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1. Tilladelsen
1.1 Råstofloven1
På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i råstoflovens § 7, stk. 1, meddeler Region
Nordjylland hermed tilladelse til årlig indvinding af op til 100.000 m3 sand, sten og grus på et ca. 13 ha stort
areal se Bilag A og B, dele af matr. nr. 16a og 7c Skørping By, Skørping. Der er tale om en forlængelse af
en eksisterende tilladelse i graveområdet Gammel Skørping.
Tilladelsen er gældende i perioden
Den 13. juli 2017 til den 13. juli 2027
Tilladelsen meddeles på vilkår i henhold til råstoflovens §10 samt i henhold til anden relevant lovgivning,
som beskrevet under afsnit 2.2.
Tilladelsen er udarbejdet på baggrund af ansøgningen samt de indkomne høringssvar og den eksisterende
tilladelse, som er udstedt af Nordjyllands Amt den 31. august 2004 og er udløbet den 1. maj 2016.

1.2 Miljøvurderingsloven2
Projektet er opført på Miljøvurderingslovens bilag 2. Region Nordjylland har gennemført en screening af
projektet, se bilag C. Region Nordjylland har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og
afgør derfor, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.
Afgørelsen er truffet efter Miljøvurderingslovens § 21.
Se nærmere i afsnit 5.2.

1.3 Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) 3
Region Nordjylland har vurderet, at projektet ikke påvirker de nærmeste Natura 2000-områder nr. 18
Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø, habitatområde nr. 20 (Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø) og EU-fuglebeskyttelsesområde nr. 4 (Rold Skov) væsentligt, hvorfor det er vurderet, at der
ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura
2000 områder. Området ligger i en afstand af ca. 2400 meter fra det ansøgte projekt.

1.4 Bilag IV-arter4
Region Nordjylland har vurderet projektet i forhold til bilag IV-arter:
En række arter, der er omfattet habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller
sporadisk opholdssted på eller ved ejendommen. På baggrund af faglig rapport nr. 635, Håndbog om dy-

1

Lov om Råstoffer Jf. lovbek. nr. 124 af 26. januar 2017.

2

Miljøvurderingsloven jf. lovbek. nr. 448 af 10. maj 2017.

3

Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere
ændringer).
4

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse
arter, lovbek. Nr. 926 af 27. juni 2016.
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rearter på habitatdirektivets bilag IV, fra DMU 2007, vurderes det, at der kan være Damflagermus, Vandflagermus, Brunflagermus, Sydflagermus, Dværgflagermus, Odder, Markfirben, Stor vandsalamander,
Løgfrø, Spidssnudet i eller nær indvindingsområdet.
Region Nordjylland har ikke kendskab til registrering af nogen af de ovennævnte arter eller andre bilag
IV-arter på eller nær ejendommen.
Region Nordjylland har vurderet, at indvindingen ikke vil påvirke bilag IV-arterne negativt. Hvis det mod
forventning skulle vise sig, at indvindingen påvirker bilag IV-arten negativt, kan Region Nordjylland stille
skærpede vilkår

1.5 Vandforsyningsloven5
Der er ikke ansøgt om dræning af arealet, indvinding under grundvandsspejlet, eller om indvinding af grundvand.

1.6 Miljøbeskyttelsesloven6
Der er ikke søgt om tilladelse til udledning af vand.

1.7 Naturbeskyttelsesloven7
Der er indenfor det ansøgte graveområde ikke registreret områder omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven.
Både vest og øst for det ansøgte areal, er der registreret 2 søer. Der er heller ikke registreret fortidsminder.
Det nærmeste fortidsminde er beliggende lige sydøst for det ansøgte areal. Beskyttelseszonen til fortidsmindet vil berøre kanten for afgrænsningen af tilladelsen.
Der er indenfor det ansøgte areal registreret et overdrev, som dog arealmæssigt ikke er stort nok til at
være omfattet af §3 i naturbeskyttelsesloven.

1.8 Museumsloven8
Aalborg Historiske Museum gør opmærksom på, at museet har arkæologiske interesser i det pågældende råstofindvindingsområde.
Aalborg Historiske Museums vurderer, at der er en stor sandsynlighed for at påtræffe fortidsminder under
terræn ved grusindvinding og anbefale, at råstofindvinderen lader museet gennemføre en større, arkæologisk forundersøgelse for at få af- eller bekræftet tilstedeværelsen af fortidsminder inden for det pågældende område. En sådan undersøgelse betales af råstofindvinderen.

1.9 Skovloven9

5

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v., lovbek. nr. 125 af 26. januar 2017.

6

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbek. nr. 1189 af 27. september 2016.

7

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, lovbek. nr. 121 af 26. januar 2017.

8

Bekendtgørelse af museumsloven, lovbekendtgørelse nummer 358 af 8. april 2014.

9

Bekendtgørelse af lov om skove, lovbek. nr. 122 af 26. januar 2017.
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Der er ikke registreret fredskov på arealet.

1.10 Vandløbsloven10
Der findes ikke oplysninger om, at der på arealet er vandløb, drænledninger eller grøfter, som skal omlægges, nyanlægges eller lignende.
Der vil ikke ske afledning af vand til eksisterende vandløb, hvorfor der ikke stilles krav om en tilladelse
efter vandløbsloven.

1.11 Vejloven og privatvejsloven11
Der ønskes at benytte den eksisterende adgangsvej. Der er tidligere opnået tilladelse til vejadgangen ved
Rebild Kommune.

1.12 Jordforureningsloven12
Efter reglerne i jordforureningslovens § 52 kan Region Nordjylland meddele dispensation for forbud om
tilkørsel af rent eller forurenet jord til råstofgrave. Der er søgt om en generel dispensation efter jordforureningslovens §52.
Arealet er ikke kortlagt efter jordforureningsloven eller omfattet af områdeklassificeringen.

10

Bekendtgørelse af lov om vandløb, lovbek. nr. 127 af 26. januar 2017.

11

Lov om offentlige veje, lovbek. nr. 1520 af 27. december 2014. Lov om private fællesveje, lov nummer 1537 af 21.
december 2010 jf. lovbek. Nr. 1234 af 4. november 2015.

12

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord, lovbek. nr. 282 af 27. marts 2017
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2.

Vilkår

Vilkårene i denne tilladelse er bindende for indvinder og ejer af den matrikel, der er givet tilladelse til at
indvinde på.

2.1 Vilkår efter råstofloven
Før indvindingen begynder
1.

Først når Region Nordjylland har givet en igangsætningstilladelse, må arbejdet i graven med at indvinde råstoffer igangsættes. Igangsætningstilladelsen kan tidligst gives når klagefristen er udløbet.
Klagefristen er 4 uger fra, at en tilladelse er meddelt. Såfremt der indkommer en klage, vil ansøger få
besked, og gravningen må ikke iværksættes, før klagen er behandlet af klagemyndigheden.
Inden igangsætningstilladelse kan gives, skal vilkår 2-5 være opfyldte.

2.

Indvinder skal udarbejde en opdateret grave- og efterbehandlingsplan for hele området, så den opfylder vilkårene i tilladelsen. Grave- og efterbehandlingsplanen skal godkendes af Region Nordjylland.
Efterbehandlingsplanen skal tilgodese landskabelige og biologiske interesser. Hvis forholdene kræver det, kan Region Nordjylland senere i indvindingsforløbet stille krav om, at indvinder skal udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, som skal godkendes af Region Nordjylland.
Grave- og efterbehandlingsplanen skal som minimum indeholde følgende:
a. Graveplan – mindst i målforhold 1:2.000 eller det nærmeste måleforhold, sådan at det er muligt at
udskrive på en A3 størrelse.
b. Efterbehandlingsplan – mindst i målforhold 1:2.000 eller det nærmeste måleforhold, sådan at det
er muligt at udskrive på en A3 størrelse.
c. Et snit med områdets profil i målforhold 1:500 eller 1:1.000 eller det nærmeste måleforhold, sådan at det er muligt at udskrive på en A3 størrelse. Højdemål bør vises fem gange større end de
vandrette mål. Snittet skal vise det nuværende og det fremtidige terræn i forhold til skel og grænserne for efterbehandling og gravning. Gravedybden skal også vises.
d. Grænsen for efterbehandling fremgår af afsnit ”2.1.2”, mens grænsen for gravning skal fastlægges i grave- og efterbehandlingsplanen. Grænsen for gravning skal sikre, at der er tilstrækkelige
materialer til rådighed ved efterbehandlingen. Der skal beregnes, hvor meget overjord der er til
rådighed for opbygning af skråningsanlæggene, hvorved neddozning af regulære materialer evt.
kan reduceres og gravegrænsen derved kan fastlægges nærmere grænsen for efterbehandling.
e. Gravning og efterbehandling skal foregå i etaper.
f. Indvinder skal oplyse, hvor stort et areal, der ønskes afrømmet, når indvindingen er størst.
g. Graveretning skal vises.
h. Adgangen til området, hvor indvindingen skal ske, skal vises.
i. Placering af produktionsanlæg, lagerplads, tankanlæg samt depoter for overjord og muld skal
fremgå af planen. Placeringen skal ske inden for grænsen for efterbehandling.
j. Oplysninger om skrænthældning.

3.

Grænsen for det areal der må graves i, skal sættes af i marken efter nærmere aftale med Region
Nordjylland. Derefter skal der indsendes et målerids af gravegrænsen til Region Nordjylland, hvor
afmærkningspælenes placering er angivet. Pælene til afmærkning mv. må ikke fjernes og skal sikres, så de ikke bliver beskadiget. Det kan f.eks. ske med betonringe.

4.

Region Nordjylland skal have en garanti fra pengeinstitut eller kautionsforsikring. Garantiens størrelse bliver beregnet af Region Nordjylland i forbindelse med godkendelse af grave- og efterbehandlingsplanen. Garantien pristalsreguleres automatisk en gang om året med Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, jordarbejder mv. og med den aktuelle dato som udgangspunkt. Garantien
frigives først, når efterbehandlingen er gennemført og godkendt af Region Nordjylland.
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Region Nordjylland kan til enhver tid ændre garantiens størrelse, hvis forudsætningerne for beregningerne ændres. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis indvindingen sker på en måde, så efterbehandlingen vil koste mere end først antaget.
Såfremt indvinder ønsker at anlægge interne veje i råstofgraven stilles der en separat garanti for fjernelse af disse.
5.

Det affald, der er konstateret på matr. nr. 16a Skørping By, Skørping skal fjernes, før der kan gives
igangsætningstilladelse til området på denne matrikel.
Tinglysning

6.

Der skal indbetales 1.660,- kr. til dækning af afgiften for tinglysning af servitut/deklaration om vilkår
for indvindingen. Region Nordjylland sender ansøger en separat regning for dette.

Oplysning om hvornår gravearbejdet påbegyndes
7.

Region Nordjylland skal underrettes inden indvindingen påbegyndes, underretningen skal ske skriftligt.

8.

Hvis indvinder ikke ønsker de arkæologiske interesser afklaret gennem en forundersøgelse, skal indvinder senest 4 uger før muldafrømning underrette Nordjyllands Historiske Museum om, hvornår arbejdet bliver sat i gang.
Kontaktoplysninger på Nordjyllands Historiske Museum, Algade 48, 9100 Aalborg, tlf. 99 31 74 00, email: historiskmuseum@aalborg.dk

2.1.1
9.

Omfanget af retten til at indvinde

Tilladelsen gælder til en årlig indvinding af 100.000 m3 sand, sten og grus over en 10-årig periode.
Overjord og muld må ikke fjernes fra det område, indvindingen er tilladt på, men skal bruges til efterbehandlingen. Hvis der er et ønske om at fjerne overjord og muld, kræver det en ny tilladelse efter
råstofloven.

10. Der må på matr. nr. 16a Skørping By, Skørping ikke graves dybere end til kote 22 D.V.R. 90, der
skal dog være mindst 2 meter over grundvandsspejlet. Grundvandsspejlets beliggenhed skal pejles i
april måned. Vilkåret er dog på betingelse af, at der kan redegøres for, at der er overjord nok til at
opnå en slutkote for bunden af graven til kote 40 D.V.R. 90.
11. Der må på matr. nr. 7c Skørping By, Skørping ikke graves dybere end til kote 40 D.V.R. 90, hvis der
kan redegøres for at der er overjord nok til en efterbehandling af arealet.
12. Region Nordjylland kan på et hvilket som helst tidspunkt stille krav om, at der skal etableres pejlerør
til måling af grundvandsspejlets beliggenhed.
13. Hvis det ønskes at grave dybere end tilladelsens grænser, kræver det en ny tilladelse efter råstofloven.
14. Indvinding andre steder på ejendommen end det tilladelsen omfatter, kræver en ny tilladelse efter
råstofloven. Området, hvor indvindingen m.v. må ske, er på ca. 13 ha og fremgår af Bilag B.
15. Der må ikke uden tilladelse inddrages større arealer til at indvinde på end det areal, som er lagt til
grund for beregning af garantien.
16. Hvis der i forbindelse med indvindingen blotlægges dræn, skal Region Nordjylland og Rebild Kommune underrettes og drænene skal omlægges for at sikre mod utilsigtet næringstilførsel til søer og
lignende. Andre løsninger kan i særlige tilfælde findes, men kun med tilladelse fra Rebild Kommune.
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2.1.2

Afstandskrav, skelgennemgravning, anlæg på skråninger samt efterbehandling
og adgang til råstofgraven

17. Der gælder følgende afstandskrav, Indvinder må ikke rømme muld og overjord af eller grave tættere
på:
a. Naboskel end 5 meter.
b. Vejskel Fræervej end 25 meter. Der skal etableres en vold på mindst 1 meters højde ud mod
vejen, volden skal placeres mindst 2 meter fra asfaltkanten.
c. 30 meter til to mindre søer beliggende overvejende på matr. nr. 16d Skørping By, Skørping og
naboarealet mod øst på matr. nr. 16g Skørping By, Skørping.
Skelgennemgravning
18. Der skal graves igennem skel mellem matr. nr. 7c og 16a Skørping By, Skørping.
19. Hvis der på et senere tidspunkt skal graves på de tilgrænsende ejendomme, kan Region Nordjylland
på et hvilket som helst tidspunkt – både under og efter gravningen – forlange, at området omkring
skellet gennemgraves og efterbehandles, så der ikke står en vold tilbage.

Anlæg på skråninger
20. Under gravning og fordeling af overjord må skrænterne ikke have sådanne anlæg, at de frembryder
fare for udskridning. Der må ved efterbehandlingen på matr. 16a ikke etableres skråninger med en
stejlere hældning end 1:2. Der må ikke pålægges muld på skråningerne. Der må ved efterbehandlingen på matr. 7c ikke etableres skråninger med en stejlere hældning end 1:7. På den sidstnævnte
matrikels skrænter må der muldpålægges.
21. Adgangsvejen skal asfalteres de første 50 meter ind fra Skindbjergvej.
Adgang til råstofgraven
22. Der henvises til eksisterende tilladelse fra Rebild Kommune. Kun adgangsvejen til Skindbjergvej må
benyttes, adgangen til Fræervej skal være aflåst eller afskærmet/blokeret.
Beskyttelse af vandløb, søer mv.
23. Dels på matr. nr. 16a Skørping By, Skørping men overvejende på naboejendommen på matr. nr. 16d
Skørping By, Skørping mod vest ligger der en sø, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.
Indvinding og efterbehandling skal tilrettelægges, så der ikke strømmer overfladevand fra indvindingsarealet og det efterbehandlede areal til denne sø.
24. En lille sø nord for indvindingsarealet på matr. nr. 16g Skørping By, Skørping er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Indvinding og efterbehandling skal tilrettelægges, så der ikke strømmer overfladevand fra indvindingsarealet og det efterbehandlede areal til denne sø.

2.1.3

Driftstider

25. Tilladelige driftstider er opført i tabel 1.
Driftstider
Gravemaskiner, transportanlæg
og oparbejdningsanlæg m.v.

Mandag til fredag
Kl. 7:00 – 17:00

Lørdag
7:00-14.00
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Udlevering og læsning, herunder
kørsel indenfor råstofgravens område.

Kl. 6:00 – 17:00

7.00-14.00

Tabel 1 – Tilladelige driftstider

26. Der må ikke arbejdes i råstofgraven udenfor den tilladte driftstid og der må ikke forekomme drift i råstofgraven på søn- og helligdage.
27. En udvidelse af driftstiden kan aftales med Region Nordjylland. En udvidelse er kun muligt i kortere
perioder og kun i tilfælde af, at der findes specielle årsager hertil. Ansøgning om udvidelse af driftstiden skal være regionen i hænde senest 14 dage før.
28. Adgangsvejen til råstofgraven skal uden for åbningstiden være aflåst/afspærret med hegn, bom,
kæde eller lignende.

2.1.4 Forebyggelse mod jord- og grundvandsforurening
Brændstoftanke
29.

Tanke/beholdere til flydende brændstof, olieprodukter mv. på mobile behandlingsanlæg, skal placeres i tætte opsamlingskar, der kan rumme indholdet af den største tank/beholder anbragt deri.
For at undgå regnvand i opsamlingsbeholderen, skal det hele være overdækket. Optankning skal
foregå under konstant tilsyn.

30.

Tankene i råstofgraven til stationært materiel skal være typegodkendt efter olietankbekendtgørelsen. Tankene skal desuden være dobbeltskrogede.

31.

Udstyr til tankning af stationært materiel, som drives af flydende brændstof (olie, benzin m.v.), skal
være opsat/indrettet med automatisk stop ved fuld tank således, at et eventuelt spild i forbindelse
med tankning kan tilbageholdes og opsamles.

Kørende og stationært materiel
32.

Såfremt der udenfor råstofgravens driftstider, se afsnit ”Driftstider”, skal henstå køretøjer i selve
råstofgraven, skal dette ske på et befæstet areal med afløb til olieudskiller. Det befæstede areal
skal være indrettet således, at spildte væsker ikke kan løbe væk. Det befæstede areal skal være
modstandsdygtigt overfor olieprodukter.

33.

Alt stationært og kørende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og
eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres. Der må ikke ske reparationer i råstofgraven, undtaget hvis dette sker på et impermeabelt underlag. Eventuelle reparationer skal foregå indenfor råstofgravens tilladte driftstider.

34.

Der må ikke ske vask af materiel i råstofgraven.

35.

