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Ændring af vilkår for indvinding af råstoffer
Afgørelse
Region Nordjylland meddeler hermed ændring af vilkår for indvinding af råstoffer på matr.nr. 8a Nørum By,
Skallerup, Nørumvej 101, 9800 Hjørring, Hjørring Kommune.
Vilkårsændringen er et tillæg til tilladelse efter råstofloven meddelt af Hjørring Kommune den 11. juni 2014.
Vilkår nr. 53 om driftstider ændres til:
 Arbejdet i råstofgraven må kun foregå inden for de normale driftstider:
Driftstider

Mandag til fredag

Gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg mv.

07.00-18.00

Udlevering og læsning, herunder kørsel inden for
råstofgravens område

06.30-18.00

Afgørelsen er truffet på baggrund af råstoflovens §§ 7 og 101.

Redegørelse
Den gældende tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 8a Nørum By, Skallerup, Nørumvej 101, 9800 Hjørring,
som er meddelt af Hjørring Kommune, fastsætter vilkår om driftstider for udlevering og læsning kl. 06.30 til kl.
7.00 mandag til fredag, og for gravemaskiner, udlevering og læsning kl. 07.00 til 16.00 mandag til fredag, jf.
vilkår 53 i den gældende tilladelse.
Indvinder har nu ansøgt om udvidelse af driftstiderne i råstofgraven indtil kl. 18 mandag til fredag. Ansøgningen om vilkårsændring begrundes i en reducering af indvinders transportomkostninger samt unødig CO 2-
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Lov om råstoffer, lovbek. nr. 124 af 26. januar 2017.
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udledning og mulighed for at udnytte lastbilernes kapacitet fuldt ud på strækningen til teglværket i Gandrup
(og samtidig tage højde for køre-hviletidsregler samt unødig tomkørsel).
Indvinder søgte oprindeligt om udvidelse af driftstiderne for gravning, udlevering og læsning til kl. 06.00 –
18.00 mandag til fredag.
Jf. Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder, vejl. nr. 5 af november 1984, gælder følgende vejledende grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder:

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:
Nærmestliggende enkeltbolig i det åbne
land (sidestilles med
områdetype 3)

Alle dage
kl. 22.00–07.00

55

45

40

Vurdering
Det er Region Nordjyllands vurdering, at den vejledende støjgrænse på 40 dB (A) for tidsrummet kl. 06.0007.00 ikke vil kunne overholdes ved drift med gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg m.v.
Derfor fastholdes det, at driften i råstofgraven først må påbegyndes kl. 07.00. Hvis tidsrummet fra kl. 06.0007.00 ønskes inddraget i driftstiden, forudsætter det, at indvinder ved støjberegninger kan påvise, at støjniveauet ikke overstiger 40 dB (A) inden for dette tidsrum. I den gældende tilladelse er driftstiden for udlevering og læsning fastsat fra kl. 06.30. Dette fastholdes, da Region Nordjylland vurderer, at en ændring til at
udlevering først må begynde fra kl. 7 ikke vil være proportionalt.
Den vejledende grænseværdi for støjbelastningen er, jf. ovenstående tabel, 55 dB (A) i tidsrummet mellem
07.00 og 18.00, og Region Nordjylland vurderer, at grænseværdien vil kunne overholdes ved udvidelse af
driftstiden til kl. 18.00 mandag-fredag. Det er Region Nordjyllands vurdering, at vilkårsændringen ikke vil påvirke omgivelserne væsentligt. Støvgener i forbindelse med indvindingen skal håndteres via støvdæmpende
foranstaltninger, som Region Nordjylland håndhæver.

Afgørelse efter miljøvurderingsloven2
Region Nordjylland har vurderet vilkårsændringen på baggrund af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 13a.
Hjørring Kommune har i 2014 udført en VVM-screening i forbindelse med den gældende råstoftilladelse og
truffet afgørelse om, at råstofgravningen ikke er underlagt VVM-pligt. Det er Region Nordjyllands vurdering,
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Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbek. nr. 1225 af 25. oktober 2018
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at vilkårsændringen ikke vil give anledning til ændringer i screeningen, og Region Nordjylland træffer afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med vilkårsændringen.

