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Jordforurening og Råstoffer

Tillæg til råstoftilladelse af 18. juni 2012 vedr. matr. nr. 5af og 5s
Bradsted By, Veggerby, Rebild Kommune
Kroghs A/S har søgt om ændring af vilkår til efterbehandling i råstoftilladelse af 18. juni
2012 vedr. matr. nr. 5af og 5s Bradsted By, Veggerby, Rebild Kommune.

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

Oplysninger fra ansøger
Virksomheden søger om ændring af vilkåret angående krav om reetablering af skrænter
til en maksimal hældning på 1:7.

Ref.: Gitte Østergaard Sørensen

Virksomheden anmoder om tilladelse til partielt at reetablere skrænter til en maksimal
hældning på 1:2. De stejlere skrænter vil herefter blive udlagt som naturområde.

E-mail: gitte.oestergaard@rn.dk

Direkte tlf.: 9764 8508

Jnr.: 2015-018768

Afhængig af efterspørgsel, på overjordsmængder og mængder af bagharp, vil indvinderen i løbet af processen afgøre, hvor der efterbehandles til landbrug (med skrænthældning max. 1:7), og hvor der reetableres til natur (med skrænthældning max. 1:2).
Region Nordjyllands vurdering angående de ansøgte ændringer af vilkår
Området er ikke udlagt med landskabelige eller geologiske interesser.
Region Nordjylland vurderer, at de ønskede ændringer af vilkår vedr. efterbehandlingen ikke vil få en betydelig negativ effekt på landskabet. Det er Region Nordjyllands
vurdering, at det kan skabe mere natur i området.
Region Nordjyllands afgørelse i sagen
Region Nordjylland har på baggrund af ovenstående med hjemmel i råstoflovens §7 og
§10 truffet følgende afgørelse i sagen:
Der tilføjes følgende vilkår til den eksisterende tilladelse vedr. efterbehandling:
• Anlæg på skråninger må ikke have en hældning stejlere end 1:2. Der kan etableres varierende hældning, hvis det tilpasses terrænet.
Følgende vilkår i den eksisterende tilladelse udgår.
•
Anlæg på skråningerne langs det sydlige skel må ikke have en stejlere hældning end 1:7.
Tinglysning
De ændrede vilkår vedr. efterbehandling tinglyses på ejendommen.
VVM
Region Nordjylland har foretaget en VVM-screening af det ansøgte og har vurderet, at
ændringen ikke kræver en VVM-afgørelse.

For at se Region Nordjyllands afgørelser - klik ind på www.raastoffer.rn.dk

Dato: 13. juli 2016

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)
Region Nordjylland har vurderet, at projektet ikke påvirker de nærmeste Natura 2000områder Habitatområde nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal samt nr.
18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø væsentligt, hvorfor det er vurderet, at der
ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af
ovennævnte Natura 2000 områder. Områderne ligger i en afstand af ca. 4,5 km og 8
km. fra det ansøgte projekt.

Offentliggørelse og klagevejledning
Der kan i henhold til råstoflovens §§ 13-16 klages over tillægget til råstoftilladelsen samt
i henhold til planloven 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 skal indtastes på natur- og miljøklagenævnets klageportal, vejledning hertil kan
ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Rettidig klage har opsættende virkning for tilladelsen, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.
I forbindelse med indtastning af klagen på klageprotalen, vil der skulle betales et gebyr
på 500 kr. Klagen bliver først sendt videre når gebyret er betalt.
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.
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
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.
Søgsmål
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 på Region Nordjyllands hjemmeside www.raastoffer.dk
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Med venlig hilsen

Gitte Sørensen
Civilingeniør

Kopi til
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rebild Kommune, cnm@rebild.dk
Naturstyrelsen, nst@nst.dk
Nordjyllands Historiske Museum historiskmuseum@aalborg.dk
SKAT, myndighed@skat.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, rebild@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk
Kulturstyrelsen post@kulturstyrelsen.dk

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Søren Mortensen, Gammel Aalborgvej 10, 9541 Suldrup
Niels Ole Kristensen, Bavnehøjvej 19, 9541 Suldrup
Hans Rosendel, Bavnehøjvej 17, 9541 Suldrup
Morten Egekvist, Bavnehøjvej 9, 9541 Suldrup
Søren Matthiesen/Tina Green Pedersen, Bavnehøjvej 5, 9541 Suldrup
Anja Nielsen, Bavnehøjvej 4, 9541 Suldrup
Kim Borg, Gammel Viborgvej 69, 9541 Suldrup
Hanne Spangsege/John Steffensen, Gammel Viborgvej 64, 9541 Suldrup
Aksel Knudsen, Gammel Viborgvej 67, 9541 Suldrup
Jan Borup Thomsen, Gammel Aalborgvej 19, 9541 Suldrup
Lars Borup Thomsen, Gammel Viborgvej 58, 9541 Suldrup
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