Hvis der ønskes opstilling af andet materiel end det ansøgte, skal der fremsendes oplysninger
herom til Region Nordjylland, der i givet fald vil fastsætte de nødvendige supplerende vilkår.

Kemikalier
36.

Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier eller lignende stoffer i råstofgraven, herunder kemiske midler til plantebekæmpelse, af hensyn til risikoen for forurening af grundvandet.

37.

Brug af tøsalt eller midler til at dæmpe støv, kan ske efter aftale med Region Nordjylland.
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2.1.5 Affald
38.

Råstofgraven må ikke bruges til at opbevare fyld, affald eller andet, der ikke stammer fra graven.
Der skal træffes foranstaltning til hindring af ukontrolleret aflæsning af affald og jordfyld.
Ejer og indvinder har ansvaret for, at der ikke – hverken midlertidigt eller varigt – henlægges affald
af nogen slags, samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes.

39.

Farligt affald skal opbevares under tag og være beskyttet mod vejrlig enten på en oplagsplads med
impermeabel belægning uden afløb eller i egnede tætte opsamlingskar. Oplagspladsen og opsamlingskar skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden
mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Oplagspladser og opsamlingskar skal kunne
rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

40.

Affald skal bortskaffes i henhold til affaldsbekendtgørelsen og Rebild Kommunes seneste regulativ
for erhvervsaffald.

41.

Hvis der mod forventning findes affald under indvindingen, skal gravningen stoppes det pågældende sted og Region Nordjylland skal kontaktes.

42.

Der må ikke ske afbrænding af affald i råstofgraven.

43.

Eventuel tilførsel af jord til råstofgraven kræver en dispensation efter jordforureningslovens §52 og
skal søges særskilt hos Region Nordjylland.

2.1.6 Støj og vibrationer
44.

Råstofgravens eksterne støjniveau – målt efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger 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 fremgår af Tabel 2.
Tidsrum:

Mandag – fredag kl.
07:00-18:00

Mandag – fredag
kl. 18:00-22:00

Lørdag kl. 07:0014:00

Lørdag kl. 14:0022:00

Områdetype (faktisk anvendelse):

Alle dage kl.
22:00-07:00

Søn- og helligdage kl. 07:0022:00

Erhvervsområdet, herunder
råstofområdet

60

60

60

Boliger i det åbne land

55

45

40

Tabel 2 - Grænseværdier for støj i enheden dB(A)

De anførte grænseværdier skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum:


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.
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I dagperioden på lørdage kl. 7:00-14:00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer og 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.

45.

Ved boliger for ejeren af ejendommen eller indvinderen af råstofgraven må støjen dog overstige
grænseværdierne.

46.

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 er akkrediteret til det. 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.

47.

Er dokumentationen udført som beregninger, skal den indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for Region Nordjyllands vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives sammen med oplysninger om dæmpningen af kildernes støjudsendelse

48.

Det akkrediterede støjfirma skal til Region Nordjylland fremsende forslag til måle og beregningsforudsætninger til godkendelse, inden målingerne udføres. Forslaget skal omfatte alle de støjkilder/
aktiviteter, der er i gang på virksomheden.

49.

Målerapporten skal fremsendes til Region Nordjylland, senest 1 måned efter målingerne er foretaget, sammen med relevante oplysninger om produktionsforhold under målingerne.

50.

Den for et område gældende støjgrænse anses for overholdt, hvis de målte eller beregnede værdier – fratrukket ubestemtheden på målingen – er mindre eller lig med støjgrænseværdien. Målingerne og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes, jf. Miljøstyrelsens støjvejledninger.
Støjmålinger eller støjberegninger skal udføres og gennemføres under forhold, hvor råstofgraven
er i fuld drift.

51.

Hvis målingerne eller beregningerne viser, at støjen er højere end tilladt, skal indvinderen sørge
for, at der bliver gjort noget for at dæmpe støjen. Nye målinger eller beregninger skal kunne bevise,
at støjen derefter ligger indenfor det tilladte.
Behandlings- og transportanlæg samt grave- og læssemaskiner kan om nødvendigt kræves støjdæmpet, således at grænseværdierne kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved
gummibelægning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde
mod de nærliggende beboelseshuse.

52.

Indvinderen skal afholde alle udgifter til støjmålinger og støjberegninger.

Støj i anlægs- og efterbehandlingsfasen
53.

Der accepteres i anlægs- og efterbehandlingsfasen en periode på 3 uger, hvor der i tidsrummet kl.
07:00-17:00 på hverdage accepteres et støjniveau op til 60 dB(A) ved boliger i det åbne land.

54.

Indvinder skal skriftligt underrette Region Nordjylland om, hvilken periode der forventes et højere
støjniveau senest 5 arbejdsdage før, de støjende arbejder skal foretages.

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer
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55.

Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte værdi af råstofgravens bidrag til støjen,
målt indendørs i de berørte bygninger, overstiger grænseværdierne, som fremgår af Tabel 3.

Anvendelse

A-vægtet lydtrykniveau
(10-160 Hz),
dB(A)

G-vægtet infralydniveau dB(A)

Beboelsesrum, herunder i børneinst.
og lign.
20

85

25

85

Kontorer, undervisningslokaler og
andre lignende støjfølsomme rum

30

85

Øvrige rum i virksomheder

35

90

Aften/nat (kl. 18:00-07:00)
Dag (kl. 07:00-18:00)

Tabel 3 - Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd (dB re 20 Pa).
Grænseværdierne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig reduceres de anførte grænser med 5 dB.

56.

Driften af råstofgraven må ikke medføre, at der udsendes vibrationer, som overstiger grænseværdierne, jf. Tabel 4, målt som accelerationsniveau indendørs i de berørte bygninger.
Anvendelse

Vægtet accelerationsniveau Law i
dB, gælder for det KB-vægtede accelerationsniveau

Boliger i det åbne land (hele døgnet)

75

Børneinstitutioner og lignende

75

Boliger i blandet bolig/erhvervsområde

80

Kontorer, undervisningslokaler og lignende
Erhvervsbebyggelse

80
85

Tabel 4 - Grænseværdier for vibrationer, dB re 10-6 m/s2. Grænseværdierne gælder for det maksimale KBvægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.
Note: For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheder, gælder
grænseværdien Law = 80 dB.

57.

Efterfølgende skal indvinderen på forlangende fra og efter nærmere aftale med Region Nordjylland,
f.eks. ved naboklager, lade udføre målinger og beregninger til dokumentation af, at grænseværdierne, jf. tabel 3 og tabel 4, er overholdt. Dokumentation sker ved fremsendelse af skriftlig rapport
over målinger og beregninger til Region Nordjylland.
Hvis målingerne viser, at den lavfrekvente støj, infralyd eller vibrationer er for store, skal de dæmpes. Derefter skal der laves nye målinger, som dokumenterer, at grænseværdierne nu kan overholdes. Der kan maksimalt kræves én måling af hver type pr. kilde pr. år.

58.

Måling, rapportering og anden dokumentation skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid
gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen på det aktuelle område. Målinger eller beregninger skal
udføres af et firma, der er akkrediteret til at udføre ”Miljømåling – ekstern støj”.
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Virksomheden afholder selv alle udgifter i forbindelse med dokumentation af de aktuelle vilkår.
59.

Grænseværdierne for lavfrekvent støj og infralyd, jf. tabel 3, anses for overholdt, når et konkret måleresultat, uden tillæg eller fradrag for målingens ubestemthed, er lig med eller under den pågældende grænse.
Grænseværdierne for vibrationer, jf. tabel 4, anses for overholdt, når et konkret måleresultat ikke
overskrider den pågældende grænse.

2.1.7 Støv
60.

Virksomheden må ikke give anledning til støvgener udenfor virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige for omgivelserne.

61.

Ved væsentlige støvgener skal virksomheden iværksætte støvdæmpende foranstaltninger, såsom
vanding af gravefronter, lagerbunker, interne veje m.v. samt renholdelse af interne veje om nødvendigt skal indvindingen indstilles helt, specielt ved store gener for de boliger der ligger meget tæt
på arealet. Overkørslen til råstofgraven skal indrettes, således at det forhindres, at materialer fra
råstofgraven slæbes ud på offentlig vej. I tilfælde af, at det alligevel sker, skal det pågældende materiale fjernes.

62.

Virksomheden skal få mængden af støv fra arbejdspladsen målt af et firma, der er autoriseret til
det, eller som Region Nordjylland har godkendt, hvis regionen vurderer, at det er nødvendigt.

63.

Hvis der bliver konstateret støvgener, der opstår pga. råstofgravens drift, skal der træffes foranstaltninger, der nedbringer generne efter nærmere aftale med Region Nordjylland.

2.1.8 Efterbehandling
64.

Grave- og efterbehandlingsplanen skal følges af indvinder og ejer(e), indtil Region Nordjylland
eventuelt har godkendt en revideret plan.

65.

En eventuel ny indvinder skal enten følge den indsendte grave- og efterbehandlingsplan eller indsende en ny, som Region Nordjylland skal godkende.

66.

Region Nordjylland kan til enhver tid kræve en ajourført plan forelagt til godkendelse, hvis indvindingen og/eller efterbehandlingen ønskes ændret i forhold til den plan, der allerede er godkendt.
Region Nordjylland kan kræve, at der skal foretages et nivellement og en opmåling, hvis grave- og
efterbehandlingsplanen skal revideres.

67.

Såvel lodsejer/grundejer og indvinder har pligt til at rette sig efter de anvisninger, som Region
Nordjylland måtte give for, at udføre alle de arbejder planen handler om.

68.

Den nødvendige mængde muld og overjord til efterbehandling skal til enhver tid forefindes i depot
på arealet og genudlægges i forbindelse med efterbehandling.

69.

Overjord og muld skal opbevares i adskilte depoter. Under depoter for overjord skal mulden være
rømmet af, inden opbygningen af depotet påbegynder.

70.

Jord med humus i, f.eks. muld, tørvejord og lignende, må ved efterbehandlingen ikke tildækkes af
andre jordarter, da indholdet af organisk materiale ved tildækning giver risiko for forurening af
grundvandet, på grund af nedbrydning af det organiske materiale.

71.

Jordlagene skal opbygges sådan, at jorden bliver bedst mulig til jordbrug efterfølgende alternativt til
natur. Det kan betyde, at indvinder skal bytte om på overjordens forskellige lag, hvis indvinder støder på lag med bedre egenskaber end det, der oprindeligt lå øverst. F.eks. skal jord med mest ler
ligge øverst lige under muldlaget, mens bagharp skal ligge nederst.
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72.

Overjord og muld på arealet mellem gravegrænsen og efterbehandlingsgrænsen skal rømmes af,
inden skråningerne dozes ned. Når de har det rette anlæg, lægges overjord på igen. Der må ikke
pålægges muld på skrænterne på matr. nr. 16a. Mulden skal på matr. nr. 16a skal udelukkende
placeres i bunden af graven efter endt reetablering.

73.

Ved efterbehandling skal der ske grubning af gravens bund.

74.

Gravemaskiner og redskaber med dertil hørende installationer, transportbånd, bygninger, skure
samt eventuelt støbte fundamenter eller lignende, skal være fjernet senest 6 måneder efter indvindingens ophør.

75.

Adgangsvejen og interne veje skal fjernes i forbindelse med gravearealets retablering.

76.

Efterbehandlingen skal være senest 1 år efter, at indvindingen er afsluttet. Dog senest den 13. juli
2028.

77.

Før indvinder påbegynder større arbejder med at efterbehandle, skal Region Nordjylland have besked om det, så eventuelle tvivlsspørgsmål kan blive afklaret.

78.

Når efterbehandlingen er slut, skal Region Nordjylland have besked om det. Region Nordjylland
skal ved tilsyn godkende efterbehandlingen.

79.

Pligten til at afslutte efterbehandlingen indtræder, hvis indvindingen har ligget stille i et år, og omgående hvis tilladelsen bliver kaldt tilbage, med mindre indvinder har en særlig aftale med Region
Nordjylland om en længere frist.

80.

Der skal efterbehandles til landbrug og/eller naturformål herunder rekreative områder og skovtilplantning.

81.

I tilfælde af, at der under gravningen opstår særlige landskabsformer, blottede profiler mv., som
særlig tydeligt afspejler landskabets opbygning, den geologiske historie eller de geologiske processer skal disse søges bevaret.

2.2 Vilkår efter Vandforsyningsloven
Der er ingen vilkår i henhold til vandforsyningsloven.

2.3 Vilkår efter miljøbeskyttelsesloven
Der er ingen vilkår i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

2.4 Vilkår efter naturbeskyttelsesloven
Der er ikke vilkår i henhold til naturbeskyttelsesloven.

2.5 Vilkår efter Museumsloven
82.

Ved gravearbejde kan virksomheden støde på fortidsminder, f.eks. bopladser og gravpladser, der
ofte giver sig til kende i form af stenlægninger, potteskår, knogler, trækulsholdig jord eller lignende.
Arbejdet skal indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes efter
museumslovens §27.

2.6 Vilkår efter Skovloven
Der indsættes ikke vilkår efter skovloven, da der ikke er registreret fredskov på arealet.

2.7 Vilkår efter Vejloven og privatvejsloven
Der henvises til Rebild Kommunes tilladelse til vejadgang.
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2.8 Vilkår efter jordforureningsloven
Der er ikke givet tilladelse i henhold til jordforureningslovens § 52 til generel tilførsel af jord til råstofgraven.
Der er tidligere givet tilladelse til tilførsel af enkelte partier. Grundet afstanden til indvindingsoplandet for
Skørping Vandværk vil der ikke blive givet en generel tilladelse til tilførsel af jord til råstofgraven. Der kan
søges om dispensation i henhold til jordforureningslovens §52 til tilførsel af enkelte partier af jord til råstofgraven. Der vil i de enkelte tilfælde blive taget stilling til, om der kan gives en dispensation.
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3.

Offentliggørelse, klagevejledning og underretning

Tilladelsen til at indvinde råstoffer vil blive offentliggjort på Region Nordjyllands hjemmeside
www.raastoffer.rn.dk. Det fremgår af hjemmesiden, hvilken dato afgørelsen er offentliggjort.
I denne tilladelse er der truffet afgørelse efter råstofloven, vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven og
skovloven. Der vil, når det er nødvendigt ift. råstofindvindingen blive truffet afgørelse efter vejloven og naturbeskyttelsesloven (ny overkørselstilladelse og eventuel dispensation fra 100 meter beskyttelseszonen fra
fortidsminder).
Eventuel klage skal sendes til relevant myndighed, se afsnit 3.2.

3.1 Generel 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 forsiden af klagenævnets hjemmeside (nmkn.dk). Klageportalen
ligger 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.
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.

3.2 Klagevejledning for de enkelte love
3.2.1

Afgørelse efter råstofloven

Der kan klages over afgørelsen, herunder konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder og Bilag 4
arter, 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 §§ 13-16.
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Rettidig klage har opsættende virkning for tilladelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning, se afsnit 3.1 .

3.2.2

Afgørelse efter vandforsyningsloven

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt
eller offentligt bekendtgjort.
Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet men indsendes til Rebild Kommune 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.
Klagen har ikke opsættende virkning.
Klageberettigede er:






Afgørelsens adressat
Embedslægeinstitutionen
Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet kan påklage
afgørelser efter § 20 om tilladelse til vandindvinding, afgørelser efter § 21, jf. § 20 om tilladelse til
vandindvindingsanlæg samt afgørelser efter § 32 om tilbagekaldelse af vandindvindingstilladelser.
Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning, se afsnit 3.1.

3.2.3

Afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt
eller offentligt bekendtgjort. Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Mariagerfjord
Kommune 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.
Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
Klageberettigede er:






Afgørelsens adressat
Embedslægeinstitutionen
Danmarks Fiskeriforening og Ferskvandsfiskeriforeningen
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Forbrugerrådet
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Lokale foreninger og organisationer der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om
Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om
Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur
og miljø som hovedformål
Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål, at varetage
væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Der henvises i øvrigt til gen generelle klagevejledning, se afsnit 3.1.

3.2.4

Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, samt konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000
N223 – Kastbjerg Ådal efter naturbeskyttelseslovens § 19b kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort.
Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt
eller offentligt bekendtgjort. Klagen stiles Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Mariagerfjord
Kommune 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.
Rettidig klage har opsættende virkning for tilladelsen med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
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
Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning, se afsnit 3.1.

3.2.5

Afgørelse efter Skovloven

Afgørelse efter skovloven 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 Miljøstyrelsen 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.
Rettidig klage har opsættende virkning for tilladelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
Klageberettigede er:



Afgørelsens adressat
Ejeren(e) af den ejendom som afgørelsen vedrører
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Offentlige myndigheder
Lokale 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.

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning, se afsnit 3.1.

3.2.6 Afgørelse efter Museumsloven
Afgørelse efter museumslovens § 29a kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4
uger fra den dag, hvor afgørelsen er offentligt 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.
Rettidig klage har opsættende virkning for tilladelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
Klageberettigede er:








Afgørelsens adressat
Ejeren(e) af den ejendom som afgørelsen vedrører
Offentlige myndigheder
Lokale foreninger og organisationer som har 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.

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning, se afsnit 3.1.

3.2.7 Afgørelse efter Miljøvurderingsloven
Afgørelsen efter miljøvurderingsloven § 21 vedrørende vurderingen af miljøkonsekvenser kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, 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 via klageportalen 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.
Rettidig klage har ikke opsættende virkning for tilladelsen med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet jf. miljøvurderingslovens § 53.
Klageberettigede er:


miljø- og fødevareministeren



enhver med retlig interesse i sagens udfald



landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller
varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love,
som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.
Side 21 af 66

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning, se afsnit 3.1.

