Aalborg Portland
Rørdalsvej 44
9100 Aalborg
Att. Miljø- og energichef Preben Andreasen
preben.andreasen@aalborgportland.dk

Råstoffer

Ændring af vilkår 18 om overjord og muld i råstoftilladelse fra
oktober 2012.
Aalborg Portland har søgt om tilladelse til, at Aalborg Kommune kan afhente
overskudsmaterialer i form af overjord og muld fra kridtgraven. En tilladelse til
dette forudsætter, at Region Nordjylland kan fravige vilkår 18 i råstoftilladelsen.
Vilkår 18 lyder: ”Overjord og muld må ikke fjernes fra det område, indvindingen
er tilladt på, men skal bruges til efterbehandling.”

Niels Bohrs Vej 30
Postboks 8300
9220 Aalborg Ø
Tlf.: 97 64 80 00
Fax: 98 15 20 09
E-mail: region@rn.dk
www.raastoffer.rn.dk

Ref.: Niels Peder Mortensen

Region Nordjylland kvitterer herved for firmaets anmodning om at dispensere fra
vilkår 18 i råstoftilladelsen.

Direkte tlf.: 29 41 54 16

Vi er indforstået med, at der i råstofgraven er betydeligt mere overjord, end der
forventes at indgå til etablering af støjvolde og efterbehandling af graven.

Jnr.: 2014-014868

Derfor godkender vi, at firmaet bortkører overskydende mængder af råjord, muld
og sand til anvendelse ved efterbehandling af arealer udenfor råstofgravens område.
Der er ikke hermed givet tilladelse til at sælge materialerne på kommerciel basis,
men kun til at de gives bort til afhentning til et konkret kommunalt projekt på ”den
gamle syregrund” i Nørresundby.
Regionen anmoder om, at firmaet laver et overslag over de mængder, der forventes bortkørt, samt et overslag over hvor stort overskuddet af overjord og muld
efterfølgende forventes at være i graven.
Region Nordjylland har foretaget en VVM-screening af det ansøgte og har vurderet, at ændringen ikke kræver en VVM-afgørelse.
Offentliggørelse, klage og søgsmål
Region Nordjylland offentliggør dispensationen. Eventuelle klager behandles af
Natur- og Miljøklagenævnet efter reglerne i råstoflovens §§ 13-16 og planlovens
§58-59.
Klageberettigede er afgørelsens adressat, enhver der har en individuel væsentlig
individuel interesse i sagens udfald, kommunalbestyrelsen. Fristen for at klage er
4 uger fra den dato, dispensationen offentliggøres på www.raastoffer.rn.dk
Klagen skal oprettes på klageportal www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen
skal være indgivet senest fire uger efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort,
ed normal kontortids ophør. Hvis fristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. råstoflovens § 16, stk. 1.

E-mail: npm@rn.dk

Dato: 15. april 2015

En eventuel klage over dispensationen har ikke opsættende virkning, medmindre
Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer noget andet.
Hvis der bliver klaget over dispensationen fra tredjemand, vil vi orientere de involverede parter herom. Når en klage er modtaget i Natur- og Miljøklagenævnet,
bliver der sendt en opkrævning på betaling af et klagegebyr, for tiden 500 kr.
Indbetales gebyret ikke inden udløbet af den fastsatte frist, bliver klagen afvist.
Klageren får gebyret tilbage, hvis
 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
 klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
 klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Hvis firmaet ønsker at anlægge et søgsmål ved domstolen til prøvelse af Region
Nordjyllands afgørelse, skal sagen være anlagt inden 12 måneder efter, at dispensationen er offentliggjort på www.raastoffer.rn.dk
Hvis firmaet har spørgsmål i forbindelse med dette brev, er I velkomne til at kontakte undertegnede på tlf. 29 41 54 16, eller på e-mail npm@rn.dk.
Med venlig hilsen

Niels Peder Mortensen
Specialkonsulent, Geolog

Kopi til orientering:
Birgitte A. Hollænder, birgitte.hollaender@aalborg.dk
Aalborg Kommune, Park og Natur, park.natur@aalborg.dk
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