Regional Udvikling
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst

Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst

Randers Tegl A/S
Att. Finn Besser
e-mail: fb@randerstegl.dk

Geolog
Pia Heuer Andersen
Direkte +4597654638
p.heuer@rn.dk
Sagsnummer 2015-008369
29. juni 2017

Tillæg til råstoftilladelse på del af matr. nr. 7a, Ø. Hassing By, Ø. Hassing, Hedegårdsvej, 9362 Gandrup, Aalborg Kommune.
Randers Tegl A/S har den 22. maj 2017 søgt om ændrede vilkår i tilladelsen meddelt af Region Nordjylland
den 19. januar 2017.
I tilladelsen er der stillet vilkår efter Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven ud fra tilladelser meddelt
af Aalborg Kommune.
Aalborg Kommune har truffet afgørelse om vilkårsændring i deres tilladelse efter Vandforsyningsloven den
4. maj 2017 (bilag A) og i deres tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven den 22. maj 2017 (bilag B).

Afgørelse
Region Nordjylland meddeler hermed ændringer til tilladelsen meddelt af Region Nordjylland den 19. januar
2017.
Afgørelsen er truffet efter Råstofloven1 § 7 og § 10.
Vilkår 77 efter Vandforsyningsloven bortfalder.
Vilkår 77. Den oppumpede vandmængde skal måles med vandmåler eller andet. Der skal månedsvis føres
kontrol med mængden af det oppumpede grundvand. Journalen skal månedsvis indsendes til Aalborg Kommune.
Vilkår 80, 81 og 82 efter Miljøbeskyttelsesloven bortfalder
Vilkår 80. Der må maksimalt udledes 15.000 m3/år oppumpet grundvand i tilladelsesperioden.

1

Lov om råstoffer, Miljøministeriet, jf. lovbek. nr. 124 af 26. januar 2017
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Vilkår 81. Såfremt vandmængden nærmer sig 15.000 m3/år inden for et kalenderår, skal Aalborg Kommune,
Miljø, kontaktes med henblik på en revurdering af denne tilladelse.
Vilkår 82. Der etableres en måler på udløbsledningen så vandmængden løbende kan registreres. Der skal 1
gang om året indrapporteres den registrerede vandmængde (m3/år) til Aalborg Kommune, Miljø. Indrapporteringen skal senest ske i december.
Tilladelsens øvrige vilkår er stadig gældende.

Offentliggørelse
Tillæg til tilladelse til råstofindvinding er offentliggjort på Region Nordjyllands hjemmeside:
http://www.rn.dk/Regional-Udvikling/Raastoffer/Tilladelse-til-raastofindvinding/Afgoerelser-om-tilladelserefter-raastofloven.
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:








Adressaten for afgørelsen
Offentlige myndigheder
En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen, jf. råstoflovens § 13, stk. 1, 1. pkt. og § 15.

Klagen skal oprettes på Klageportalen på borger.dk eller virk.dk, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest 4 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 sagen ønskes behandlet ved domstolene, skal sagen anlægges inden 6 måneder fra afgørelsen er
meddelt / offentlig bekendtgjort jf. råstoflovens § 43, stk. 1.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der kommer en klage, må tilladelsen ikke udnyttes, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen eller har truffet afgørelse om, at
tilladelsen kan udnyttes på trods af klagen, jf. råstoflovens § 16, stk. 3 og 4.
For behandling af klager, der indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet betaler klager et gebyr på 900
kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau). En
klage afvises, hvis gebyret ikke betales indenfor en frist fastsat af klagenævnet.
Yderligere vejledning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.
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Med venlig hilsen

Pia Heuer Andersen
Geolog
Underretning til:
Aalborg Kommune:
miljoe.energi@aalborg.dk
birgitte.hollaender@aalborg.dk
anne.vibeke.skovmark@aalborg.dk
LE34, lm@le34.dk
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