3.3 Underretning
Kopi af afgørelsen med bilag er 13. juli 2017 sendt til:


I/S Karlshøj Stenleje, Tingvej 29, 8210 Århus Vest, jens@korshoj.com



HjulmandKaptain, Nørrebrogade 34-36, 8000 Århus C, Niels Lomborg, lom@70151000.dk



Christian Lykkegård, Fræervej 7, 9520 Gammel Skørping, lilli.lykkegaard@mail.dk



Rebild Kommune, cnm@rebild.dk



Rebild Kommune, pbv@rebild.dk



Miljøstyrelsen, mst@mst.dk



Miljøstyrelsen Nordjylland, njl@mst.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



Friluftsrådet, Kreds Himmerland Aalborg fr@friluftsraadet.dk



Vejdirektoratet, vd@vd.dk



Danmarks Sportsfisker Forbund, post@sportsfiskerforbund.dk



Kulturstyrelsen, post@kulturstyrelsen.dk



HMN Naturgas I/S, hmn@naturgas.dk



Embedslægeinstitutionen, senord@sst.dk



Kulturstyrelsen post@kulturstyrelsen.dk



Skørping Vandværk, Lars B. Andersen lars_bols@andersen.mail.dk



Skørping Vandværk, Lars Bøgeskov Hyttel lbh@planenergi.dk



Gammel Skørping Vandværk, c.lendal.s@gmail.com



TDC tdckabel@tdc.dk



Rebild Forsyning forsyning@rebildforsyning.dk



Danske Bank danskebank@danskebank.dk



HEF hef@hef.dk

Derudover orienteres følgende privatpersoner/naboer m.v. om, at der er foretaget en afgørelse, som kan
ses på Regionens hjemmeside:



Villy Jensen, Skindbjergvej 10, Gammel Skørping, 9520 Skørping
Jens Christian Hansen, Syrenvej 8, Gammel Skørping, 9520 Skørping
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Søren Møller, Hedegårdsvej 2, Gammel Skørping, 9520 Skørping
Ole Krogh Jensen, Fræervej 5, Gammel Skørping, 9520 Skørping
Ulrik Peder Mortensen, Hedegårdsvej 5, Gammel Skørping, 9520 Skørping
Bent Andersen, Hanehøjvej 43, Ottruphuse, 9520 Skørping
Bjarne Andersen, Hanehøjvej 48, Ottruphuse, 9520 Skørping
Egon Christian Olsen, Skrænten 11, 9520 Skørping
Branddam Gl. Skørping, Hobrovej 110, 9530 Støvring
Advodan Aalborg / Hanne Bruun Jacobsen, Mølleå 1, 9000 Aalborg habj@advodan.dk

Grundlag for tilladelsen

4.

4.1 Ansøgningens indhold
Region Nordjylland har den 11. september 2015 med senere tilføjelser modtaget en ansøgning fra I/S
Karlshøj Stenleje om en forlængelse af tilladelse til indvinding af råstoffer på matr. nr. 16a samt en del af
matr. nr. 7c og 16g Skørping By, Skørping, 9520 Skørping, Rebild Kommune.
Ansøgningen omfatter følgende:
 Ansøgningsskema dateret 11. september 2015, der er tale om en forlængelse af en eksisterende
tilladelse.
 Ejendommene matr. nr. 16a samt en del af matr. nr. 7c og 16g Skørping By, Skørping, 9520 Skørping, Rebild Kommune.
 Ejendommene tilhører dels I/S Karlshøj Stenleje samt Christian Lykkegård, Fræervej 7, 9520 Skørping.
 Det ansøgte graveareal udgør ca. 13 hektar, se Bilag A og B
 Der forventes en årlig indvinding på 50-500.000 m3 sand, sten og grus, der forventes ingen gravning
under grundvandsspejlet.
 Der ansøges om indvinding til en dybde på ca. 2 meter over grundvandsspejlet.
 Planlagt gravedybde op til 50 meter.
 Koten for grundvandsspejlet er ikke oplyst (DVR90)
 Kote for terrænet er varierende fra 40-70 meter.
 Der ansøges om tilladelse til gravning i 10 år.
 Arealet ønskes efterbehandlet til jordbrugsformål, naturformål og skov.
 Oplysninger om maskinpark forbrug af olie med videre, 3 læssemaskiner og 1 gravemaskine, evt.
transportbånd, dumpers og bulldozer, 1-2 sigter eller tromlesorterer, 1-2 vaskeanlæg, 1-2 knuseanlæg. 0-500 liter hydraulikolie, ca. 35.000 liter dieselolie.
 Der er i første omgang ikke søgt om vandindvinding samt bortledning.
 Der ønskes benyttet den eksisterende adgangsvej til råstofgraven.
 Driftstiderne er ansøgt til at være 6-16.30 på hverdage og 6-14.30 på lørdage. Herunder læsning og
udlevering.
 Stort set hele arealet er udlagt i Råstofplan 2012 som råstofindvindingsområde.
Der er vedlagt ansøgningen følgende bilag:





Kortbilag
Anmeldeskema til VVM, jf VVM-bekendtgørelsens bilag 5.
Udskrift fra Tingbogen.
Grave- og efterbehandlingsplan

4.2 Udtalelser
Ansøgningen om råstoftilladelse er sendt i høring ved forsyningsselskaber, museet, Rebild Kommune
samt flere naboer den 16. februar 2016.
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4.2.1

Rebild Kommune

Rebild Kommune har følgende bemærkninger til en ansøgning om forlængelse af råstoftilladelse samt
ændring af vilkår fra ICK Miljø ApS vedr. matr. nr. 16a samt dele af 7c og 16g Skørping By, Skørping:
I forhold til drikkevandsinteresser:
Den sydøstlige del af det ansøgte graveområdet ligger indenfor det ny-optegnede indvindingsopland for
Skørping Vandværk Hanehøj, i et område udpeget som sårbart over for nitrat (NFI) og indenfor de 300
meter bufferzone til vandværksboring med DGU 41.1060 og 41.484 (se figur 1). Det ny-optegnede opland blev offentliggjort i december 2015, men er endnu ikke udpeget i bekendtgørelsen. Hanehøj kildeplads er en meget vigtig kildeplads for Skørping Vandværk bl.a. fordi der findes udfordringer med de to
øvrige kildepladser mht. for højt indhold af ammonium, BAM og atrazin. Det er rigtig mange forbrugere,
der vil blive berørt hvis Skørping Vandværk ikke kan levere tilstrækkeligt med drikkevand af tilfredsstillende kvalitet, hvorfor det er meget vigtigt at sikre den fremtidige indvinding på Hanehøj og beskytte indvindingsoplandet bedst muligt mod grundvandstruende aktiviteter på overfladen.

Figur. 1 Oversigtskort med det ansøgte graveområde (markeret med mørkt rødt) og 300 meter bufferzone
omkring dette (markeret med mørk rød stiple linje), indvindingsopland til Skørping Vandværk (markeret
med vandrette linjer) og NFI (markeret med lodrette linjer), potentielle kort , samt 300 meters bufferzone
omkring de aktive boringer for Skørping Vandværk (markeret med lyserød) og graveområde jf. råstofplanen 2012 (markeret med gul).
Derudover vurderer Rebild Kommune, at det er uhensigtsmæssigt ift. sikring af grundvandsressourcer for
Støvring Vandværk, at muliggøre deponi af forskellig art på matrikel 16 a, som ligger ca. 50 m nordøst for
indvindingsoplandet for Skørping Vandværk. På baggrund af beregninger af grundvandssænkning ved
terræn (se figur 2) fra en af de to aktive boringer på Hanehøj kildeplads (dvs. DGU nr. 41.1060) (med
BEST-modellen), kan man ikke afvise, at der vil være en risiko for forurening af grundvandet fra det udlagte deponi-område. En nærmere undersøgelse af påvirkninger er derfor nødvendig.
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Figur 2. Grundvandssænkning beregnet fra boringen med DGU nr. 41.1060. /BEST/
I forhold til tilførsel af jord til efterbehandling af graveområdet opfordrer Rebild Kommune til, at Region
Nordjylland vil stille et særlig krav for at sikre den fremtidige grundvandsindvinding. Det skal bl.a. forstås,
at der ikke må tilføjes forurenet jord jf. bek. om jordforurening.
Yderligere vil Rebild Kommune kommentere, at den mest østlige del af ansøgte graveområde ikke fremgår af råstofplan 2012 og derfor mangles der nødvendige oplysninger om miljøvurdering.
Rebild Kommune henstiller til, at Regionen ikke give tilladelse til råstofindvinding for den del af det ansøgte område, som ligger indenfor indvindingsoplandet for Skørping Vandværk.
I forhold til vej og by:
Den primære kørsel til og fra råstofgraven vil foregår gennem Gammel Skørping og Skørping, hvilket vejafdelingen finder problematisk. Tunge køretøjer gennem Gammel Skørping og Skørping konflikter med
bl.a. de bløde trafikanter (specielt skolebørn og ældre).
Vejafdelingen har gennem årene modtaget flere klager vedr. kørsel til og fra råstofgraven.
Der er ligeledes modtaget klager over udkørsel fra råstofgraven til Skindbjergvej, da materialer fra graven
slæbes med ud på vejarealet. Der bør i råstoftilladelsen stilles krav til overkørslen for at imødegå denne
problematik.
I forhold til natur
Der er tilsyneladende ikke ansøgt om indvinding indenfor beskyttelseslinjen omkring gravhøjen på ejendommen Fræervej 7, men for en god ordens skyld kan det oplyses at gravning indenfor 100 m fra højfoden forudsætter dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18.

Side 25 af 66

Der har tidligere været drøftelser med indvinder vedrørende friholdelse af et mindre overdrevsareal i det
nordøstlige hjørne af matr. nr. 16a. Overdrevsarealet er i kraft af sit beskedne areal ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Bevarelse af overdrevet vurderes imidlertid at have betydning for fremtidig tilstedeværelse af plantevækst karakteristisk for hede og overdrev i et større område øst for Gammel Skørping. Herunder også betydning for naturindholdet i grusgraven når denne er efterbehandlet. Indvinder oplyste dengang (24/3 2011), at Kongerslev Sten og Grus Aps ikke har til hensigt at grave råstoffer i det
hjørne hvor overdrevet ligger, da denne del af råstofarealet vurderes at rumme et så tykt lerlag, at udvinding af sand og/eller grus er urealistisk og gravearbejdet derfor ikke hensigtsmæssigt. Kongerslev Sten
og Grus Aps ville derfor gerne skåne arealet hvorpå overdrevet ligger, både for råstofgravning og for terrænregulering i forbindelse med efterbehandling.
Kommunen henstiller til at Regionen tager hensyn til den tidligere aftale og arbejder for at beskytte overdrevsarealet.
Ift. efterbehandlingsplan:
Vedrørende efterbehandlingsplan: Kommunen har ikke forholdt sig nærmere til efterbehandlingsplanen i
ansøgningsmaterialet, men afventer en mere detaljeret beskrivelse med tilhørende tegninger.

4.2.2

Nordjyllands Historiske Museum

Der er ikke modtaget bemærkninger fra Nordjyllands Historiske Museum.

4.2.3

Skørping Vandværk

Der er kommet følgende høringssvar fra Skørping Vandværk
Indledningsvis skal det understreges at ansøgningsområdet ligger inden for 300 m af de mest kritiske
drikkevandsboringer for Skørping Vandværk, nemlig DGU nr. 41.1060 og DGU nr. 41.484(se figur 1, nederst).
Bliver disse boringer kompromitteret, har Skørping Vandværk, på nuværende tidspunkt, ingen alternative
kildepladser, der kan erstatte indvindingen fra disse. Vi kan dermed ikke sikre den lovmæssige forsyning
af kvalitetsmæssig acceptabel drikkevand til Skørping by.
Skørping Vandværk mener derfor, at ansøgningen udgør en generel risiko for drikkevandsforsyningen til
Skørping by.
I henhold til Råstoflovens Kap. 1, § 3, er der defineret at: ”…der skal der lægges vægt på miljøbeskyttelse
og vandforsyningsinteresser” og i retningslinjer for råstoffer og efterbehandling, herunder punkt 5.5.1: Beskyttelse af drikkevandet ved efterbehandling fremgår det, ”Ved råstofindvinding skal grundvandsressourcen beskyttes mod forurening både under indvinding og i forbindelse med efterbehandling af råstofgraven.”
Skørping Vandværk mener ikke, at de ovennævnte forhold er opfyldt i den nuværende ansøgning.
Skørping Vandværk mener, at ansøgningen indeholder flere kritiske punkter der kompromitterer grundvandets sikkerhed. – Desuden indeholder ansøgningen ikke den seneste viden og overholder ej heller
gældende lovgivning.
I det pågældende område er der netop afsluttet ny kortlægning, af indvindingsområdet for grundvand til
forsyning af drikkevand til bl.a. forbrugerne under Skørping Vandværk og Gl. Skørping Vandværk. Denne
kortlægning har ændret på det hidtidige kendte indvindingsopland.
Vi opfordrer derfor til, at der ikke træffes beslutning om yderligere råstofindvinding i dette, for vandforsyningen så vigtige område, så længe resultatet af denne kortlægnings indflydelse på råstofsagen ikke er
afklaret. – Det er også vigtigt at resultaterne af kortlægningen, kan indarbejdes i en plan for maksimal beskyttelse af grundvandet, før der tages endelig beslutning om udvidelsen af råstofindvindingen og affaldsdeponi, som beskrevet i ansøgningen.
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Der søges også om tilførsel af jord til råstofgraven. Her henvises der til, at der under ingen omstændigheder må modtages fremmed jord i råstofgrave uden særlig dispensation.
Når der søges om dispensation fra forbuddet i § 52 i lov om forurenet jord, skal regionen sikre, at der ikke
er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller af grundvand, der forventes at indgå i den fremtidige
drikkevandsforsyning. Regionen skal samtidig sikre, at der ikke er andre tilsvarende miljømæssige hensyn der taler imod en sådan tilførsel af jord.
En dispensation fra forbuddet mod at deponere ikke forurenet jord, vil indeholde vilkår om håndtering af
jorden eller om dokumentation for, at der er tale om ikke forurenet jord, jævnfør § 52 stk. 3.
Er der tale om forurenet jord forudsættes en dispensation, efter § 52, også at kommunen eller godkendelsesmyndigheden fastsætter vilkår for deponeringen efter miljøbeskyttelseslovens § 19 eller § 33, jævnfør
jordforureningslovens § 52 stk. 4.
Desuden anmodes der, i ansøgningen, ligeledes om deponi af forskellige affaldstyper. - Skørping Vandværk henviser hermed til, at dette er i direkte modstrid med gældende lovgivning, jf. § 52 i lov om forurenet jord.
Ligeledes bør problematikken om, det af konkursboet efterladte affald, i den nuværende råstofgrav, afklares inden ansøgningen behandles. – Jfr. ovennævnte lov stilles der hermed også spørgsmål om denne
jord er lovligt anbragt/efterladt?
Ansøgningen nævner desuden, at der ikke ligger drikkevandsboringer inden for 300m af ansøgningsområdet. Dette er forkert da Skørping Vandværk har sine to vigtigste boringer under 300m fra ansøgningsområdet, nemlig DGU nr. 41.1060 og DGU nr. 41.484. Det vil dermed sige at ansøgningsområdet grænser ind over indvindingsoplandet. Dette er illustreret i figur 1, nederst.
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Figur 1 øverst. Råstofgravens ansøgningsområde.

