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Revurdering af vilkår i råstoftilladelse af 20. december
2005 vedr. matr. nr. 5ae, 3e, 3æ, 3h, 4e, 5q, 5e, 10d, 2f
og 5d Bradsted By, Veggerby, Rebild Kommune
Kroghs A/S har søgt om ændring af vilkår til efterbehandling i råstoftilladelse af 20. december 2005 vedr.
matr. nr. 5ae, 3e, 3æ, 3h, 4e, 5q, 5e, 10d, 2f, 5d Bradsted By, Veggerby, Rebild Kommune. Region Nordjylland har i den forbindelse valgt at tage vilkårene i den eksisterende 30-årige tilladelse op til vurdering, som
det fremgår af tilladelsen, at det vil ske efter henholdsvis 10 og 20 år.
På Forretningsudvalgs mødet den 14. august 2017 blev følgende afgørelse truffet:
Region Nordjyllands afgørelse i sagen
Region Nordjylland har på baggrund af nedenstående og med hjemmel i råstoflovens §7 og §10 truffet følgende afgørelse i sagen:
Der tilføjes følgende vilkår til den eksisterende tilladelse vedr. efterbehandling:


Der skal efterbehandles til landbrug og/eller naturformål herunder skov og rekreative områder. På
det efterbehandlede areal må der ikke anvendes gødning og pesticider/sprøjtemidler

Følgende vilkår i den eksisterende tilladelse udgår.


Området, hvor indvindingen har fundet sted, skal efterbehandles til landbrugsjord.

Baggrund for revurdering
I henhold til tilladelse af 20. december 2005 til indvinding af sand, sten og grus på en del af matr. nr. 5ae,
3e, 3æ, 3h, 4e, 5q, 5e, 10d, 2f, 5d Bradsted By, Veggerby, Rebild Kommune gælder det, at vilkårene, der er
knyttet til tilladelsen vil blive taget op til vurdering efter henholdsvis 10 og 20 år.
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Revurdering af vilkår i indvindingstilladelsen
I forbindelse med udstedelse af tilladelse til råstofindvinding den 20. december 2005 var det ansøgte område beliggende i et område med drikkevandsinteresser (OD).
Som led i kortlægningen af grundvandsressourcerne i Nordjylland har Miljøstyrelsen foretaget nye kortlægninger i området ved Bradsted. På baggrund af kortlægningsresultaterne har Miljøstyrelsen foretaget en ændring af udpegningen af drikkevandsområderne og området er nu udpeget som Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD).
Miljøstyrelsen har ligeledes genberegnet indvindingsoplande for de 5 vandværker i nærområdet (Bradsted,
Hedens, Kirketerp Østre, Tranten og Byrsted vandværker). Efter genberegningen ligger indvindingsoplandene til de to nærmeste vandværker (Bradsted og Hedens) ind over en del af arealet på matr. nr. 4e og 5d,
og umiddelbart nord for den øvrige del af råstofgraven.
Som følge af Miljøstyrelsens ændrede udpegninger, vurderer administrationen, i overensstemmelse med
råstofplanens forudsætninger for råstofgravning i Områder med Særlige drikkevandsinteresser, at der således skal tilføjes et vilkår om, at der skal efterbehandles til landbrug og/eller naturformål herunder skov og
rekreative områder, og at der på det efterbehandlede areal ikke må anvendes gødning og pesticider/sprøjtemidler.
Tinglysning
De ændrede vilkår vedr. efterbehandling tinglyses på ejendommen.
VVM
Region Nordjylland har foretaget en VVM-screening af det ansøgte og har vurderet, at ændringen ikke kræver en VVM-afgørelse.
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)
Region Nordjylland har vurderet, at projektet ikke påvirker de nærmeste Natura 2000-områder Habitatområde nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal samt nr. 18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og
Masum Sø væsentligt, hvorfor det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det
ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000 områder. Områderne ligger i en afstand af ca. 4,5
km og 8 km. fra det ansøgte projekt.

Klagevejledning efter Råstofloven
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:
 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, jf. råstoflovens § 13, stk. 1, 1. pkt. og § 15.
Klagen skal oprettes på Klageportalen på borger.dk eller virk.dk, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort,
ved normal kontortids ophør. Hvis fristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. råstoflovens § 16, stk. 1.
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Hvis sagen ønskes behandlet ved domstolene, skal sagen anlægges inden 6 måneder fra afgørelsen er
meddelt / offentlig bekendtgjort jf. råstoflovens § 43, stk. 1.
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 frist fastsat af klagenævnet.
Yderligere vejledning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.
Hvis der bliver klaget over tilladelsen, vil Region Nordjylland orientere virksomheden om dette.
Søgsmål
Hvis virksomheden ønsker at anlægge et søgsmål ved domstolen til prøvelse af Region Nordjyllands afgørelse, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort på Region Nordjyllands
hjemmeside www.raastoffer.dk
I tilfælde af, at der er spørgsmål eller kommentarer til ovenstående kan undertegnede kontaktes.

Med venlig hilsen
Pia Heuer Andersen
Geolog

Kopi sendes til:
















Rebild Kommune, cnm@rebild.dk
Rebild Kommune, sugr@rebild.dk
Rebild Kommune, pbv@rebild.dk
SKAT, myndighed@skat.dk
Embedslægeinstitutionen, senord@sst.dk
Nordjyllands Historiske Museum, historiskmuseum@aalborg.dk
Miljøstyrelsen, njl@mst.dk og mst@mstdk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk og rebild@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk og natur@dof.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk
Slots- og Kulturstyrelsen, fortidsminder@slks.dk
Forsyningsselskab Spildevand, forsyning@rebildforsyning.dk
Eniig A/S, hef@hef.dk
HMN Naturgas I/S, hmn@naturgas.dk
TDC A/S, tdckabel@tdc.dk








Søren Mortensen, Gammel Aalborgvej 10, 9541 Suldrup
Niels Ole Kristensen, Bavnehøjvej 19, 9541 Suldrup
Hans Rosendal, Bavnehøjvej 17, 9541 Suldrup
Morten Egekvist, Bavnehøjvej 5, 9541 Suldrup
Søren Matthiesen og Tina Green Pedersen, Bavnehøjvej 5, 9541 Suldrup
Anja Nielsen, Bavnehøjvej 4, 9541 Suldrup
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 Kim Borg, Gammel VIbrogvej 69, 9541 Suldrup
 Hanne Spangsege og John Steffensen, Gammel Viborgvej 64, 9541 Suldrup
 Aksel Knusen, Gammel Viborgvej 67, 9541 Suldrup
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