Dankalk – Mjels Kalkværk
Aggersundvej 50
9670 Løgstør
Att. Houni Mikkelsen
HMI@dankalk.dk

Råstoffer

Dankalk, Mjels: Ændring af vilkår om driftstid i to råstoftilladelser, henholdsvis fra februar 2011 og juni 2013.
Dankalk, Mjels har i dag to tilladelser til at indvinde kalk ved Mjels. Dels en tilladelse udstedt af Aalborg Kommune i februar 2011 til Dankalk, dels en tilladelse
udstedt af Aalborg Kommune i juni 2013 til entreprenørfirmaet K.L. Kristensen.
Dankalk har siden overtaget denne tilladelse.
De to tilladelser er givet med vilkår om forskellige normale driftstider:
Vilkår nr. 53 i tilladelse af 23. februar 2011 (J.nr. 2014-017669)
Februar 2011
Udlevering og læsning,
herunder kørsel indenfor
virksomhedens område
Gravemaskiner,
transportanlæg og
oparbejdsningsanlæg

Mandag - fredag

Lørdag

Kl. 06.00 til kl. 17.00

Kl. 07.00 til kl. 12.00

Kl. 07.00 til kl. 17.00

Mandag - fredag

Lørdag

Kl. 06.00 til kl. 18.00

Kl. 06.00 til kl. 18.00

Firmaet søger nu om, at de normale driftstider i de to grave bliver ens. Region
Nordjylland har derfor afgjort, at de fremtidige normale arbejdstider i den samlede kalkgrav bliver:
-----Vilkår 53/55: Arbejdet i råstofgravenmå kun ske indenfor de normale driftstider:

Udlevering og læsning,
herunder kørsel indenfor
virksomhedens område
Gravemaskiner,
transportanlæg og
oparbejdsningsanlæg

Ref.: Niels Peder Mortensen
Direkte tlf.: 29 41 54 16
E-mail: npm@rn.dk
Jnr.: 2014-018182
og 2014-017669
Dato: 23. april 2015

Vilkår nr. 55 i tilladelse af 5. juni 2013 (J.nr. 2014-018182)
Juni 2013
Udlevering og læsning,
herunder kørsel indenfor
virksomhedens område
Gravemaskiner,
transportanlæg og
oparbejdsningsanlæg

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

Mandag - fredag

Lørdag

Kl. 06.00 til kl. 18.00

Kl. 07.00 til kl. 12.00

Kl. 07.00 til kl. 18.00

------De nye arbejdstider træder derfor i stedet for vilkår nr. 53 i tilladelse af 23. februar 2011 (J.nr. 2014-017669) og vilkår nr. 55 i tilladelse af 5. juni 2013 (J.nr. 2014018182).
Samtidig ændres vilkår nr. 54 i tilladelse af 23. februar 2011 (J.nr. 2014-017669)
og vilkår nr. 56 i tilladelse af 5. juni 2013 (J.nr. 2014-018182), så de nye vilkår får
følgende ordlyd:
-------Vilkår 54/56:
Afvigelser fra de normale driftstider er kun muligt indenfor de nedenfor anførte
driftstider, og kun med accept fra Region Nordjylland:
Mandag - fredag
Lørdag
Udlevering og læsning,
Kl. 06.00 til kl. 18.00
Kl. 07.00 til kl. 14.00
herunder kørsel indenfor
virksomhedens område
Gravemaskiner,
transportanlæg og
Kl. 06.00 til kl. 18.00
oparbejdsningsanlæg
Arbejdet må ikke ske udenfor de tilladte driftstider. Der kan dog, efter aftale med
Region Nordjylland, gives tilladelse til indvinding i enkelte weekender pga. vejrliget.
--------Opmærksomheden henledes på, at firmaet overholder de støjgrænser der gælder ifølge de to tilladelser.
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 afgørelsen. 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,
ved normal kontortids ophør. Hvis fristen udløber på en lørdag eller helligdag,
forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. råstoflovens § 16, stk. 1.
Hvis der bliver klaget over afgørelsen 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.
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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:
• Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, miljoe.energi@aalborg.dk
att. Birgitte Andersen Hollænder
• J Korfits Damborg og Frank Damborg, Ferslev Byvej 42, 9230 Svenstrup
• Niels Kragkær, Ferslevvej 30, 9230 Svenstrup
• Ove Hjort Henriksen, Gunderupvej 287, 9230 Svenstrup
• Hanne Kate og Flemming Jul Andersen, Gunderupvej 307, 9230 Svenstrup
• Ole Clausen, Mjels Bygade 13, 9230 Svenstrup
• Lars Michael Emborg, Mjels Bygade 2, 9230 Svenstrup
• Anne og Thomas Lohman, Mjels Bygade 3, 9230 Svenstrup
• Tove Holst og Lars Højgaard, Mjels Bygade 8, 9230 Svenstrup
• Niels Jørn Weisberg Rytter, Nordøstvej 4, 9230 Svenstrup
• Anne Marie Larsen, Skovdalsvej 121, 9230 Svenstrup
• Anders Børresen, Stenstuevej 11, 9230 Svenstrup
• Annie og Jan Lykke Ovesen, Volstedvej 100, 9230 Svenstrup
• Dorte Bossen, Volstedvej 76, 9230 Svenstrup
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