Figur 2, nederst: Gul linje repræsenterer 300 meter linjen til Skørping vandværks kildepladser DGU
nr. 41.1060 og 41.484. Rød linje den sydøstlige grænse for ansøgningsområdet. Ansøgningsområdet ligger under 300m fra kildepladsen.
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Figur 3 Indvindingsoplande samt NFI fra seneste opdaterede kortlægning fra redegørelsen for Hellum
og Rold Skov (Rettelsesblad til redegørelsen for den afgifts-finansierede grundvands-kortlægning i kortlægningsområde 1468 Hellum og 1483 Rold skov nord. af marts 2016).
Der ansøges om at fjerne jord og grus ned til en dybde af 2 meter over grundvandsspejlet. - Det betyder,
at der ved uheld, uagtsomhed eller deponi, vil kunne ske nedsivningen til grundvandet i løbet at ganske
kort tid. Dette er en uafviselig kendsgerning! – Der er her tale om det grundvand som under rette betingelser bliver brugt som drikkevand for Skørping Vandværks forbrugere, p.t. ca. 3.000 personer.
Råstoflovens § 10: En tilladelse efter §7, stk. 1, skal indeholde vilkår om:
1) ”virksomhedens drift og om efterbehandling af arealet, med henblik på at begrænse miljømæssige
gener og forebygge forurening af grundvandet og jorden. Dette mener vi ikke kan overholdes så nær ved et indvindingsopland jfr. figur 2.
Der gøres opmærksom på at Råstofindvindingsområdet grænser helt op til nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og mod øst går ind over det.
I ansøgningen oplyses det også, at der vil blive tale om deponi af forskellig art. – Det må vi på det stærkeste fraråde, at der gives tilladelse til.
Vi mener, at der, inden der gives tilladelse til råstofindvinding / deponi, skal udføres en gennemgående
risikovurdering i forhold til påvirkning af grundvandet til drikkevandsformål. – Herunder en nærmere analyse af grundvandets potentialeforhold og strømningsretning.
Vi vil også gøre opmærksom på at det potentielt vil være yderst skadeligt for grundvandet, hvis der efterfølgende gives tilladelse til, at der etablere landbrugsdrift i de afdækkede områder, som der ligeledes ansøges om.
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Begrundelsen er også her, at man er helt nede ved grundvandsspejlet når råstofindvindingen afsluttes.
Det vil desuden ikke være praktisk muligt at efterbehandle området til landbrugsjord uden tilførsel af ny
jord. Dette argumenteres med, at det efterladte område har en større overflade end oprindeligt, og at
der allerede, i den nuværende grav, mangler ca. 73.000 m3 overjord for at efterbehandlingen kan gennemføres. Yderligere indvinding vil blot forøge denne manglende jordmængde. Disse forhold er også
defineret i § 52 stk. 1 i lov om forurenet jord, og der er ikke erkendt dokumentation i ansøgningen mv.
som kan give grundlag for en dispensation iht. § 52, stk. 3.
Det henvises desuden til at den allerede godkendte efterbehandlingsplan for matrikel 16a skal være
færdiggjort senest 1 maj 2016. – Vil dette ske før der gives tilladelse til yderligere råstofindvinding?
Meget nær de planlagte råstofgravninger, findes de hidtil eneste sikre råvandsressourcer til forsyning af
forbrugerne i Skørping og Gl. Skørping. – Vi kan altså ikke bare søge andre indvindingsområder for at
give plads til industriel udnyttelse af de naturlige ressourcer.
I forbindelse med seneste ansøgning til Rebild Kommune om etablering af nye drikkevandsboringer til
Skørping Vandværk, i det pågældende nærområde, måtte bestyrelsen konstatere at det eneste område lokalt, hvor der kan indvindes rent og tilstrækkelig drikkevand fra, er området omkring Hanehøj
Vandværk altså kildepladserne DGU nr. 41.1060 og DGU nr.41.484.
Indvindingen af grundvand er selvsagt også en meget vigtig samfundsmæssig ressource, hvilket bør
veje tungt i myndighedernes overvejelser når der tildeles plads til udnyttelse af andre naturlige ressourcer, muligvis på bekostning af drikkevandsressourcen.
I øvrigt har vi ikke set dokumentation for den påståede råstofkvaliteten som anført i ansøgningen
Det skal også nævnes at grundvandsindvindingen i området er temmelig unik, idet kvaliteten er så god at
der ikke foretages rensning eller tilsætninger. Grundvandet kan pumpes direkte ud til forbrugerne uden
behandling. – Der er altså tale om nedbør der efter ca. 40 – 60 år direkte kan indvindes og udpumpes, i
et lukket kredsløb, som drikkevand af høj kvalitet.
Skørping Vandværk har igennem flere år forsøgt, at finde supplement til den nuværende forsyning. Begrundelsen er at Skørping Vandværk påregner at skulle nedlægge to by-vandværker inden for meget få
år. Herefter skal alt vand indvindes fra vort indvindingsområde ved Hanehøj. – Desuden har kommunen
stillet os i udsigt, at vi pålægges at forsyne forbrugerne under Skindbjerg Vandværk. I nær fremtid vil
der også ske en stigende byudvikling som skal forsynes.
Vandforsyningen er således meget sårbare. Med den nuværende viden hos Naturstyrelse, Region,
Kommune og Vandværkets rådgivere, er det ikke muligt, at finde egnet grundvand med samme kvalitet,
i tilstrækkelige mængder, andre steder omkring Skørping. - DERFOR må der under ingen omstændigheder ske forurening i dette meget sårbare område ved Hanehøj Vandværk. Vi vil på det stærkeste opfordre til, at man tager ABSOLUT størst mulig hensyn til grundvandet i behandling af denne sag.
I ”Redegørelse for 1468 Hellum og 1483 Rold Skov Nord” Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning
2011” side 123. Punkt 5.4.2 henviser rapporten til at: "Der ligger et råstofgraveområde som delvist overlapper med indvindingsoplandet (til DGU nr. 41.1060 og 41.484). Råstofområdet vurderes at udgøre en
potentiel forureningsrisiko.".
Råstofområdet blev således af Naturstyrelsen vurderet til at udgøre en risiko for grundvandet allerede i
2011. Dette faktum har ikke ændret sig og en ny tilladelse og udvidelse af området vil blot øge denne
risiko signifikant.
Vi opfordrer til at myndighederne træffer afgørelse på baggrund af al nuværende tilgængelig viden, inklusive seneste grundvandskortlægning af BNBO-områder, NFI områder og IO.
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Skørping Vandværks kildepladser DGU nr. 41.1060 og DGU nr. 41.484 se figur 1 og 2, er i forvejen
udfordret af flere sager. Bl.a. en byggesag der omhandler landbrugsbyggeri med tilhørende gyllebeholdere 2 stk. med volumen pr. stk. på ca. 10.000 m3 , der tænkes placeret indenfor det nuværende
BNBO-område. –
Desuden er der også en uafklaret potentiel forureningssag i Skørping vandværks indvindingsopland på
tilstødende matrikel, Fræervej 7, matrikelnummer 7m. Sagen omhandler mulig deponi af forurenet jord.
Denne sag er anmeldt til Rebild Kommune d. 6. august 2010 samt Naturstyrelsen i 2016. Sagen er
fortsat uafsluttet.
Det skal også nævnes at ligger der en Golfbane opstrøms i vort indvindingsområde. Golfbaner er bl.a.
kendt for at anvende bekæmpelsesmidler til pleje af banearealerne.
Hertil kommer en påtænkt byudvikling, der i noget omfang ligger ind over det kendte indvindingsopland,
samt en p.t. verserende potentiel forureningssag også i BNBO området ved Hanehøj Vandværk.
Vi kan dermed konkludere at kildepladserne DGU nr. 41.1060 og DGU nr. 41.484 bliver presset fra
mange sider. Vi opfordrer derfor til at myndighederne udviser ” Rettidig omhu ” .
Såfremt råstofansøgningen bliver imødekommet, kan Skørping Vandværk ikke på sigt garantere, at kunne
levere den nødvendige drikkevand til vore forbrugere, med de nuværende kildepladser.
Vi kan entydigt konkludere på grundlag af vores høringssvar mv., at Skørping Vandværk er temmelig
presset i arbejdet for at beskytte det absolut nødvendige grundvand til sikring af drikkevandsforsyning til
Skørping Vandværks forbrugere.

4.2.4

Naboer mv.

Region Nordjylland har modtaget følgende bemærkninger fra naboer mv.
Else Jensen, Skindbjergvej 10:
En nabo til grusgraven angående grusgraven på mt nr 16a og dele af 7E er der langt penge i kassen til
efterbehandling det se gal ud med: Vedrørende vejen fra grusgraven jeg synes at den ligger for tæt på
skel når der køres der støver der ind over afgrøder på min mark. Skulle det så være en mulighed at ”asfalteres” hele vejen så komme der heller ikke så meget skidt ud på Skindbjergvej
Tidligere har brugt gravemaskiner skabe vejen med så slemt har det været. NB normal arbejdstid og ikke
søndagen. Støj der meget slemt uha.
Christian Lykkegaard, Fræervej 7:
I brev af 16. februar 2016 er vi oplyst om muligheden for at komme med kommentarer til ovenstående
ansøgning.
Generelt ift. råstofindvinding
I/S Karlshøj Stenleje har i nuværende kontrakt ret til indvinding frem til 1. maj 2016.
Såfremt Region Nordjylland godkender forlængelse af råstofindvindingen fortsætter kontrakten.
Til orientering har /S Karlshøj Stenleje ikke haft aktivitet i grusgraven siden årsskiftet 2013/2014. Det vil
sige, at graven har stået stille i 2% år.
Vi er naturligvis interesseret i, at der bliver aktivitet i graven igen. Vi finder det derfor rimeligt, at en evt.
forlængelse - fra Region Nordjylland - gives under forudsætning af, at der bliver aktivitet igen eks. inden
udgangen af 2016. Imodsatfald er vi selv interesseret i at ansøge Region Nordjylland om indvinding.
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Udkast til grave- og efterbehandlingsplan i ansøgningen står noteret, at udkast til grave- og efterbehandlingsplan vil blive fremsendt senere.
Til orientering ønsker vi ikke at indgå aftale om grave- og efterbehandlingsplan, der afviger fra den allerede aftalte.
Deponi af visse affaldstyper
Iansøgningen står noteret, at der - såfremt der findes enighed med myndighederne om bæredygtigheden
af en generel dispensation af jord til maksimalt omfang - ansøges om etablering af deponi af visse affaldstyper.
Til orientering indeholder vores kontrakt med I/S Karlshøj Stenleje ikke mulighed for deponi af visse affaldstyper. Vi er ikke indstillet på at indskrive dette i kontrakten.
Bent Andersen Hanehøjvej 43.
Jeg skal hermed gøre indsigelse mod, at ovennævnte tilladelse forlænges.
Af den oprindelige tilladelse fra Nordjyllands Amt dat. 23. april 1999 Jnr. 8-70-32- 843-0003-99 fremgår
bl.a. følgende vilkår herunder afstandskrav pkt. 3.4:
"Der skal inden indvindingen begynder etableres et mindst lm højt øst-vest gående voldanlæg langs Fræervej i en afstand af 25m fra vejen".
Det kan ved besigtigelse på stedet konstateres, at det udførte anlæg er placeret umiddelbart op til Fræervej og således ikke i overensstemmelse med den oprindelige tilladelses vilkår.
Jeg mener derfor ikke, at en anvendelse, som ikke er i overensstemmelse med de oprindeligt stillede vilkår, bør forlænges,
Jeg kan supplerende bemærke, at den oprindelige tilladelse på 5 år fra 1999 blev yderligere forlænget
med 10 år og blev senest ved Naturklagenævnets kendelse J.nr. 03-41/800-0022 grundet sagsbehandlingstid forlænget til 1. maj 2016.
Endelig bemærkes, at efterbehandling skal foretages i henhold til vilkårene i den oprindelige godkendelse
af 23. april 1999 og være færdiggjort med udgangen af råstoftilladelsens udløb.
Danske Bank
Der er endvidere indkommet et høringssvar fra Danske Bank vedr. den eksisterende garanti for efterbehandling.

4.3 Partshøring udkast til tilladelse
Udkast til tilladelse har været i høring i perioden den 16. september til den 24. oktober 2016 hos











Villy Jensen, Skindbjergvej 10, Gammel Skørping, 9520 Skørping
Jens Christian Hansen, Syrenvej 8, Gammel Skørping, 9520 Skørping
Søren Møller, Hedegårdsvej 2, Gammel Skørping, 9520 Skørping
Christian Lykkegaard, Fræervej 7, Gammel Skørping, 9520 Skørping
Ole Krogh Jensen, Fræervej 5, Gammel Skørping, 9520 Skørping
Ulrik Peder Mortensen, Hedegårdsvej 5, Gammel Skørping, 9520 Skørping
Bent Andersen, Hanehøjvej 43, Ottruphuse, 9520 Skørping
Bjarne Andersen, Hanehøjvej 48, Ottruphuse, 9520 Skørping
Egon Christian Olsen, Skrænten 11, 9520 Skørping
Branddam Gl. Skørping, Hobrovej 110, 9530 Støvring
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Skørping Vandværk, Lars B. Andersen lars_bols@andersen.mail.dk
Skørping Vandværk, Lars Bøgeskov Hyttel lbh@planenergi.dk
Gammel Skørping Vandværk, c.lendal.s@gmail.com
Advodan Aalborg Partner Hanne Bruun Jacobsen, habj@advodan.dk

Region Nordjylland har modtaget følgende bemærkninger fra de hørte.

4.4 Nordjyllands Historiske Museum
Aalborg Historiske Museum skal hermed gøre opmærksom på, at museet har arkæologiske interesser i det
pågældende råstofindvindingsområde. Syd for det berørte område er således registreret mange gravhøje,
men spor efter den samtidige bebyggelse mangler.
På ovenstående kulturhistoriske baggrund er det Aalborg Historiske Museums vurdering, at der er en stor
sandsynlighed for at påtræffe fortidsminder under terræn ved grusindvinding. Jeg skal derfor anbefale, at råstofindvinderen lader museet gennemføre en større, arkæologisk forundersøgelse for at få af- eller bekræftet
tilstedeværelsen af fortidsminder inden for det pågældende område. En sådan undersøgelse betales af råstofindvinderen.
Fordelen for råstofindvinderen ved at tillade en forundersøgelse er, at museets arkæologer på et meget tidligt tidspunkt i processen, inden indvinding går i gang, kan afslutte deres arbejde, sådan at indvinding ikke
bliver forsinket af en arkæologisk udgravning.
Såfremt der ved forundersøgelsen ikke påvises nogen væsentlige fortidsminder, foretager museet sig ikke
yderligere. Skulle man efterfølgende ved indvinding alligevel påtræffe fortidsminder, vil udgiften til en arkæologisk udgravning i det tilfælde påhvile Kulturarvsstyrelsen og ikke råstofindvinderen.
En forundersøgelse består i udlægning af et mindre antal, ca. 2 meter brede søgegrøfter, der graves med en
gravemaskine. Dette arbejde følges af en arkæolog, der registrerer eventuelle fortidsminder, som måtte
kunne ses dels i jordlagene og dels i toppen af undergrunden (typisk stolpehuller, affaldshuller, ildsteder,
grave og lignende).
På baggrund af de resultater, der måtte fremkomme ved en sådan forundersøgelse, tager museet stilling til,
om der er behov for en egentlig arkæologisk udgravning på området.

4.5 I/S Skørping Vandværk
Med henvisning til høringssvar for ansøgningen fra I/S Karlshøje Stenleje af 11. september 2015, indsendt af
Skørping Vandværk samt Rebild kommune, anmodes hermed om at der bliver ændret i den givne tilladelse
under følgende punkter.
1.2 Planloven - VVM-bestemmelserne
Region Nordjylland har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og afgør derfor, at der ikke
skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Se nærmere i afsnit 5.2. i: ” Udkast om til tilladelse om ændring af råstoftilladelse vedr. matr. Nr. 16a samt dele af 7c og 16 g Skørping By, Skørping, Rebild Kommune” - Hvor
der i udkastet henvises til: ” Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på
miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, Bekendtgørelse nummer 1184 af 6. november 2014.”
Den bekendtgørelse er erstattet af: ” Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, Bekendtgørelse nummer 957 af 27. juni 2016". Som
korrekt angivet i fodnote, side 3.


Det er Skørping Vandværks opfattelse at grundvandet omfatter en del af miljøet og der bør tages
hensyn hertil i sammenhæng med en tilladelse til råstofindvinding tæt på drikkevandsinteresser.



Som allerede påpeget i høringssvaret (afsnit 4.2.3), af både Skørping Vandværk samt af Rebild
kommune, så ligger dele af graveområdet inden for Skørping Vandværks redefinerede indvindingsopland, i et område udpeget som sårbart overfor nitrat (NFI) og indenfor de 300 meter bufferzone til
vandværksboring med DGU 41.1060. Det anmodes derfor om at der ikke gives tilladelse til gravning
i dette område samt at der gennemføres en VVM-proces med en redegørelse for det resterende område inden den endelige tilladelse gives.
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Baseret på de faktuelle oplysninger kan den gennemførte VVM screening ikke erkendes som tilstrækkelig
dokumentation i relation til vurdering af virkninger på miljøet.
Der er behov for konkrete undersøgelser dvs. at den gennemførte VVM-screening bør konkludere at en decideret VVM-redegørelse er nødvendig før der kan defineres vilkår for en eventuel forlængelse af råstoftilladelse vedr. matr. Nr. 16a samt dele af 7c og 16 g Skørping By, Skørping, Rebild Kommune.
1.11 Jordforureningsloven
Efter reglerne i jordforureningslovens §52 kan Region Nordjylland meddele dispensation for forbud om tilkørsel af rent eller forurenet jord til råstofgrave. Der er søgt om en generel dispensation efter jordforureningslovens §52.
Som påpeget ovenfor så ligger dele af graveområdet inden for Skørping Vandværks indvindingsopland. Deponi af mulig forurenet jord i en råstofgrav vil ikke have de nødvendige beskyttende lerlag for at undgå forurening af grundvandsressourcen. Regionen påpeger desuden selv under punkt ”2.8.1. Efterbehandling 70.
Jord med humus i, f.eks. muld, tørvejord og lignende, må ved efterbehandlingen ikke tildækkes af andre jordarter, da indholdet af organisk materiale ved tildækning giver risiko for forurening af grundvandet, på grund af
nedbrydning af det organiske materiale. ”
At tilladelse til deponi af forurenet jord derefter gives så tæt på en drikkevandsressource virker modstridende.
Det anmodes derfor om at denne tilladelse tilbagetrækkes inklusiv muligheden for dispensation i enkelte tilfælde.
Hanehøj området er Skørping vandværks eneste realistiske vandindvindingsområde nu og fremadrettet betragtet.
Skørping vandværk mener ikke der er tilstrækkelig dokumentation til ikke at gennemføre en konkret undersøgelse af de anførte risikofaktorer i relation til de planlagte råstofgravsaktiviteter.

