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Toftegårds Maskinstation
Att. Flemming Christensen
Mail: toftegaardsmaskinstation@c.dk

Sagsnummer 2014-014237
CVR: 13498792
21. juni 2017

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring
Toftegårds Maskinstation har d. 21. december 2016 søgt om at få driftstid på hverdage fra kl. 06.00 til kl.
17.00.

Afgørelse
Region Nordjylland meddeler hermed ændringer til tilladelse meddelt af Hjørring Kommune d. 6. november
2013, angivet herunder.
Afgørelsen er truffet efter Råstofloven1 § 7 og § 10.

Driftstider
Tilladelige driftstider er opført i tabel 1.
Driftstider

Hverdage undtagen
lørdage

Gravemaskiner, transportanlæg
og oparbejdningsanlæg mv.

kl. 07.00 – 17.00

Udlevering og læsning, herunder
kørsel indenfor råstofgravens
område

kl. 06.00 – 17.00

Lørdage forudsat advisering
af naboer

kl. 08.00 – 12.00

Tabel 1 – Tilladelige driftstider

1.

1

Der må ikke arbejdes i råstofgraven udenfor den tilladte driftstid, og der må ikke arbejdes i råstofgraven
eller ske udlevering fra råstofgraven på søn- og helligdage.

Lov om råstoffer, Miljøministeriet, jf. lovbek. nr. 124 af 26. januar 2017
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2.

Udlevering fra råstofgraven på lørdage forudsætter advisering senest dagen inden af Region Nordjylland på mail: raastoffer@rn.dk og af beboere på Lønstrupvej 655, Søndermøllevej 3, Søndermøllevej
44, Stensgårdsvej 19 og Rosvangsvej 134, alle adresser post.nr. 9800 Hjørring.

Vilkår vedr. støj
3.

Råstofgravens eksterne støjniveau – målt efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nummer
6/1984 eller beregnet efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nummer 5/1993 – og angivet
som det ækvivalente, korrigerede lydniveau i dB (A), må ikke overstige grænseværdierne, som det
fremgår af tabel 2.
Tidsrum

Mandag – fredag kl.
07.00–18.00

Mandag – fredag kl.
18.00–22.00

Lørdag kl. 07.00–
14.00

Lørdag kl. 14.00–22.00
Søn- og helligdage
kl. 07.00–22.00

Områdetype (faktisk
anvendelse):
Boliger i det åbne
land

Alle dage kl. 22.00–
07.00

55

45

40

Tabel 2 – Grænseværdier for støj.

De anførte grænseværdier skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum:






4.

For dagperioden på hverdage mandag til fredag samt søn- og helligdage kl. 07.00–18.00 skal
grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.
I dagperioden på lørdage kl. 07.00–14.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest
støjbelastede tidsrum på 7 timer i perioden fra kl. 14.00-18.00 på lørdage skal grænseværdierne
overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 4 timer (fastsat efter ”Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger”, nr. 10, november 1989).
For aftenperioden alle ugens dage kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den
mest støjbelastede time.
For natperioden kl. 22.00-07.00 alle ugens dage skal grænseværdierne overholdes indenfor den
mest støjbelastede halve time.

Såfremt der fremkommer klager over støjgener fra råstofgraven, eller råstofmyndigheden af anden
grund finder det nødvendigt, skal indvinderen på råstofmyndighedens forlangende lade udføre målinger
eller beregninger af støjniveauet efter de retningslinjer, som er angivet i Miljøstyrelsens vejledninger, jf.
afsnittet om støj. Målingerne eller beregningerne foretages af et firma, der enten er akkrediteret til det
eller godkendt af råstofmyndigheden. Målinger eller beregninger udføres normalt højst en gang om
året, medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede. Der skal aftales med Region Nordjylland, hvor
der skal måles.
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Baggrund
Toftegårds Maskinstation har d. 21. december 2016 søgt om at få driftstid på hverdage fra kl. 6 – 17 . I forbindelse med ansøgning til Hjørring Kommune 19. december 2012 søgte Toftegårds Maskinstation om driftstid mandag til fredag fra kl. 7 – 16. Hjørring Kommune meddelte den 6. november 2013 tilladelse til råstofindvinding, hvor driftstiden var fastsat til mandag til fredag fra kl. 7 – 16 som ansøgt. I Hjørring Kommunes
tilladelse er der ikke stillet vilkår om, at der ikke må arbejdes i råstofgraven på helligdage. Region Nordjylland har bl.a. på baggrund tidligere klager fra naboer fundet anledning til at fastsætte vilkår om, at der ikke
må arbejdes i råstofgraven på helligdage.
I forhold til udlevering på lørdage har Flemming Christensen, Toftegårds Maskinstation oplyst, at udlevering
fra råstofgraven på lørdage vil være usædvanligt. Region Nordjylland har derfor vurderet, at det vil være rimeligt af hensyn til naboer, at udlevering fra råstofgraven på lørdage kun finder sted efter forudgående advisering.
Region Nordjylland begrunder afgørelsen med henvisning til råstoflovens formålsparagraf (§3), hvori det er
beskrevet, at der ved lovens anvendelse skal tages erhvervsmæssige hensyn, samtidig med at der skal
lægges vægt på miljøbeskyttelseshensyn.
Toftegårds Maskinstation har oplyst, at ansøgningen om ændret driftstid er begrundet med behovet for at
kunne levere råstoffer til byggepladser/projekter kl. 7. Andre råstofindvindere i Hjørring-området har driftstid
fra kl. 6, og dermed mulighed for at levere til kl. 7. Region Nordjylland har derfor vurderet, at der ud fra et
erhvervsmæssigt hensyn kan meddeles tilladelse til udlevering og læsning fra kl. 6. Vilkår for at varetage de
miljømæssige hensyn er fastsat med baggrund i Miljøstyrelsens anbefalinger, som i øvrigt også er de anbefalinger Miljø- og Fødevareklagenævnet (tidligere Natur- og Miljøklagenævnet) ligger til grund i forbindelse
med behandling af klagesager.

