KR GRUS A/S
Jellingvej 19
9230 Svenstrup J
kr@kristianrytter.dk

Tillæg til Råstofindvindingstilladelse af 27. juni 2011 om at indvinde
sand, sten og grus på en del af matr. nr. 1a Øster Korup Jorde, Solbjerg, beliggende i Rebild Kommune
KR Grus A/S har med brev af 8. oktober 2014 søgt om ændring af vilkår i tilladelsen af 27. juni 2011 til at indvinde sand, sten og grus på en del af matrikel 1a
Øster Korup Jorde, Solbjerg beliggende i Rebild Kommune.
Oplysninger fra ansøger
Virksomheden ønsker en ændring af vilkåret vedr. driftstider i graven. Det drejer
sig om driftstiderne for udlevering og læsning af sand, sten og grus, hvor virksomheden gerne vil have mulighed for at åbne kl. 6.00, således at lastbilerne kan
være fremme på byggepladserne kl. 7.00. Virksomheden vil så ændre på åbningstiden om eftermiddagen, således at der lukkes tidligere. Mandag-torsdag kl.
16.00 og om fredagen kl. 15.00. Der vil så være lukket lørdage og søn- og helligdage.
Virksomheden har i dag følgende vilkår om driftstider:
Tilladelige driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg:
Mandag til fredag kl. 07.00 – 17.00
Lørdag kl. 7.00-12.00
Tilladelige driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel indenfor virksomhedens område:
Mandag til fredag kl. 07.00 – 17.00
Lørdag kl. 7.00-12.00
Disse ønskes ændret til følgende:
Tilladelige driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg:
Mandag til torsdag kl. 07.00 – 16.00
Fredag kl.7.00-15.00
Tilladelige driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel indenfor virksomhedens område:
Mandag til torsdag kl. 06.00 – 16.00
Fredag kl. 6.00-15.00
Region Nordjyllands vurdering
Det er Region Nordjyllands vurdering, at den ønskede ændring af vilkåret ikke vil
betyde en øget belastning for de omkringboende, der vil dog forekomme lastbilkørsel fra kl. 6.00 om morgenen, men den vil så ikke forekomme sidst på eftermiddagen og i weekenden. Det vurderes endvidere at de gældende støjvilkår vil
kunne overholdes, da der kun er tale om læsning og ikke produktion i den første
time om morgenen.
Region Nordjyllands afgørelse i sagen

For at se Region Nordjyllands afgørelser efter jordforureningslovens § 52
- klik ind på www.raastoffer.rn.dk

Jordforurening og Råstoffer
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.jordforurening.rn.dk

Ref.: Gitte Østergaard Sørensen
Direkte tlf.: 97648508
E-mail: gitte.oestergaard@rn.dk
Jnr.: 2014-014693
Dato: 6. november 2014

Region Nordjylland har på baggrund af ovenstående med hjemmel i råstoflovens
§7 og §10 truffet følgende afgørelse i sagen:
Driftstiderne i råstofgraven vilkår 2.1.5 i tilladelsen af 27. juni 2011 ændres til følgende:
Tilladelige driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg:
Mandag til torsdag kl. 07.00 – 16.00
Fredag kl. 7.00-15.00
Tilladelige driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel indenfor virksomhedens område:
Mandag til torsdag kl. 06.00 – 16.00
Fredag kl. 6.00-15.00
Region Nordjylland har foretaget en VVM-screening af det ansøgte og har vurderet, at ændringen ikke kræver en VVM-afgørelse.
Offentliggørelse og klagevejledning
Der kan klages over tillægget til råstoftilladelsen samt over afgørelsen om VVM
til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Afgørelsen vil blive offentliggjort på regionens hjemmeside
www.raastoffer.rn.dk , det fremgår af hjemmesiden hvilken dag afgørelsen er
offentliggjort.
Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men indsendes til Region Nordjylland, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse, jf. råstoflovens §§ 13-16 og jf planlovens §58-59.
Rettidig klage har opsættende virkning for tilladelsen, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.
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
En klage skal være skriftlig og den skal sendes til:
Region Nordjylland
Regional Udvikling
Råstoffer
Niels Bohrs Vej 30
Postboks 8300
9220 Aalborg Øst
Eller
e-mail : raastoffer@rn.dk
Fax: 98 15 20 09
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Klagen skal være indgivet på klagefristens sidste dag og skal være modtaget
inden kontortids ophør. Hvis fristen udløber på en lørdag eller søn- og helligdag,
forlænges fristen til efterfølgende hverdag.
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet og at det er meddelt virksomheden, at der ikke er klaget over tilladelsen.
Hvis der bliver klaget over tilladelsen, vil Region Nordjylland orientere virksomheden om dette.
Hvis virksomheden ønsker at anlægge et søgsmål ved domstolen til prøvelse af
Region Nordjyllands afgørelse, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at
afgørelsen er offentliggjort.

Med venlig hilsen

Gitte Sørensen
civilingeniør

Kopi tilsendes:
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk
Nordjyllands Historiske Museum, historiskmuseum@aalborg.dk

Embedslægeinstitutionen Nordjylland senord@sst.dk
Rebild Kommune raadhus@rebild.dk
Claus møller Nielsen, Øster Korupvej 29, 9560 hadsund
Kurt Engelbreth Pedersen, Øster Korupvej 26, 9560 Hadsund
Jørn Riise, Øster Korupvej 9, 9560 Hadsund
Flemming Lindegaard, Wiffertsholmvej 15, 9560 Hadsund
Poul Didriksen, Porsgårdsvej 4, 9560 Hadsund
Bjarne Nielsen, Korupvej 5, 9560 Hadsund
Mette Hansen, Korupvej 7, 9560 Hadsund
Jes H. Petersen, Øster Korupvej 21, 9560 Hadsund
Ejnar Johannsen, Øster Korupvej 23, 9560 Hadsund
Bent Kristensen, Øster Korupvej 17, 9560 Hadsund
Mona Bundgård Larsen, Øster Korupvej 3, 9560 Hadsund
Bent Ole Mortensen, Korupvej 15, 9560 Hadsund
Lars Olesen, Øster Korupvej 28, 9560 Hadsund
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