4.6 Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening (DN) opfordrer Region Nordjylland til at give afslag på ansøgning om ny
gravetilladelse i graveområdet ved Gammel Skørping.
RÅSTOFGRAVNING VED BORING DGUnr.41 1060
Skørping Vandværks boring DGUnr 41 1060 er en meget dyb boring, der indvinder grundvand fra et kalkmagasin i intervallet 89 til 144 meter under terræn (m.u.t.). Boringen er ikke filtersat og forerøret slutter i 89 meters dybde, hvilket betyder, at boringen indvinder vand direkte fra sprækkerne i de gennemborede kalklag.
Kalken er anboret i 71,9 m.u.t.
(http://data.geus.dk/JupiterWWW/borerapport.jsp?atlasblad=41&loebenr=1060&bogstav=&dgunr=&submit=Vis+boringsdata)
Lerlag:
Fra 0 til 2 m.u.t. findes et lag moræneler, der er beskrevet som oxideret og stærkt omsat. Dette betyder, at
lerlaget ikke har nogen beskyttende effekt i forhold til grundvandet. I intervallet ca. 25 til ca. 36 mut forekommer der igen moræneler, mens et tyndt lerlag på ca. en meters tykkelse er gennemboret i ca. 59 mut. Dette
lerlag er formodentlig et tynd smeltevandslerlag.
Smeltevandsand:
Mellem og over lerlagene forekommer mellem- til groftkornet sand, som stedvist er mere finkornet og siltet.
Umættet zone og prøvepumpning:
Da boringen blev gennemført stod vandspejlet 60,4 m.u.t., og den umættede zone omfatter således det ca.
11 meter tykke morænelerlag. Dette lerlag har derfor ingen beskyttende effekt i forhold til nedsivende vand,
da vandet vil samles på leroverfladen, hvor det vil finde utætheder ”vinduer” i leret. Ved prøvepumpningen
blev der indvundet 33,2 m3/time og sænkningen af vandspejlet var på 10,19 meter.
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Kemi:
En gennemgang af grundvandskemien i boringen viser, at der er fundet 20 mg NO3/l, og at iltindholdet i
grundvandet var 2,8 mg/l. Der forekom ikke mangan og kun spor af opløst jern. Vandet indeholder ikke sprøjtegifte, nedbrydningsprodukter eller organiske mikroforureninger. Selvom boringen indvinder grundvand fra
en meget stor dybde, indeholder grundvandet ilt og nitrat, hvilket viser, at grundvandet i området IKKE er beskyttet af lerlagene, og at vandet suges ned gennem kalken gennem sprækker i denne. De samme forhold
genfindes i en nærliggende boring DGUnr 41. 484, der også tilhører Skørping Vandværk.
Diskussion:
Den store afsænkning på 10 meter, den store afstand til vandspejlet fra terræn til grundvandsspejlet, og det
iltede grundvand viser, at der er tale om et meget sårbart grundvandsmagasin.
Transporttiden til indvindingsborings indvindingsinterval i magasinet vil næsten udelukkende afhænge af den
lodrette nedsivningshastighed gennem den umættede zone, der her er 60 meter tyk. Denne hastighed vil afhænge af, hvor meget vand der nedsives og dermed også af, om der er vegetation på terræn. Når nedsivningsvandet når vandspejlet i det primære grundvandsmagasin, vil det nydannede grundvand i løbet af ganske kort tid nå indvindingsboringen, fordi transport-hastigheden gennem kalksprækker er meget stor – ofte
mange hundrede meter pr år.
Den lodrette nedsivningshastighed i den umættede zone vil som nævnt afhænge af mængden af vand, der
infiltreres fra terræn, men også af de lerlag, der er mellemlejret sandlagene. Disse lerlag vil virke vandstandsende og ”opsamle” nedsivningsvandet på overfladen af lerlagene. Herfra vil vandet søge mod vinduer/huller
i lerlagene, hvorfra vandet strømmer ned mod grundvandet ved mættet lodret strømning. Denne lodrette
mættede strømning finder sted i løbet af dage eller uger, hvilket betyder, at transporthastigheden til det primære grundvandsmagasin vil afhænge af sandlagets tykkelse over det øvre lerlag. Denne tykkelse (af sandlagene) er ca. 20-24 meter, og den lodrette transporttiden gennem sandet vil kunne estimeres til ca. 5-10 år.
(Hvis man kender nedbør, evapotranspiration, lagtykkelse og permeabilitet, vil nedsivningshastigheden
kunne beregnes mere nøjagtigt.)
Konklusion:
DN fraråder, at man genoptager og udvider gravefeltet, da de nærliggende boringer indvinder vand fra et
sårbart grundvandsmagasin, og hvor vandet, der bl.a. infiltreres fra graveområdet, hurtigt ender i boringerne.
Transporttiden fra graveområdet til boringerne skønnes til at være 5 til 10 år - måske mindre. Dette betyder,
at uheld i grusgraven, eller i området omkring denne, hurtigt vil kunne ødelægge grundvandsboringerne.
Desuden vil en eventuel forurening ramme voldsomt, fordi der ikke vil være nogen nævneværdig omsætning
eller fortynding i det primære magasin. Dette skyldes, at vandtransporten er domineret af transport gennem
den opsprækkede kalk.
Før grusgravning vil man fjerne den biologisk aktive rodzone og det tynde lerlag. Den biologisk aktive rodzone vil under normale forhold kunne omsætte miljøfremmede stoffer. Ved et uheld under grusgravning med
fx hydraulikolie, vil der ikke være naturlige biologiske barrierer til stede, som kan tilbageholde eller omsætte
en forurening.
EFTERBEHANDLING
Det fremgår af udkast til deklaration om efterbehandling, at graveområdet ved Gammel Skørping skal efterbehandles til landbrug og/eller natur. DN finder det rimeligt, at der inden en gravetilladelse meddeles, er taget stilling til områdets fremtid på længere sigt. Det er vores ønske, at der altid fremlægges et udkast til en
detaljeret efterbehandlingsplanen sammen med udkastet til gravetilladelse, således at offentligheden har
mulighed for at vurdere, om ulemperne ved råstofindvindingen opvejes af fordelene ved, at graveområdet
efterbehandles til ny natur. Vi ønsker, at alle graveområder efterbehandles til natur.
LANDSKABELIGE VÆRDIER
Graveområdet ligger på et af de højeste punkter i et smukt karakteristisk dødislandskab med mange bakker,
lavninger og en høj koncentration af kulturhistoriske levn i form af både enkeltelementer og helheder. Beskrivelsen her stammer fra en grundig landskabsanalyse, som Rebild Kommune har udarbejdet og brugt i forbindelse med vurdering af andre ansøgninger og tilladelser. DN opfordrer Region Nordjylland til at rekvirere
landskabsanalysen fra Rebild Kommune og lade den indgå i den fremtidige behandling af denne og andre
råstofsager.
Side 35 af 66

Landskabet ved Gammel Skørping er efter DNs vurdering meget værdifuldt, men ligger uden for udpegning
af Særligt værdifuldt landskab og Specifik geologisk bevaring i Kommuneplan 2013. Det mener vi er en fejl,
som bør rettes ved den forestående kommuneplanrevision.
Ifølge den oprindelige gravetilladelse til råstofområdet ved Gammel Skørping skulle der etableres en jordvold
25 meter fra Fræervej. Volden blev dog placeret få meter fra Fræervej og fremstår nu som et fremmedelement, der forstyrrer og forringer oplevelsen af de landskabelige værdier i området. Hvis den nye råstoftilladelse vedtages som fremlagt, lovliggøres volden, som også fremover vil være et problem i forhold til erkendelse af landskabets dannelse.
NATURAREAL INDEN FOR GRAVEOMRÅDET
Ifølge udkastet til råstoftilladelse er det op til lodsejer og indvinder at indgå en frivillig aftale om at bevare et
areal med overdrev, som er for småt til registrering som §3-beskytte natur. Da naturtypen overdrev er levested for en del kritisk truede arter, er det vigtigt, at myndighederne gør en aktiv indsats for at bevare og forøge arealet med overdrev. Hvis Region Nordjylland - på trods af de mange argumenter imod - vælger at give
denne råstoftilladelse, opfordrer DN til at ændre graveområdets afgrænsning, så arealet med overdrev udgår.

4.7 Advodan
Som advokat for garantistiller Danske Bank A/S kan jeg oplyse, at Danske Bank A/S ikke har bemærkninger
til, at der meddeles I/S Karlshøj Stenleje tilladelse til råstofindvending i perioden fra ? september 2016 til ?
september 2026, blot dette sker på vilkår, at den af Danske Bank A/S under garantinr. 2324861 kr.3.100.000
stillede garanti frigives i sin helhed senest samtidig i forbindelse med meddelelse af endelig tilladelse til råstofindvending til I/S Karlshøj Stenleje.
Da sagen har verseret gennem meget lang tid, skal jeg venligst høre om, hvornår der forventes, at foreligge
en endelig afklaring af om der meddeles endelig tilladelse til I/S Karlshøj Stenleje på ovennævnte vilkår.

4.8 Gl. Skørping Vandværk og borgersammenslutning Butikken
Den 26. september blev der afholdt et borgermøde i GI. Skørping om Regionens fremsendte udkast til råstoftilladelse. På mødet deltog bl.a. Lykkegaard entreprenør, der er ejer af jorden hvorpå der ansøges om råstofudvinding. De fremmødte borgere kom med følgende bemærkninger:
1. Ifølge Henrik Lykkegård, er der allerede givet tilladelse til forlængelse af en 10 års råstofudvindingsperiode. Vi undrer os over, hvordan det hænger sammen med, at høringsfristen endnu ikke er udløbet?
2. Der var bred enighed om, at råstofudvindingen tidligere har medført støj- vibrations- og støvgener fra særligt lastbiltrafikken, som har forringet livskvaliteten for flere borgere i byen. Bl.a. er der eksempler på, at den
tunge trafik afledt af råstofudvindíngen har forsaget rystelser, som har medført revnedannelser i flere bygninger, hvilket har påført økonomiske omkostninger for de berørte husejere.
3. Der er bred enighed om, at den øgede tunge trafik som følge af råstofudvindingen kommer til at udgøre
støj-, støv-, og vibrationsgener for borgerne navnlig langs Skind bjergvej og Gl. Skørpingvej. Dertil kommer
bekymringen for trafiksikkerheden navnlig i forhold til de bløde trafikanter.
Udkastet til råstoftilladelse behandler kun i ringe grad de afledte gener af den øgede trafikmængde som aktiviteten i grusgraven vil medføre, og der er i udkastet til råstofudvinding ikke taget højde for den demografiske
udvikling, der er sket i og omkring GI. Skørping siden sidste råstofudvindingsperiode.
Udstykningerne mellem Skindbjergvej og Fræervej er blevet bebygget og antallet af småbørnsfamilier i byen
er steget markant. Det skaber stor utryghed navnlig blandt børnefamilierne, at mængden af den tunge trafik
øges som følge af aktiviteten i grusgraven. Frygten er, at en af de mange lastbiler en dag overser et barn på
vejen!
Der er etableret en integreret institution med ca. 70 børn ved Gl. Skørpingvej. Ledes trafikken ad Gl. Skørpingvej mod Skørping skabes støjgener og risiko for farlige situationer for såvel børn som personale i institutionen ”100 m-Skoven".
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Der er anlagt en cykelrute mellem Skørping og Støvring over Skørpingholme og Vaseholm, hvilket medfører
en øget mængde cyklister, som krydser Gl. Skørpingvej i Gl. Skørping. l den forbindelse øges risikoen for
ulykker.
I sommerhalvåret foregår der en lang række aktiviteter på Skolepladsen ved Gl. Skørpingvej i Gl. Skørping fx Majbøg fest og et historisk motorsports-event. Gældende for alle aktiviteter er der mange deltagere. Ydermere er der på Skolepladsen anlagt en hoppepude og legeplads til brug for byens børn og børn, der gæster
udlejningslokalerne i Butikken på Gl. Skørpingvej over for pladsen. Disse aktiviteter skaber en betydelig
færdsel af bløde trafikanter, der krydser Gl. Skørpingvej. En forøgelse af lastbiltrafikken vil øge risikoen for
ulykker. Påstanden understøttes af Rebild Kommunens Trafiksikkerhedskatalog, s. 32 http://rebild.dk/sites/default/ﬁles/centre/plan_byg_og_vej/trafiksikkerhedsprojektkatalog.pdf Og i grundlaget for råstoftilladelsen s 20.
4. I Skørping og Gl. Skørping sker der en befolkningstilvækst. Ifølge ejendomsmægler Helle Aagård vægter
tilflytterne bl.a. de naturskønne omgivelser, trygheden og roen i forbindelse med valget af bolig. Alle faktorer
er i spil i forhold til de afledte gener af råstofudvindingen. Flere borgere går med overvejelser om salg af deres bolig i det tilfælde, at den tunge trafik ledes ind ad Skindbjergvej og GL. Skørpingvej. Det strider imod
Rebild Kommunens hensigt i forhold til at tiltrække nye borgere til området.
5. Der udvises generel bekymring for grundvandets kvalitet, idet der kan graves ned til kote 2 i forbindelse
med råstofindvindingen. Skørping Vandværk og Gl. Skørping Vandværk ligger inden for en afstand til grusgraven, der vækker bekymring for om grundvandet kan blive forurenet eller påvirket negativt af grundstofindvindingen. Bekymringen understøttes af Rebild Kommunens vurdering i udkastet til råstoftilladelsens afsnit
4.2.1 og af i afsnit 4.2.3 af Skørping Vandværk.
6. Ifølge repræsentanten fra Lykkegaard bliver der af Region Nordjylland lagt op til, at grusgraven kan genopfyldes med muld/råjord, hvilket vil medføre øget tung trafik i forbindelse med genopfyldningen.
Desuden strider tilførsel af næring jord med Rebild Kommunes hensigt om det potentiale, der ligger i den naturkvalitet, der kan indfinde sig i den næringsfattige grusgrav efter aktivitetens ophør. 2.1 -2 s.5 efteretableringsplanen skal tilgodese landskabelige og biologiske interesser.
På baggrund af ovenstående bemærkninger fra borgermødet i Gl. Skørping rejses følgende krav i det tilfælde, at der gives tilladelse til råstofudvinding:
a) Der skal foreligge en realiserbar plan for hvordan Regionen vil sikre sig, at borgerne og de bløde trafikanter mindst muligt påvirkes af råstofudvindingen og af de afledte trafikale gener som følge af trafikken fra råstofudvindeingen, herunder støj- støv- og vibrationsgener samt sikkerhedsoptimering. I den forbindelse stilles følgende krav:
b) der planlægges og iværksættes alternative ruter, der ikke berører Skindbjergvej og Gl. Skørpingvej. Ifølge
Rebild Kommunen har der tidligere været planer om, at trafikken skulle ledes øst på mod Hadsundvej?
c) idet tilfælde at trafikken mod forventning ledes ad Skindbjergvej og Gl. Skørpingvej skal sammenhænge
mellem Rebild Kommunes vejplanlægning og den afledte trafik fra råstofudvindingen undersøges og dokumenteres. Det undersøges desuden hvilke konsekvenser den øgede trafikmængde vil få for tilstanden af
Skindbjergvej og Gl. Skørpingvej i Gl. Skørping:
- er Skindbjergvej dimensioneret til den planlagte råstofudvinding? Flere huse i Gl. Skørping ligger ganske
tæt på vejen. I referat fra møde i Rebild Kommunes Udvalg for Trafik og Miljø den 11. november 2015 fremgår det, at der er planer om etablering af fortov langs Skindbjergvej http://rebild.dk/politik/dagsorden-er-ogreferater/124/5170 , hvilket må medføre, at vejen gøres smallere, da flere huse ligger helt ud til vejen. l øvrigt
planlægges etableringen af fortove pga. borgernes utryghed ved at færdes langs vejen - en utryghed, der
ikke bliver mindre af øget tung trafik.
- det undersøges hvordan eventuelle skader afledt af vibrationer fra den øgede lastbiltrafik kan påvises og
om skadevolder kan hæfte for skader som følge af råstofudvindingen.
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- som følge af revnedannelser i flere huse tvivles der på, om bundopbygningen af Skindbjergvej kan klare
mængden og vægten af den trafik, som man må forvente fra grusgraven.
d) I forbindelse med kørsel af Skindbjergvej og Gl. Skørpingvej, skal det undersøges hvordan, der kan skabes forbedrede forhold for de bløde trafikanter, eksempelvis etablering af fartbegrænsning til 30 km/timen,
etablering af vejbump med bedre effekt end de nuværende vejbump, etablering af fodgængerovergange
over Gl. Skørpingvej i Gl. Skørping. Rebild Kommunes planer om forlængelse af cykelstien langs Gl. Skørpingvej bør udføres som planlægningsforslaget foreskriver i Trafikkataloget.
e) Såfremt der gives tilladelse til råstofudvinding - og dermed øget tung trafik - skal der pålægges en vægtbegrænsning af trafikken på Skindbjergvej og Gl. Skørpingvej i Gl. Skørping med henblik på at beskytte såvel bløde trafikanter som vejen og beboere tættest på de berørte veje.
f) 2.1.6 44 s. 9 Der skal foreligge konkret plan for hvordan Regionen vil sikre at støj- og vibrationsniveauet
ikke overskrides.
-45 s. 10 i hvilket regi behandles afledte støj- og vibrationsgener som følge af afledt lastbil og maskinkørsel?
g) Der udstedes et totalforbud mod brug af pesticider i forbindelse med driften af råstofindvindingsarealet og
tilførsel af forurenet/områdeklarificeret jord hvad angår efterbehandlingen:
- 2.1.3-36 s. 8 vi finder det problematisk, at der ikke forskrives et total forbud mod brug af nogen former for
pesticider!
- 1.11 s. 4 der kan tilsyneladende dispenseres for brug af tilkørsel af forurenet jord til råstofgraven, hvilket
anses for at være et problem i det tilfælde, at der graves ned til kote 2 ( 2.1.1 - 9 s6)!
- det skal tydeliggøres, at tankning, reparationer eller andre aktiviteter, der kan forsage spild ikke er tilladt i
udgravningshullet.
h) 1.7 s. 4 Der er uklarhed omkring museumsloven, da der er forhold der ikke er undersøgt. Der opfordres til
at uklarhederne undersøges nærmere.
Under 2.1.3 -24 s7 fremgår det, at der ikke skal graves på søndage og helligdage. I tabel 2 ses fremgår en
oversigt over støjgrænserne søndage og helligdage, hvordan hænger det sammen?

4.9 Christian Lykkegaard, Fræervej 7
Vi vil for god ordens skyld lige genfremsende tidligere bemærkningerne vedrører råstofindvinding på matr. 7c
og 16g Skørping By, Skørping.
Til orientering accepterer ejer matr. 7c og 17g ikke ændring i det allerede aftalte ift. efterbehandlingsplan og
gravekvoter i den nuværende aftale mellem I/S Karlshøj og Christian Lykkegaard.
Så vidt vi er orienteret om fra tidligere bortfalder en tilladelse, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den
er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Til orientering er der ikke sker indvinding i graven siden medio marts 2014. Det vil sige, at vi forventer, at I/S Karlshøj Stenleje påbegynder indvinding senest d. 1. marts 2017, da der er tale om en forlængelse af en allerede udstedt indvindingstilladelse.
I så fald dette ikke er sket, anser vi tilladelsen som bortfaldet. Vi ønsker i givet fald selv at overtage indvinding på matr. 7c og 16g, Skørping By, Skørping.

4.10 Bent Andersen, Hanehøjvej 43 og 50
Jeg gjorde ved skrivelse dat. 12. marts 2016 indsigelse mod forlængelse af eksisterende gravetilladelse med
begrundelsen, at afstandskravet i den oprindelige tilladelse dat. 23. april 1999 jnr. 8-70-32-843-0003-99 ikke
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var overholdt. Den oprindelige tilladelse foreskrev således ”Der skal inden indvindingen begynder etableres et mindst 1m højt øst - vest gående voldanlæg langs Fræervej i en afstand af 25m fra vejen”. Den
faktisk anlagte vold er placeret umiddelbart op af Fræervej.
Jeg ser nu i ovennævnte udkast, at afstandskravet er ændret til ”Der skal etableres en vold på mindst 1 meters højde ud mod vejen, volden skal placeres mindst 2 meter fra asfaltkanten”.
Der lægges således i udkastet op til en lovliggørelse af en hidtil ulovlig anlægsplacering af volden, hvilket jeg
gør indsigelse imod. Jeg har i sin tid været medvirkende til at fastlægge det oprindelige afstandskrav på 25
meter fra Fræervej med henblik på at varetage de landskabelige værdier bl.a. set fra min ejendom. Jeg mener således, at den aktuelle ulovlige placering af volden medfører en værdiforringelse af min ejendom, hvilket nu i min fremskredne pensionistalder er blevet aktuelt i fremtidigt salgsøjemed.
Jeg noterer mig i øvrigt, at der i udkastet tilsyneladende ikke tages behørigt hensyn til Skørping Vandværks
interesser i området. Skørping Vandværk har i henhold til udkastet tidligere bl.a. fremført.
”Indledningsvis skal det understreges at ansøgningsområdet ligger inden for 300 m af de mest kritiske drikkevandsboringer for Skørping Vandværk” og
”Bliver disse boringer kompromitteret, har Skørping Vandværk, på nuværende tidspunkt, ingen alternative
kildepladser, der kan erstatte indvindingen fra disse. Vi kan dermed ikke sikre den lovmæssige forsyning af
kvalitetsmæssig acceptabel drikkevand til Skørping by”.