Støj
Støjvilkår er fastsat i overensstemmelse med støjvejledningen 2, således at grænseværdien for ekstern støj
fra grusgraven er 40 dB(A) før kl. 7.
Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, ”Ekstern støj fra virksomheder”, områdetype 3 – ”Blandet
bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder”.
Støjniveauet måles som det energiækvivalente, korrigerede, A-vægtede lydtryksniveau, Lr.
Region Nordjylland antager, at de af Miljøstyrelsen anbefalede støjgrænser næppe kan overholdes for alle
bebyggelsers vedkommende på alle tidspunkter i en råstofgravs driftsfase. Det kan derfor i et vist omfang
være nødvendigt – i for eksempel anlæggelsesfasen, når indvinding foregår tæt på enkelte bebyggelser eller når efterbehandlingen foregår – at acceptere et højere støjniveau end de nævnte grænseværdier. Det vil
dog kun være indenfor nærmere bestemte tidsrum – og der vil maksimalt kunne accepteres et støjniveau på
60 dB (A), som svarer til, hvad der normalt accepteres i erhvervs- og industriområder med forbud imod generende virksomheder.

2

Vejledning om ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsen, vejledning. nr. 5 af november 1984
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Det vurderes, at disse støjgrænser kan overholdes med de fastsatte vilkår om aktiviteter og støjdæmpning
bortset fra i kortere perioder i forbindelse med afrømning og i forbindelse med efterbehandling.

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer
Det er fortsat vilkår fastsat i Hjørring Kommunes tilladelse af den 6. november 2013 vedr. lavfrekvent støj,
infralyd og vibrationer, der er gældende. Vilkårene er fastsat med baggrund i Miljøstyrelsens anbefalinger.
Miljøstyrelsen anbefaler, at vilkår for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer fastsættes på baggrund af Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9/1997 ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø”. Orienteringen
er udarbejdet med det formål at stille det bedst mulige grundlag til rådighed for de myndigheder, som skal
behandle miljøsager om lavfrekvent støj eller vibrationer, og for de laboratorier, som skal udføre de nødvendige målinger.
Vilkårene i tilladelsen fra Hjørring Kommune er derfor stillet på baggrund af anbefalingerne fra Miljøstyrelsen
og klager over gener vil ligeledes blive behandlet på baggrund af Miljøstyrelsens vejledning.

Ansøgning i høring
Toftegårds Maskinstations ansøgning om ændret driftstid har i overensstemmelse med Forvaltningslovens 3
§ 19 været i høring hos naboer og nærtboende i perioden 22. dec. 2016 til 20. januar 2017. En gruppe af
naboer har gjort indsigelse mod udvidelse af driftstid for råstofgraven, bl.a. fordi det er iagttaget, at der er
perioder, hvor der ikke finder nogen aktivitet sted i råstofgraven. Det er bl.a. foreslået, at læsning til tidlige
morgenleverancer kunne foretages dagen før, og at indvinder kunne oparbejde et lager som buffer til leverancer uden for den driftstid, der blev meddelt af Hjørring Kommune.

Udkast til vilkårsændring i høring
Udkast til vilkårsændring har været sendt i partshøring hos naboer og nærtboende i perioden 24. maj til 9.
juni 2017, da der kunne være tvivl om hvorvidt det stod klart, at indvinding på hverdage inkluderer lørdage.
Ansøger har tilkendegivet, at udlevering om lørdagen vil være en undtagelse.
De partshørte har afgivet et samlet høringssvar, hvor der udtrykkes generel kritik af indvinders måde at
agere på og mistillid til, at ændrede vilkår vil blive overholdt.
Det er Region Nordjylland, der fører tilsyn med råstofindvindingen, og regionen vil i den kommende tid føre
et tættere tilsyn med råstofindvindingen på Søndermøllevej.

Region Nordjyllands samlede vurdering
Det er Region Nordjyllands vurdering, at vilkårsændringen kan meddeles, og at der med de stillede vilkår er
varetaget en afbalanceret vægtning af erhvervsmæssige interesser i forhold til hensyn til miljømæssige interesser, herunder gener for naboer.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:



3

adressaten for afgørelsen
offentlige myndigheder

Forvaltningslov, Justitsministeriet, jf. lovbekendtgørelse. nr. 433 af 22. april 2014
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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.

Med venlig hilsen

Niels Schøler
Råstofsagsbehandler

Underretning til:
Hjørring Kommune, mail: hjoerring@hjoerring.dk
Allan, Anni og Jens Jepsen, mail: jensjepsen@email.dk
Pia, Niels Erik og Kristian Pedersen, mail: pia@npkp.dk
Henrik og Jette Mørch Nielsen, mail: jetteoghenrik@vip.cybercity.dk
Lisbeth og Asger Vagn Andersen, mail: asgerva@get2net.dk

Jette Kock og Thorkild Munkebæk

Søndermøllevej 44

9800 Hjørring
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