Høring
Ansøgningsmateriale og udkast til afgørelse har været i høring hos Hjørring Kommune og parter i sagen i
perioden 15. april 2019 – 10. maj 2019.
Der er indkommet følgende bemærkninger inden for høringsperioden.
Hjørring den 23-04-2019
Sagsnr.: 01.09.00-K00-2-18
Høringssvar i forbindelse med vilkårsændring for råstofindvinding på matr. Nr. 8a Nørum By, Skallerup
Hjørring Kommune har den 15. april 2019 modtaget i forbindelse med vilkårsændring for råstofindvinding på
matr. Nr. 8a Nørum By, Skallerup.
Hjørring Kommune vurderer, at det primært er transporterne til og fra indvindingsområdet, der er til gene for
de omkringliggende naboer, da gravning i umiddelbar nærhed af naboerne er tilendebragt. En udvidelse udleveringstiderne vil dog kunne medføre gener for naboerne, når den sker i de tidlige morgentimer (før kl.
7.00).
Lastbilerne vil efter udlevering forlade indvindingsområdet og accelerere væk fra indvindingsområdet, hvilket
typisk giver en øget støjbelastning, som især vil være til gene for naboerne på Nørumvej 100. Når lastbilerne er kørt ud på offentlig vej, er der ikke muligt at regulere trafikken/transporterne. Hjørring Kommune foreslår derfor, at der, hvis det er muligt, ikke tillades udkørsel på offentlig vej før kl. 7.
Hjørring Kommune har i øvrigt ikke bemærkninger til udkastet.
Telefonisk henvendelse fra beboer på Nørumvej 101, 9800 Hjørring den 23. april 2019
Beboer på Nørumvej 101, 9800 Hjørring, ringede den 23. april 2019 vedrørende høring af udkast til vilkårsændring for råstofindvindingen på Nørumvej 101, 9800 Hjørring. Beboeren fortalte, at hun vil være meget
ked af en udvidelse af driftstiderne, da indvindingen foregår meget tæt på, og hun er generet af støv fra indvindingen. Den nuværende indvinding berører i forvejen hendes hverdag meget.

Offentliggørelse
Afgørelsen er offentliggjort den 16. maj 2019 på www.rn.dk/råstoffer under: Tilladelse til råstofindvinding,
Afgørelser om tilladelser efter råstofloven.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via
Klageportalen, som du finder et link til på www.naevneneshus.dk. Klageportalen kan også findes på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er
tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 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. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt.
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Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du
sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes
En klage skal være modtaget inden kontortids ophør på klagefristens sidste dag. Hvis fristen udløber på en
lørdag eller søn- og helligdag, forlænges fristen til efterfølgende hverdag.
Hvis en afgørelse ønskes behandlet ved domstolene skal der anlægges sag inden 6 mdr. fra det tidspunkt,
hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, og før at det er meddelt virksomheden, at
der ikke er klaget over tilladelsen.
Hvis der bliver klaget over tilladelsen, vil Region Nordjylland orientere virksomheden om det.
Klagevejledning for afgørelse efter råstofloven
Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt
eller offentlig bekendtgjort. Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region Nordjylland via klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse, jf. Råstoflovens §§ 1316.
Klageberettigede er:








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.

Klagevejledning for afgørelse efter miljøvurderingsloven
Afgørelse efter Miljøvurderingsloven vedrørende miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er offentlig bekendtgjort.
Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet men indsendes til Region Nordjylland, som videresender
klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med de bemærkninger, klagen giver anledning til og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.
Klageberettigede er:





Afgørelsens adressat
Ejeren(e) af den ejendom som afgørelsen vedrører
Offentlige myndigheder
Lokale foreninger og organisationer hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
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Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Med venlig hilsen

Heidi Højriis Poulsen
Råstofsagsbehandler

Bilag
Oplysningsark om Region Nordjyllands håndtering af persondata

Kopi sendt til:
Hjørring Kommune, hjoerring@hjoerring.dk, gitte.johansen@hjoerring.dk
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Miljøstyrelsen Nordjylland, njl@mst.dk
Ejere og beboere af Nørumvej 101, 9800 Hjørring
Ejere og beboere af Nørumvej 100, 9800 Hjørring
Ejere og beboere af Nørumvej 149, 9800 Hjørring
Ejere og beboere af Nørumvej 79, 9800 Hjørring
Ejere og beboere af Nørumvej 60, 9800 Hjørring
Ejere og beboere af Villerupvej 80, 9800 Hjørring
Ejere og beboere af matr.nr. 1f, Villerup Hgd., Skallerup
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