4.11 Høring af Rebild Kommune i henhold til §10a vilkår til efterbehandling
Rebild Kommune har følgende bemærkninger til udkastet:


til pkt. 5.4 - på grund af en tastefejl i Rebild Kommunes første høringssvar til ansøgningen skal
nævnte Støvring Vandværk rettes til Skørping Vandværk.



til pkt. 5.5 - ift. anvendte tekst fra Rebild Kommuneplan 2013, mangler der i afsnittet nedenunder en
bemærkning fra Regionen, at det ikke er Rebild Kommune, der har ansvar for at give råstoftilladelse
og fører tilsyn med råstofindvinding.



Rebild Kommune har følgende bemærkninger til pkt. 4.4. Høring af Rebild Kommune i henhold til
§10a vilkår til efterbehandling. Rebild Kommuner henviser til Rebild Kommunes høringssvar til oplæg til debat om Råstofplan 2016, pkt. 2. Derudover mener Rebild Kommune, at hvis området føres
tilbage til landbrug (dyrket areal) skal der i den sydøstlige ende af råstofområdet etableres et beskyttende lag sammen med den overliggende muldlag således, at nitrat og øvrige stoffer ikke vil trænge
ned igennem rødzonen. Det er med baggrund i at Skørping Vandværk fremtidige kildeplads, Hanehøj ligger tæt på. Afstanden fra råstofområdet til deres boringer er ca. 300 meter.



Kommunen opfordrer fortsat til at friholde et mindre overdrevsareal i det nordøstlige hjørne af matr.
nr. 16a. Overdrevsarealet er i kraft af sit beskedne areal ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens §
3, men bevarelse af overdrevet vurderes at have betydning for fremtidig tilstedeværelse af plantevækst som er karakteristisk for hede og overdrev i et større område øst for Gammel Skørping. Herunder også betydning for naturindholdet i grusgraven efter gravning. Kommunen henstiller til, at Regionen arbejder for at beskytte overdrevsarealet. Kommunen afventer efterbehandlingsplan for nærmere vurdering i forhold til naturbeskyttelse.



Rebild Kommune vil fortsat gøre opmærksom på, at den primære kørsel til og fra råstofgraven foregår gennem Gammel Skørping og Skørping, hvilket finders problematisk.

Tunge køretøjer gennem Gammel Skørping og Skørping konflikter med bl.a. de bløde trafikanter (specielt
skolebørn og ældre). Rebild Kommune har gennem årene modtaget flere klager vedr. kørsel til og fra råstofgraven.


Rebild Kommune har ingen bemærkninger i henhold til vandløbsloven.
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Rebild Kommune har ingen bemærkninger i henhold til byggeloven



Rebild Kommune har ingen bemærkninger til spildevandsforhold.
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5.

Regionens behandling af sagen

5.1 Råstofplanen
Det ansøgte areal ligger nord for Skørping. Det ansøgte areal ligger ved Gammel Skørping i graveområde, som er udlagt i Råstofplan 2016. Ifølge Råstofplan 2016 er området udlagt til indvinding af sand,
sten og grus. Råstofferne indenfor området skal udnyttes og oparbejdes optimalt i overensstemmelse
med deres kvalitet.
Der er tale om en forlængelse af en tidligere tilladelse til indvinding af råstoffer i området. Der er ved udarbejdelsen af tilladelsen taget udgangspunkt i ansøgningen og de indkomne høringssvar.

5.2 Miljøvurderingsloven13
Projektet hører under Miljøvurderingslovens regler om miljøscreening efter lov nr. 425 af 18. maj 2016 Jf.
lovbek. nr. 448 af 10. maj 2017. Projektet er opført på miljøvurderingslovens bilag 2a Råstofindvinding fra
åbne brud samt tørvegravning.
Region Nordjylland har derfor udført en miljøkonsekvensscreening (VVM-screening), der skal tilvejebringenødvendig viden til afgørelse af, om der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for et projekt. Indvinding af sand, grus og sten er opført under bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 2a, hvorfor det skal vurderes,
om indvindingen kan have væsentlig virkning på miljøet.
I miljøkonsekvensscreeningen – som er vedlagt som bilag C – er det vurderet, at projektet ikke vil have
en væsentlig indvirkning på miljøet og at derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

5.3 Kommuneplan og lokalplan
I Rebild Kommunes Kommuneplan for 2013 gælder der følgende retningslinjer for området.
5.2.5 Beskyttelse af kirkernes fremtræden
Det skal i planlægningen og administrationen sikres, at hensynet til kirkernes fremtræden varetages. Kirker omfattet
af retningslinjen er vist på kort i kommuneplanen.
Inden for nær og fjernbeskyttelseszonerne omkring kirkerne kan der ikke opføres bygninger, tekniske anlæg m.v.,
medmindre det er sikret, at hensynet til kirkernes betydning som monumenter i landskabet og (lands-)bymiljøet ikke
herved tilsidesættes.
Området ligger indenfor beskyttelseszonen om aftaleplaner for Gammel Skørping Kirke.

5.3 Jordbrug
kommunerne skal udarbejde en samlet plan for landbruget, herunder udpegning af områder til fælles biogasanlæg,
områder til driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug og særligt værdifulde landbrugsområder. Udarbejdelsen af en samlet landbrugsplan kan anvendes til at interesseafvejningen i det åbne land ikke varetages for hver bedrift, men for det samlede landbrugserhverv i kommunen.
Der er foretaget en positiv udpegning af områderne, og med disse kan bl.a. landbrugserhvervet og projektudviklere
på et tidligt tidspunkt orientere sig i kommuneplanen om mulighederne for en hensigtsmæssig fremtidig placering af
fx fælles biogasanlæg. Det vil være lettere for ansøgere at udforme ansøgninger, hvorefter der efterfølgende kan foretages en hurtigere sagsbehandling, idet udpegning af ovennævnte områder bidrager til en sammenhængende
landbrugsplanlægning ved at begrænse eventuelle konflikter i forbindelse med landbrugsbyggeri ved at tage hensyn
til en række faktorer som fx naboer, landskab, miljø, natur mm.
I Rebild Kommune er der stor husdyrproduktion, og derfor er der også store mængder husdyrgødning, som skal
håndteres og anvendes miljømæssigt forsvarligt. I dag bliver det primært opsamlet i gyllebeholdere, hvorefter det udbringes på marker. Ved etablering af et biogasanlæg vil dette indtræde som mellemled mellem gård og mark, og

13

Miljøvurderingsloven lov nr. 425 af 18. maj 2016 Jf. lovbek. nr. 448 af 10. maj 2017
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dette er forbundet med en række klima, miljø og samfundsmæssige fordele. Eksempelvis vil der være en mindre fordampning af ammoniak fra marken efter udbringning. Områder til fælles biogasanlæg er udpeget efter ønske om at
synliggøre velegnede områder til fremtidige biogasanlæg. I områderne er der taget hensyn til forhold som optimerer
driftsbetingelser for et biogasanlæg samt forhold, som har betydning for et anlægs påvirkning af omgivelser.
I 2010 blev Landbrugsloven ændret, og det betyder, at grænsen for antallet af dyreenheder, der maksimalt må være
pr. bedrift, er ophævet. Samtidig blev der åbnet op for, at der kan etableres jordløse husdyrproduktioner. I det åbne
land vil der derfor kunne opstå meget store husdyrbrug med industrilignende karakter. Sådanne bedrifter kan få en
større lokal belastning i form af bl.a. lugtgener og øget transport til og fra husdyrbrugene. Dermed kan omgivelserne
blive påvirket af husdyrbrugene i langt større grad end tidligere. Udpegningen af områder til driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug optimerer beliggenheden med henblik på at sikre såvel erhvervets som andre erhvervs
udviklingsmuligheder under hensyn til byvækst og beskyttelsesinteresser i det åbne land. Reguleringen af husdyrbrug, herunder reguleringen efter Husdyrbekendtgørelsesloven er den samme uanset om husdyrbruget ligger inden
for eller uden for de kommuneplanlagte arealer.
Særligt værdifulde landbrugsområder er områder, hvor landbrugets udviklings- og investeringsinteresser tilgodeses,
ved at disse arealer som udgangspunkt friholdes for aktiviteter, som kan begrænse produktionsvirksomheder og deres fremtidige udviklingsmuligheder. Det er dermed områder der ikke længere koblet til jordens dyrkningskvalitet,
men i højere grad til eksterne faktorer som fx vand, veje og allerede foretagne investeringer. Fx kan det være områder med stor husdyrtæthed, mange investeringstunge ejendomme, biogasanlæg, mange ejendomme med økologisk
eller anden specialiseret produktion, mange gartnerier, jorder med høj dyrkningsværdi og mulighed for kunstvanding.
Området er udlagt som jordbrugsområde, dog ikke særlig værdifuldt landbrugsområde.
5.4.1 Skovrejsning - Retningslinje
På kort i kommuneplanen er der udpeget områder, hvor skovrejsning ønskes og hvor skovrejsning er uønsket.
I råstofområder må der ikke gennemføres skovrejsning før råstofferne er udnyttet.

Området er i kommuneplanen udlagt med uønsket skovrejsning.
5.5 Råstoffer og efterbehandling
Regionsrådet har ansvaret for kortlægning af råstoffer og planlægning for råstofindvinding. Kommunalbestyrelsen har
ansvaret for at give råstoftilladelser og føre tilsyn med råstofindvinding, herunder at stille vilkår til efterbehandling af
råstofgraven.14
Der er udarbejdet kommunale retningslinjer for efterbehandling af råstofgrave og bagest i afsnittet om råstoffer er
medtaget Regionen Nordjyllands retningslinjer for Råstofplan 2012.
Ved råstofindvinding skal grundvandsressourcen beskyttes mod forurening både under indvinding og i forbindelse
med efterbehandling af råstofgrave. Særlige beskyttelsesforanstaltninger skal foretages i områder med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsoplande til vandværker. Det efterbehandlede areal må som udgangspunkt ikke
sprøjtes, gødskes eller på anden måde udsættes for forurening, der kan påvirke grundvandet.
Der er ofte sammenfald mellem råstof og vandindvindingsinteresser. Det er derfor vigtigt, at områder med særlige
drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til vandværker ikke efterbehandles til formål, som kan medfører forurening af drikkevandet. Arealanvendelser som kan medføre forurening af grundvandet er f.eks. landbrug, intensivt drevet skovbrug (herunder juletræer), anvendelse af gødning og pesticider på rekreative arealer til f.eks. fritidsformål,
industriformål, tekniske anlæg, bolig og servicebebyggelse og forurenende ledningsanlæg.
Ved valg af efterbehandling, vil der blive stillet vilkår til arealernes fremtidige drift, f.eks. forbud mod anvendelse af
gødning og pesticider og krav til arealernes beplantning. Det kan blive begrænset til ekstensivt landbrugsdrift (vedvarende græs), tilplantning med skov, rekreative arealer uden tilløb af dræn og overfladevand indeholdende forurenende stoffer, naturarealer uden anden anvendelse. De specifikke vilkår vil fremgå af råstofindvindingstilladelsen.
Ved fornyelse af eksisterende tilladelser kan der ligeledes blive tale om skærpede vilkår. I særlige tilfælde, hvor det
kan påvises at grundvandet ikke vil blive påvirket af pesticider og gødning vil det kunne tillades, men som udgangspunkt vil det ikke tillades indenfor disse områder.
Ved efterbehandling af råstofgrave kan det pålægges indvinder at efterbehandle til formål, der er forenelige med de
konkrete landskabs, natur, og kulturværdier i området. Efterbehandlingen skal respektere de geologiske og landskabelige interesser samt anvendelsen af de omkringliggende landskaber.
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Indvinding af råstoffer vil altid være et voldsomt indgreb i landskabet, da landskaber og geologiske lag bortgraves. Efter endt indvinding kan der efterlades store huller med naturlige søer. Råstofgravene skal efter endt indvinding efterbehandles, det sker til natur, rekreative og jordbrugsmæssige formål, den sidstnævnte har traditionelt været
den mest hyppige. Der kan ved efterbehandling til natur/rekreative formål skabes mulighed for nye naturområder som
renvandede søer, vådområder, geologiske profiler, overdrev mv. Det tilsigtes, at efterbehandlingen fremover indpasses det omkringliggende landskab, og at der skabes nye naturlokaliteter som delvis erstatning for tidligere tabte naturværdier.
Efterbehandling til natur og fritidsformål kan også skabe en mere rationel udnyttelse af råstofferne, da skråningerne i
mange tilfælde kan graves stejlere.
Nye motorsportsbaner, skydebaner og andre arealkrævende fritidsanlæg kan anlægges og eksisterende kan udvides, når det sikres, at anlægget ikke sprøjtes, gødskes eller på anden måde forurener og at det sker i henhold til
kommuneplanens øvrige retningslinjer.
Flere fritidsanlæg er arealkrævende og til tider støjbelastende, som f.eks. skydebaner og motorsportsbaner. Efterbehandlede råstofgrave kan med fordel anvendes til disse formål, hvis man samtidig sikrer grundvandsbeskyttelsen, og
det i øvrigt ikke er i strid med andre interesser i det åbne land.

Området er ikke omfatte af større uforstyrret landskab, særlig værdifuldt landskab, særlige naturområder
eller økologiske forbindelser og værdifulde kulturmiljøer.
Region Nordjylland vurderer, at aktiviteten og den efterfølgende efterbehandling af området er i overensstemmelse med Kommuneplanens rammer set i sammenhæng med hensynet til nuværende samt kommende interesser i området. Der er ikke vedtaget en lokalplan for området.

5.4 Jord og Grundvand
Der er ikke ansøgt om indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet eller om tilladelse til at bortpumpe
grundvand eller sænke grundvandsstanden. Der er heller ikke søgt om vandindvinding.
I henhold til oplysninger fra Rebild Kommune ligger den sydøstlige del af det ansøgte graveområde indenfor det ny-optegnede indvindingsopland for Skørping Vandværk Hanehøj, i et område udpeget som
sårbart over for nitrat (NFI) og indenfor de 300 meter bufferzone til vandværksboring med DGU 41.1060
og 41.484 (se figur 1). Det ny-optegnede opland blev offentliggjort i december 2015, men er endnu ikke
udpeget i bekendtgørelsen. Hanehøj kildeplads er en meget vigtig kildeplads for Skørping Vandværk bl.a.
fordi der findes udfordringer med de to øvrige kildepladser mht. for højt indhold af ammonium, BAM og
atrazin. Det er rigtig mange forbrugere, der vil blive berørt hvis Skørping Vandværk ikke kan levere tilstrækkeligt med drikkevand af tilfredsstillende kvalitet, hvorfor det er meget vigtigt at sikre den fremtidige
indvinding på Hanehøj og beskytte indvindingsoplandet bedst muligt mod grundvandstruende aktiviteter
på overfladen er området, hvor der søges tilladelse til råstofindvinding beliggende i område med drikkevandsinteresser (OD). Området er ikke klassificeret som nitratfølsomt. Ifølge grundvandspotentialekort for
området, er grundvandets strømningsretning fra centrum af graveområdet og bort fra graveområdet i alle
retninger. Øst for området (DGU 11.1395) findes der, ca. 10 meter under terræn, et ca. 10 meter dybt lerlag. Dette vil ikke blive berørt ved råstofgravningen, og vil yde en vis beskyttelse af det primære grundvandsmagasin. Syd for området ses der kun sand i lagene under råstofområdet (DGU 11.1474).
Derudover vurderer Rebild Kommune, at det er uhensigtsmæssigt ift. sikring af grundvandsressourcer for
Skørping Vandværk, at muliggøre deponi af forskellig art på matrikel 16 a, som ligger ca. 50 m nordøst
for indvindingsoplandet for Skørping Vandværk. På baggrund af beregninger af grundvandssænkning
ved terræn (se figur 2) fra en af de to aktive boringer på Hanehøj kildeplads (dvs. DGU nr. 41.1060) (med
BEST-modellen), kan man ikke afvise, at der vil være en risiko for forurening af grundvandet fra det udlagte deponi-område. En nærmere undersøgelse af påvirkninger er derfor nødvendig.
I forhold til tilførsel af jord til efterbehandling af graveområdet opfordrer Rebild Kommune til, at Region
Nordjylland vil stille et særlig krav for at sikre den fremtidige grundvandsindvinding. Det skal bl.a. forstås,
at der ikke må tilføjes forurenet jord jf. bek. om jordforurening.
Rebild Kommune henstiller til, at Regionen ikke giver tilladelse til råstofindvinding for den del af det ansøgte område, som ligger indenfor indvindingsoplandet for Skørping Vandværk.
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Grundet afstanden til indvindingsoplandet for Skørping Vandværk vil der ikke blive givet en generel tilladelse til tilførsel af jord til råstofgraven. Der kan søges om dispensation i henhold til jordforureningslovens
§52 til tilførsel af enkelte partier af jord til råstofgraven. Der vil i de enkelte tilfælde blive taget stilling til,
om der kan gives en dispensation til tilførsel af jord til råstofgraven.
Da der er tale om en forlængelse af en eksisterende tilladelse, er der på en del af matrikel 16a allerede
sket en gravning ned til kote 22, 2 meter over grundvandsspejlet, dette vilkår fastholdes derfor i tilladelsen
for matr. nr. 16a, dog med vilkår om, at der skal redegøres for, at der er overjord nok til en reetablering,
med de angivne skråningshældninger og en bund beliggende i kote 40. For matr. nr. 7c og 16g fastsættes der en maximal gravedybde til kote 40 med udgangspunkt dels i nærheden til indvindingsoplandet til
Skørping Vandværk samt dels det faktum, at der ikke er overjord nok til en reetablering af arealet.
Der vil ikke blive givet tilladelse til den del af området, som er placeret indenfor indvindingsoplandet til
vandværket.
Med udgangspunkt i ovenstående samt de stillede vilkår i tilladelsen, vurderer Region Nordjylland, at den
ønskede tilladelse til råstofgravning ikke vil få væsentlig betydning for grundvandsinteresserne i området.

5.5 Natur og landskab
Der er indenfor det ansøgte graveområde ikke registreret områder omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven.
Der er registreret 2 søer en vest for og en øst for det ansøgte areal. Der er heller ikke registreret fortidsminder, det nærmeste fortidsminde er placeret lige sydøst for det ansøgte areal. Beskyttelseszonen vil
berøre kanten for afgrænsningen af tilladelsen.
Rebild Kommune oplyser, at der tidligere har været drøftelser med indvinder vedrørende friholdelse af et
mindre overdrevsareal i det nordøstlige hjørne af matr. nr. 16a Skørping By, Skørping. Overdrevsarealet
er i kraft af sit beskedne areal ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Bevarelse af overdrevet vurderes imidlertid at have betydning for fremtidig tilstedeværelse af plantevækst karakteristisk for hede og overdrev i et større område øst for Gammel Skørping. Herunder også betydning for naturindholdet i grusgraven
når denne er efterbehandlet. Indvinder oplyste dengang (24/3 2011), at Kongerslev Sten og Grus Aps ikke
har til hensigt at grave råstoffer i det hjørne hvor overdrevet ligger, da denne del af råstofarealet vurderes
at rumme et så tykt lerlag, at udvinding af sand og/eller grus er urealistisk og gravearbejdet derfor ikke
hensigtsmæssigt. Kongerslev Sten og Grus Aps ville derfor gerne skåne arealet hvorpå overdrevet ligger,
både for råstofgravning og for terrænregulering i forbindelse med efterbehandling. Kommunen henstiller til,
at Regionen tager hensyn til den tidligere aftale og arbejder for at beskytte overdrevsarealet.
Der er i tilladelsen stillet vilkår om afstandskrav til de registrerede §3 arealer. Det er vurderet med de stillede vilkår, at de grænseliggende naturområder ikke vil blive berørt af råstofgravningen.
Med hensyn til bilag 4 arter er udbredelsen i nærområdet damflagermus, vandflagermus, sydflagermus,
brunflagermus, odder, markfirben, st. vandsalamander, løgfrø og spidssnudet frø. Disse arter er ikke registreret på arealet hvor der meddeles tilladelse. Region Nordjylland vurderer, at det ansøgte ikke vil medføre nogen påvirkning af arter og naturtyper, der er udpegningsgrundlag for habitat- eller fuglebeskyttelsesområdet.
Med hensyn til bevarelsen af det mindre overdrevsareal i den nordøstlige del af matr. nr. 16a Skørping
By, Skørping vil det være op til en frivillig aftale med ansøger.
Det vurderes, at med de stillede vilkår til efterbehandling, vil området kunne indpasses i landskabet efterfølgende.
Vilkår til at varetage museets interesser er indarbejdet i tilladelsen.
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5.6 Miljømæssige forhold
5.6.1

Støj og støv

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. Der er med
ansøgningen ikke indsendt værdier for støj i råstofgraven.
Region Nordjylland vurderer, 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.
De fastsatte støjvilkår fremgår af afsnit 2.1.6.
Regionen vurderer, at disse støjgrænser kan overholdes med de fastsatte vilkår om aktiviteter og støjdæmpning.
Regionen vurderer, at støv fra aktiviteten ikke vil udgøre et væsentligt problem, så længe virksomheden
overholder tilladelsens vilkår.

5.6.2

Graveafstande og periferiskråninger

Formålet med at fastsætte mindste tilladelige graveafstande er at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt
kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de
planlagte periferiskråninger mangler eller at der påføres bygningsanlæg m.m. skader.
Graveafstande for nærmere angivne strækninger af grusgravens periferiskråninger tager udgangspunkt i
de, i ansøgningen, angivne gravedybder og koter, men skal i de konkrete situationer tilpasses de virkelige
forhold.
Det forventes, at der med de fastsatte vilkår om afstandskrav og skråningshældninger mv. vil være materiale nok til efterbehandling af skråningerne.

5.6.3

Udkast til efterbehandlingsplan

Der er stillet vilkår til indhold af grave- efterbehandlingsplanen, der er endvidere stillet vilkår om at planen
skal være dækkende for hele området. Der henvises desuden til regionens vejledning "Udarbejdelse af
grave- og efterbehandlingsplaner - i forbindelse med råstofindvinding", udarbejdet af Region Nordjylland.
Der foreligger et udkast til en grave- og efterbehandlingsplan, udkastet skal opdateres med udgangspunkt
i vilkår for efterbehandlingen i henhold til de udstedte vilkår:
Grave- og efterbehandlingsplanen skal som minimum indeholde følgende:
a. Graveplan – mindst i målforhold 1:2.000.
b. Efterbehandlingsplan – mindst i målforhold 1:2.000.
c. Grænsen for efterbehandling, som skal vises, fremgår af afsnit ”Omfanget af retten til at indvinde”, mens grænsen for gravning skal fastlægges i grave- og efterbehandlingsplanen.
d. Et snit med områdets profil i målforhold 1:500 eller 1:1.000. Højdemål bør vises fem gange større
end de vandrette mål. Snittet skal vise det nuværende og det fremtidige terræn i forhold til skel og
grænserne for efterbehandling og gravning. Gravedybden skal også vises.
e. Grænsen for efterbehandling fremgår af afsnit 2.1.2, medens grænsen for gravning skal fastlægges i grave- og efterbehandlingsplanen. Grænsen for gravning skal sikre, at der er tilstrækkelig
med materialer til rådighed ved efterbehandlingen. Der skal beregnes, hvor meget overjord der er
til rådighed for opbygning af skråningsanlæggene, hvorved neddozening af regulære materialer
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f.
g.
h.
i.
j.

k.

evt. kan reduceres og gravegrænsen derved kan fastlægges nærmere grænsen for efterbehandling.
Gravning og efterbehandling skal foregå i etaper.
Indvinder skal oplyse, hvor stort et areal, der ønskes afrømmet, når indvindingen er størst.
Graveretning skal vises.
Adgangen til området, hvor indvindingen skal ske, skal vises.
Placering af produktionsanlæg, lagerplads, tankanlæg samt depoter for overjord og muld skal
fremgå af planen. Placeringen skal ske inden for grænsen for efterbehandling.
Oplysninger om skrænthældning.

5.7 Ansøgning om affaldsdeponi
Der er i ansøgningen anført, at der ansøges om etablering af deponi for visse affaldstyper på matr. nr.
16a Skørping By, Skørping.
Det kan oplyses, at en sådan ansøgning skal indsendes i henhold til miljøbeskyttelsesloven / bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.
Region Nordjylland kan ikke behandle en sådan ansøgning, der henvises til den rette myndighed Rebild
Kommune.

5.8 Trafikale forhold
De trafikale forhold og konsekvenser af ændrede trafikale forhold sorterer under vejmyndigheden, som i
denne sammenhæng er Rebild Kommune. Det er derfor Rebild Kommune, der skal sikre, at de trafiksikkerhedsmæssige forhold bliver vurderet og at den øgede færdsel som grusgraven kan blive årsag til bliver taget i betragtning i forbindelse med en afgørelse om vejadgang. Ligeledes er det Rebild Kommune
der som vejmyndighed skal sikre, at miljømæssige gener fra trafikken er indenfor rimelige grænser.

5.9 Region Nordjyllands samlede vurdering
Det er Region Nordjyllands vurdering, at der med de stillede vilkår til miljø, efterbehandling mv. er taget
højde for de interesser og nabohensyn, der skal ske i området.
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Bilag A: Oversigtskort i målforhold 1:25.000
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Bilag B: Detailkort over område i målforhold 1:5.000
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Bilag C: VVM-screening

Basisoplysninger

Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Tekst

Region Nordjylland har den 11. september 2015 med senere tilføjelser modtaget en ansøgning fra I/S Karlshøj
Stenleje om en forlængelse af tilladelse til indvinding af råstoffer på matr. nr. 16a samt en del af matr. nr. 7c og 16g
Skørping By, Skørping, 9520 Skørping, Rebild Kommune.
Ansøgningen omfatter følgende:

Ansøgningsskema dateret 11. september 2015, der er tale om en forlængelse af en tidligere tilladelse.

Ejendommene matr. nr. 16a samt en del af matr. nr. 7c og 16g Skørping By, Skørping, 9520 Skørping, Rebild
Kommune.

Ejendommene tilhører dels I/S Karlshøj Stenleje samt Christian Lykkegård, Fræervej 7, 9520 Skørping.

Det ansøgte graveareal udgør ca. 13 hektar, se Bilag A og B

Der forventes en årlig indvinding på 50-500.000 m3 sand, sten og grus, der forventes ingen gravning under
grundvandsspejlet.

Der ansøges om indvinding til en dybde på ca. 2 meter over grundvandsspejlet.

Planlagt gravedybde op til 50 meter.

Koten for grundvandsspejlet er ikke oplyst (DVR90)

Kote for terrænet er varierende fra 40-70 meter.

Der ansøges om tilladelse til gravning i 10 år.

Arealet ønskes efterbehandlet til jordbrugsformål, naturformål og skov.

Oplysninger om maskinpark forbrug af olie med videre, 3 læssemaskiner og 1 gravemaskine, evt. transportbånd, dumpers og bulldozer, 1-2 sigter eller tromlesorterer, 1-2 vaskeanlæg, 1-2 knuseanlæg. 0-500 liter hydraulikolie, ca. 35000 liter dieselolie.

Der er i første omgang ikke søgt om vandindvinding samt bortledning.

Der ønskes benyttet den eksisterende adgangsvej til til råstofgraven.

Driftstiderne er ansøgt til at være 6-16.30 på hverdage og 6-114.30 på lørdage. Herunder læsning og udlevering.
 Stort set hele arealet er udlagt i råstofplan 2012 som råstofindvindingsområde.
Der er vedlagt ansøgningen følgende bilag:Kortbilag




Anmeldeskema til VVM, jf VVM-bekendtgørelsens bilag 5.
Tinglysning
Grave- og efterbehandlingsplan

Ansøger:
I/S Karlshøj Stenleje
Tingvej 29
8210 Aarhus V
Side 49 af 66

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Tlf. 87413321

Ansøger:
I/S Karlshøj Stenleje
Tingvej 29
8210 Aarhus V
Tlf. 87413321

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson/indvinder

Matr. nr. 16a, del af 7c og del af 16g Skørping By, Skørping
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav
Projektet berører følgende kommune eller kommuner

Rebild Kommune

(omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i,
som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)
Se kortbilag A og B.
Oversigtskort i målestok 1:50.000
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)
Forholdet til VVM reglerne

Se kortbilag A og B:

Ja

Nej
X

Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse

Angiv punktet på bilag 1:
X

Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt.

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2
2a, råstofindvinding fra åbne brud samt tørvegravning
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Projektets karakteristika

Tekst

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter
angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr.
og ejerlav

Matr. nr. 7c og 16g ejes af Christian Lykkegaard, Fræervej 7, Gl. Skørping, 9520 Skørping.

2. Arealanvendelse efter projektets realisering
Det fremtidige samlede bebyggede areal í m 2

Jordbrugsmæssig drift og/eller naturformål herunder rekreative områder og skovtilplantning.

Det fremtidige samlede befæstede areal i m2

Der er delvis tale om landbrugsjord, der er/vil blive inddraget til råstofindvinding. Der vil efterfølgende ikke være bebygget eller befæstet areal på det ansøgte.

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og
i givet fald hvor meget i m
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m 2
Projektets bebyggede areal i m2

Der er ikke behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet.
Der er delvis tale om landbrugsjord, der er/vil blive inddraget til råstofindvinding. Der vil efterfølgende ikke være bebygget eller befæstet areal på det ansøgte.
Der er ikke umiddelbart behov for yderligere bebyggelse eller tekniske anlæg.

Projektets nye befæstede areal i m 2
Projektets samlede bygningsmasse i m 3
Projektets maksimale bygningshøjde i m

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:

Der er ikke behov for anvendelse af råstoffer, der graves råstoffer.

Vand- mængde i anlægsperioden
Affaldstype og mængder i anlægsperioden
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Spildevand – mængde og type i anlægsperioden
Håndtering af regnvand i anlægsperioden

Der vil være tale om små mængder af farligt affald i forbindelse med reparation af maskiner og køretøjer, det vil ikke
blive opbevaret i råstofgraven.
Graveperioden vil være 10 år og forventes at løbe fra 13. juli 2017 til den 13. juli 2027.

Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå

Projektets karakteristika

Tekst

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i
driftsfasen:
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen

Virksomheden indvinder råstoffer, som sælges. Der vil være oplag flere steder på pladsen.

Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen

Indvindingsmængden forventes årligt at være op til 100.000 m3. sand, sten og grus.

Vand – mængde i driftsfasen

6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:
Farligt affald:
Andet affald:
Spildevand til renseanlæg:

Der forventes kun at forekomme små mængder af farligt affald i driftsfasen.
Intet
Ingen processpildevand.

Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:
Regnvand afledes ved naturlig nedsivning.
Håndtering af regnvand:

Projektets karakteristika

Ja

Nej

Tekst
Nej.

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?

X

X

Nej
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8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår? se
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/Godkendelse+af+listevirksomheder/Branchebilag/

9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?

Ikke Aktuel

10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREFdokumenter? Se
- http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT+bedst+tilgaengelige+teknik/

X

11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

Ikke aktuel

12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BATkonklusioner? Se
- http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT+bedst+tilgaengelige+teknik/

Projektets karakteristika

Nej

X

Ja

Nej

Nej.

Tekst

13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

Ikke Aktuel
Støjvejledningen, støj fra virksomheder :

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj? Se
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/regler_vejledninger/Oversigt_vejledninger/vejledningeroganvisninger.htm

X
Vejledning: Måling af støj fra virksomheder
Vejledning: Beregning af støj fra virksomheder
Supplement til støjvejledningen
virksomhedsstøj, tillæg juli 2007

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Se ovenfor

X

(X)
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Det forventes, at de vejledende støjgrænser ikke vil kunne overholdes i fasen med afrømning af muld og overjord, men ved etablering af vold og indlæggelse af en beskyttelseszone
forventes støjgrænserne ellers at kunne overholdes i driftsfasen.
X

Se ovenfor punkt 15.

16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde
de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Se ovenfor.

X

Nej.

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Se
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Luft/Luftforurening_fra_virksomheder/luft_fra_virks_vejledninger_og_bekendtgoerelser/Vejledninger_og_bekendtgoerelser.htm

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Se ovenfor.

Ikke aktuel

19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Se ovenfor

Ikke aktuel

X
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener
-

I anlægsperioden?
-

I driftsfasen?

Ja

Projektets karakteristika
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener
-

Der skal i perioder forventes, at der vil forekomme støvgener fra projekt. Der vil i tilladelsen
stilles vilkår om, at disse gener afhjælpes f.eks. ved brug af vand.

Nej

Tekst
X

Nej

I anlægsperioden?
-

I driftsfasen?
X
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22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning
som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne.
I anlægsperioden?
-

Nej

I driftsfasen?

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr.
1666 af 14. december 2006? https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13011

Projektets placering

X

Ja

Nej

Nej

Tekst

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?
Se
http://kort.plansystem.dk/searchlist.html

Ikke aktuel, der findes ingen lokalplan.

X
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Se http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

Projektet forudsætter ikke dispensation fra bygge eller beskyttelseslinier.

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?

X

Nej det er ikke vurderet, at projektet er begrænsende for naboarealet.

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Se http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

X

Nej, projektet sikrer udnyttelse af råstoffer.

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Se
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

X

Nej

Projektets placering

Ja

Nej

Tekst
Side 55 af 66

Nej
29. Forudsætter projektet rydning af skov?
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)

X

Nej
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en
rejst fredningssag? Se http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

X

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3? Se http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

Der ligger 2 søer i umiddelbar nærhed af arealet, henholdsvis 30 og 35 meter fra det ansøgte område.

32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke? Se
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

X

Region Nordjylland vurderer, at det ansøgte ikke vil medføre nogen påvirkning af arter og
naturtyper, der er udpegningsgrundlag for habitat- eller fuglebeskyttelsesområdet.

Arealet grænser op til beskyttelseszonen for den nærmeste gravhøj til beskyttelseszonen for
den nærmeste gravhøj.

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. Se
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

Region Nordjylland har vurderet, at projektet ikke påvirker de nærmeste Natura 2000-områder nr. 18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø, habitatområde nr. 20 (Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø) og EU-fuglebeskyttelsesområde nr. 4 (Rold Skov) væsentligt,
hvorfor det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte
anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000 områder. Området ligger i en afstand af ca.
2400 m. fra det ansøgte projekt.
ja

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).
Se http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

X
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde
kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr. 1022
af 25. august 2010 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132956 og bekendtgørelse nr. 1339

af 21. december 2011? https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139396 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen? Se
http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Offentlig_hoering/
X
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser? Se http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

Der er ikke ansøgt om indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet eller om tilladelse til at
bortpumpe grundvand eller sænke grundvandsstanden. Der er heller ikke søgt om vandindvinding.
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I henhold til oplysninger fra Rebild Kommune ligger den sydøstlige del af det ansøgte graveområdet indenfor det ny-optegnede indvindingsopland for Skørping Vandværk Hanehøj, i et
område udpeget som sårbart over for nitrat (NFI) og indenfor de 300 meter bufferzone til
vandværksboring med DGU 41.1060 og 41.484 (se figur 1). Det ny-optegnede opland blev
offentliggjort i december 2015, men er endnu ikke udpeget i bekendtgørelsen. Hanehøj kildeplads er en meget vigtig kildeplads for Skørping Vandværk bl.a. fordi der findes udfordringer med de to øvrige kildepladser mht. for højt indhold af ammonium, BAM og atrazin. Det er
rigtig mange forbrugere, der vil blive berørt hvis Skørping Vandværk ikke kan levere tilstrækkeligt med drikkevand af tilfredsstillende kvalitet, hvorfor det er meget vigtigt at sikre den
fremtidige indvinding på Hanehøj og beskytte indvindingsoplandet bedst muligt mod grundvandstruende aktiviteter på overfladen er området, hvor der søges tilladelse til råstofindvinding beliggende i område med drikkevandsinteresser (OD). Området er ikke klassificeret
som nitratfølsomt. Ifølge grundvandspotentialekort for området, er grundvandets strømningsretning fra centrum af graveområdet og bort fra graveområdet i alle retninger. Øst for området (DGU 11.1395) findes der, ca. 10 meter under terræn, et ca. 10 meter dybt lerlag. Dette
vil ikke blive berørt ved råstofgravningen, og vil yde en vis beskyttelse af det primære grundvandsmagasin. Syd for området ses der kun sand i lagene under råstofområdet (DGU
11.1474).
Derudover vurderer Rebild Kommune, at det er uhensigtsmæssigt ift. sikring af grundvandsressourcer for Støvring Vandværk, at muliggøre deponi af forskellig art på matrikel 16 a, som
ligger ca. 50 m nordøst for indvindingsoplandet for Skørping Vandværk. På baggrund af beregninger af grundvandssænkning ved terræn (se figur 2) fra en af de to aktive boringer på
Hanehøj kildeplads (dvs. DGU nr. 41.1060) (med BEST-modellen), kan man ikke afvise, at
der vil være en risiko for forurening af grundvandet fra det udlagte deponi-område. En nærmere undersøgelse af påvirkninger er derfor nødvendig.
I forhold til tilførsel af jord til efterbehandling af graveområdet opfordrer Rebild Kommune til,
at Region Nordjylland vil stille et særlig krav for at sikre den fremtidige grundvandsindvinding. Det skal bl.a. forstås, at der ikke må tilføjes forurenet jord jf. bek. om jordforurening.
Rebild Kommune henstiller til, at Regionen ikke giver tilladelse til råstofindvinding for den del
af det ansøgte område, som ligger indenfor indvindingsoplandet for Skørping Vandværk.
Grundet afstanden til indvindingsoplandet for Skørping Vandværk vil der ikke blive givet en
generel tilladelse til tilførsel af jord til råstofgraven. Der kan søges om dispensation i henhold
til jordforureningslovens §52 til tilførsel af enkelte partier af jord til råstofgraven. Der vil i de
enkelte tilfælde blive taget stilling til, om der kan gives en dispensation til tilførsel af jord til
råstofgraven.
Da der er tale om en forlængelse af en eksisterende tilladelse, er der på en del af matrikel
16a allerede sket en gravning ned til kote 22, 2 meter over grundvandsspejlet, dette vilkår
fastholdes derfor i tilladelsen for matr. nr. 16a, dog med vilkår om, at der skal redegøres for,
at der er overjord nok til en reetablering, med de angivne skråningshældninger og en bund
beliggende i kote 40. For matr. nr. 7c og 16g fastsættes der en maximal gravedybde til kote
40 med udgangspunkt dels i nærheden til indvindingsoplandet til Skørping Vandværk samt
dels det fakta, at der ikke er overjord nok til en reetablering af arealet.
Der vil ikke blive givet tilladelse til den del af området, som er placeret indenfor indvindingsoplandet til vandværket.
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X

Med udgangspunkt i ovenstående samt de stillede vilkår i tilladelsen, vurderer Region Nordjylland, at den ønskede tilladelse til råstofgravning ikke vil få væsentlig betydning for grundvandsinteresserne i området.
Nej

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?
Se http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
38. Kan anlægget påvirke
- Historiske landskabstræk
- Kulturelle landskabstræk
-Arkæologiske værdier/landskabstræk
-Æstetiske landskabstræk
- Geologiske landskabstræk

X

Der er indenfor det ansøgte graveområde ikke registreret fortidsminder. Området grænser op
til beskyttelseszonen for den nærmeste gravhøj.
Der er i tilladelsen stillet vilkår om afstandskrav til 2 nærliggende søer, da en del af arealet i
dag dyrkes er det vurderet med de stillede vilkår, at de grænseliggende naturområder ikke
vil blive berørt af råstofgravningen.
Det vurderes, at der med de stillede vilkår til efterbehandling, vil området kunne indpasses i
landskabet efterfølgende.
Vilkår til at varetage museets interesser er indarbejdet i tilladelsen.

Projektets placering
38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?

Ja

Nej

Tekst
N

Det er ikke vurderet, at der i nærheden er lignende aktiviteter som vil have en kumulativ effekt, det vurderes ikke, at det vil medføre en væsentlig øget samlet påvirkning af miljøet.

X

Projektet har ikke grænseoverskridende karakter, hverken lokalt eller regionalt.

39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på
at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger
for miljøet?

Der forventes ikke at opstå væsentlige skadelige virkninger for miljøet.
Der vil ske afvanding for at mindske støvgener samt etablering af vold til begrænsning af
støv og støjgener.
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Bilag D: Udkast til deklaration vedrørende efterbehandling
Kopi af deklaration, som tinglyses på dele af matr. nr. 16a og 7c Skørping By, Skørping.
Deklaration om efterbehandling
I forbindelse med råstoftilladelse af den 13. juli 2017 til indvinding af sand, sten og grus på dele af matr. nr.,
16a og 7c Skørping By, Skørping, Skindbjergvej/Fræervej, 9520 Skørping, Rebild Kommune.
Tilladelsen er givet efter §7 og §10 i råstofloven. Der er knyttet en række betingelser til tilladelsen, og Region
Nordjylland deklarerer her en del af dem:
Region Nordjylland er påtaleberettiget.
1. Indvindingen skal være slut inden den 13. juli 2028.
2. Arbejdet med efterbehandlingen skal begynde så tidligt som muligt og være afsluttet senest den 1.
oktober 2026.
3. Grave- og efterbehandlingsplanen skal følges af indvinderen og ejeren, indtil Region Nordjylland
eventuelt har godkendt en revideret plan.
Region Nordjylland kan til enhver tid kræve en ajourført plan forelagt til godkendelse, hvis indvindingen og/eller efterbehandlingen ønskes ændret i forhold til den plan, der allerede er godkendt.
Ejeren og brugeren har pligt til at rette sig efter de anvisninger, som Region Nordjylland måtte give,
for at udføre alle de arbejder, planen handler om.
4. Der skal efterbehandles til landbrug og/eller naturformål og rekreative områder, herunder skov.
5. Der må på matr. nr. 16a Skørping By, Skørping ikke graves dybere end til kote 22, der skal dog
være mindst 2 meter over grundvandsspejlet. Grundvandsspejlets beliggenhed skal pejles i april måned. Vilkåret er dog på betingelse af, at der kan redegøres for, at der er overjord nok til at opnå en
slutkote for bunden af graven til kote 40.
6. Der må på matr. nr. 7c Skørping By, Skørping ikke graves dybere end til kote 40.
7. Region Nordjylland kan på et hvilket som helst tidspunkt stille krav om, at der etableres pejlerør til
måling af grundvandsspejlets beliggenhed.
8. Under gravning og fordeling af overjord må skrænterne ikke have sådanne anlæg, at de frembryder
fare for udskridning. Der må ved efterbehandlingen på matr. 16a ikke etableres skråninger med en
stejlere hældning end 1:2. Der skal ikke pålægges muld på skråningerne. Der må ved efterbehandlingen på matr. 7c Skørping By, Skørping ikke etableres skråninger med en stejlere hældning end
1:7.
9. Der gælder følgende afstandskrav, Indvinder må ikke rømme muld og overjord af eller grave tættere
på:
a. Naboskel end 5 meter.
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b. Vejskel Fræervej end 15 meter. Der skal etableres en vold på mindst 1 meters højde ud mod
vejen, volden skal placeres mindst 2 meter fra asfaltkanten.
c. 30 meter til søen placeret henholdsvis på matr. nr. 16a Skørping By, Skørping og naboarealet
mod vest.
10. Der skal graves igennem skel mellem matr. nr. 7c og 16a Skørping By, Skørping.
11. Dels på matr. nr. 16a Skørping By, Skørping men overvejende på naboejendommen mod vest ligger
der en sø, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Indvinding og efterbehandling skal tilrettelægges, så der ikke strømmer overfladevand fra indvindingsarealet og det efterbehandlede
areal til denne sø.
12. Der ligger en lille sø nord for indvindingsarealet på matr. nr. 16g Skørping By, Skørping, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Indvinding og efterbehandling skal tilrettelægges, så der
ikke strømmer overfladevand fra indvindingsarealet og det efterbehandlede areal til denne sø.
13. Overjord og muld må ikke fjernes fra det område indvindingen er tilladt på, men skal benyttes til efterbehandlingen. Hvis der er et ønske om at fjerne overjord og muld, kræver det en ny tilladelse efter
råstofloven.
14. Råstofgraven må ikke bruges til at opbevare fyld, affald eller andet, der ikke stammer fra graven.
15. Muldjord og mineraljord, der kommer andre steder fra, må ikke modtages i graven uden dispensation
fra Region Nordjylland i det enkelte tilfælde efter § 52 i lov om forurenet jord.
16. I tilfælde af gravning på de tilgrænsende ejendomme kan Region Nordjylland på et hvilket som helst
tidspunkt - både under og efter gravningen - forlange, at området omkring skellet gennemgraves og
efterbehandles, så der ikke står en vold tilbage.
17. Hvis indvinderens virksomhed går konkurs, i betalingsstandsning eller lignende, har såvel indvinderen som ejendommens ejer pligt til at give Region Nordjylland besked om det.
18. Region Nordjylland kan efter råstofloven, på baggrund af en konkret vurdering, fravige et vilkår, når
omstændighederne tilsiger det, og forholdet vurderes at være af mindre eller underordnet betydning
samt hvis forudsætningerne ændres under indvindingsperioden.
Region Nordjylland
Aalborg den 13. juli 2017

Rikke Ellemann-Biltoft
Ph.d. geolog
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Bilag E: Generelle bestemmelser
De generelle bestemmelser er bestemmelser, der er fastsat i gældende lovgivning og de kan ikke påklages.

Tilsyn

1. Region Nordjylland fører tilsyn med at vilkårene i råstoftilladelsen overholdes. Efter råstofloven har
Region Nordjyllands medarbejdere uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for
at se, om lovene overholdes og de vilkår, der er givet i råstoftilladelsen. Politiet yder om nødvendigt
bistand til at gennemføre dette, jf. råstoflovens § 32.
2. Region Nordjylland skal efter råstofloven foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Nordjylland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens § 33.
Hvis det ikke sker i rette tid, kan Region Nordjylland få arbejdet lavet på ejerens eller indvinderens
regning, jf. råstoflovens § 33.
3. Region Nordjylland kan efter råstofloven fravige et vilkår, når et forhold vurderes at være af mindre
eller underordnet betydning. Et vilkår kan fraviges på baggrund af en konkret vurdering eller hvis forudsætningerne ændres under indvindingsperioden.
Omfang af indvinding
4. Jf. råstoflovens § 9, stk. 2, skal det anmeldes til Region Nordjylland, hvis indvinder ønsker at indvinde andre råstoffer på arealet end det tilladte. Anmeldelsen skal ske senest 4 uger efter, at den
nye indvinding er påbegyndt. Derefter har Region Nordjylland inden for de efterfølgende 4 uger mulighed for, at forbyde den nye indvinding eller stille ændrede vilkår på baggrund af den ændrede indvinding.
Tinglysning
5. På ejendommen bliver der tinglyst en deklaration, som omfatter betingelser/vilkår for indvindingen og
efterbehandlingen. Den bliver tinglyst i forbindelse med, at igangsætningstilladelsen bliver udstedt.
Bortfald og inddragelse af tilladelse
6. En tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.
7. Region Nordjylland kan efter råstofloven tilbagekalde en tilladelse i tilfælde af, at indvinder groft eller
gentaget overtræder vilkår eller lovene i øvrigt.
Konkurs m.v.
8. Hvis indvinders virksomhed går konkurs, i betalingsstandsning eller lignende, har såvel indvinder
som ejendommens ejer pligt til at give Region Nordjylland besked herom.
Ejer- og brugerforhold
9. Region Nordjylland skal altid holdes underrettet om, hvem der ejer det areal indvindingen sker på.
Region Nordjylland skal altid holdes underrettet om, hvem der står for indvindingen.
Indberetning af råstofafgift og –undersøgelser
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10. Indvinder skal hvert år indberette til den årlige råstofstatistik. Region Nordjylland sender indberetningsskemaer ud. Der skal udfyldes et indberetningsskema med oplysninger om indvundne materialer og mængder for hver grav. Skemaerne sendes til Region Nordjylland. Region Nordjylland sender
de udfyldte skemaer til Danmarks Statistik, jf. råstoflovens § 29.
11. Indvinder skal betale en afgift til Staten for hver m 3, der indvindes. Afgiften opkræves af SKAT og er
for øjeblikket på 5 kr. pr. m3. Region Nordjylland giver meddelelse til SKAT ved at sende en kopi af
råstoftilladelsen.
12. Inden 3 måneder efter boringer m.v. efter råstoffer i jorden skal resultaterne indberettes til Danmarks
og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS). Det skal ske på særlige skemaer, som fås hos Region Nordjylland.
Fremmed jord
13. Muldjord og mineraljord, der kommer andre steder fra, må ikke modtages i graven uden dispensation
fra Region Nordjylland i det enkelte tilfælde, jf. jordforureningslovens § 52. Indvinder kan få et skema
ved Region Nordjylland som skal bruges, når indvinder vil søge om dispensation til at modtage jord
andre steder fra.
Vandindvinding, grundvandssænkning, overfladevand og dræn
14. Der må ikke indvindes vand i graven. Dette kræver en særlig tilladelse fra kommunen. Indvinding af
vand skel ske fra godkendt boring.
15. Der må ikke uden særlig tilladelse fra kommunen foretages op pumpning og bortledning af grundvand med henblik på grundvandssænkning.
16. Såfremt der i forbindelse med indvindingen blotlægges dræn, kan kommunen forlange disse omlagt
for, at sikre mod utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende.
Fortidsminder og naturhistoriske genstande
17. Hvis der under gravningen fremkommer fortidsminder, der ikke er registreret, skal arbejdet omgående indstilles i det omfang fortidsmindet berøres. Det kan f.eks. være gravpladser, bopladser, kirker
og lignende, der ofte giver sig tilkende i form af stenlægninger, potteskår, knogler, trækulsholdigt jord
eller lignende. Fundet skal straks anmeldes efter museumslovens § 27.
Anmeldelsen skal ske til Nordjyllands Historiske Museum e-mail: historiskmuseum@aalborg.dk
18. Hvis der i forbindelse med gravningen fremkommer en usædvanlig naturhistorisk genstand, skal arbejdet omgående indstilles i det omfang det berører genstanden. Det kan f.eks. være en geologisk,
botanisk eller zoologisk genstand af fossil eller subfossil karakter eller en meteorit, der er af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi. Fundet skal straks anmeldes efter museumslovens § 29.
Anmeldelsen skal ske til Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000
Aarhus C, tlf. 86 12 97 77, e-mail: nm@nathist.dk.
19. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealet indenfor 100 meter fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne
og lignende indenfor dette areal.
20. På fortidsminder og indenfor en afstand af 2 meter fra dem må der ikke foretages jordbehandling,
gødes eller plantes. Der må heller ikke anvendes metaldetektor.
Bilag IV-arter
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21. De dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven (Bilag IV-arter), må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier
af de omfattede dyrearter. Yngle- eller rasteområder for de arter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven må ikke beskadiges eller ødelægges.
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BILAG F – UDDRAG AF MUSEUMSLOVEN – BEKENDTGØRELSE
AF MUSEUMSLOVEN NR. 358 AF 8. APRIL 2014
§ 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere
tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt.
Stk. 2. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller
statsanerkendte kulturhistoriske museum. Fundne genstande, der ikke er danefæ, jf. § 30, stk. 1, skal efter anmodning fra kulturministeren eller det pågældende kulturhistoriske museum afleveres til vedkommende statslige eller statsanerkendte museum, således at det indgår i museets samling.
Stk. 3. Kulturministeren beslutter snarest, om arbejdet kan fortsætte, eller om det skal indstilles, indtil der
er foretaget en arkæologisk undersøgelse, eller indtil spørgsmålet om erhvervelse efter stk. 8 er afgjort.
Senest 1 år efter, at anmeldelsen er modtaget, kan arbejdet genoptages, medmindre kulturministeren har
afgivet indstilling om erhvervelse af fortidsmindet efter stk. 8.
Stk. 4. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.
Stk. 5. Udgiften afholdes dog af kulturministeren, såfremt
1) årsagen til undersøgelsen er erosion eller jordarbejde i forbindelse hermed eller jordarbejde udført som
led i dyrkning af almindelige landbrugsafgrøder eller som led i almindelig skovdrift, medmindre driften forestås af en statslig eller kommunal myndighed, i hvilke tilfælde udgiften afholdes af vedkommende myndighed,
2) det kulturhistoriske museum i udtalelsen efter § 25 har oplyst, at jordarbejdet ikke vil indebære en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder, eller
3) fortidsmindet fredes efter lov om naturbeskyttelse eller erhverves med henblik på bevaring på stedet
efter stk. 8.
Stk. 6. Kulturministeren kan i særlige tilfælde yde tilskud til udgifter til arkæologiske undersøgelser, der
gennemføres efter stk. 3, jf. stk. 4.
Stk. 7. Private grundejeres tab ved ikke at kunne fortsætte den hidtidige drift, mens undersøgelsen foretages, eller indtil spørgsmålet om erhvervelse efter stk. 8 er endeligt afgjort, erstattes af kulturministeren.
Kan der ikke opnås enighed om erstatningen, fastsættes denne af den taksationskommission, der er
nævnt i naturbeskyttelsesloven.
Stk. 8. Finder kulturministeren, at det pågældende fortidsminde bør bevares på stedet for eftertiden, kan
kulturministeren erhverve fortidsmindet og eventuelt omkringliggende areal. Erhvervelsen kan ske ved
ekspropriation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.
Stk. 9. Kulturministeren eller den, kulturministeren bemyndiger hertil, har til enhver tid uden retskendelse
adgang til steder, hvor der foretages jordarbejder, og hvor der fremkommer fund eller under arbejder kan
formodes at fremkomme fund som nævnt i stk. 1. Legitimation skal forevises på forlangende. Politiet yder
nødvendig bistand til at udnytte adgangsretten.
Stk. 10. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om den arkæologiske undersøgelsesvirksomhed
efter stk. 3 og om gennemførelse af bestemmelserne i stk. 4-6.
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