Michael Sørensen
Blærevej 30
9600 Aars
Michael@frederiksen-net.dk

Tillæg til råstofindvindingstilladelse af 24. april 2008 om at indvinde
sand, sten og grus på en del af matr. nr. 2k Svenstrup Gde, Aars,
Blærevej 30,9600, Aars beliggende i Vesthimmerlands Kommune
Michael Sørensens rådgiver har med mail af 26. marts 2015 søgt om ændring af
vilkår i råstofindvindingstilladelse af 24. april 2008 om at indvinde sand, sten og
grus på en del af matr. nr. 2k Svenstrup Gde, Aars, beliggende i Vesthimmerlands Kommune.
Oplysninger fra ansøger
Virksomheden ønsker en ændring af vilkåret vedr. driftstider i graven. Det drejer
sig om driftstiderne for udlevering og læsning af sand, sten og grus, hvor virksomheden gerne vil have mulighed for at åbne kl. 6.00, således at lastbilerne kan
være fremme på byggepladserne kl. 7.00. Virksomheden ønsker ligeledes at få
tilladelse til de øvrige aktiviteter i råstofgraven fra kl. 6.30. Det samme gør sig
gældende for lørdage. Der vil så være lukket søn- og helligdage.
Virksomheden har i dag følgende vilkår om driftstider:
Tilladelige driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg:
Mandag til fredag kl. 07.00 – 18.00
Lørdag kl. 7.00-14.00
Tilladelige driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel indenfor virksomhedens område:
Mandag til fredag kl. 07.00 – 18.00
Lørdag kl. 7.00-14.00
Disse ønskes ændret til følgende:
Tilladelige driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg:
Mandag til fredag kl. 06.30 – 18.00
Lørdag kl. 6.30-15.00
Tilladelige driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel indenfor virksomhedens område:
Mandag til fredag kl. 06.00 – 18.00
lørdag kl. 6.00-14.00
Region Nordjyllands vurdering
Det er Region Nordjyllands vurdering, at den ønskede ændring af vilkåret vedr.
udlevering og læsning fra kl. 6.00 ikke vil betyde, at de fastsatte støjgrænser
overskrides fra perioden fra 6.00-7.00. Det vurderes støjvilkåret vil kunne overholdes, da der kun er tale om læsning og ikke produktion i den første time om
morgenen.
Det er derimod Region Nordjyllands umiddelbare vurdering, at hvis virksomheden i tidsrummet fra 6.30-7.00 vil igangsætte de øvrige aktiviteter i graven, gra-
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vemaskiner, transportanlæg samt oparbejdningsanlæg er det mere tvivlsomt om
støjgrænserne vil kunne overholdes ved de nærmeste naboer, der er derfor stillet
vilkår om, at dette kun kan tillades, hvis det ved en støjberegning påvises, at Miljøstyrelsens grænseværdi på 40 dB(A) kan overholdes.
Region Nordjyllands afgørelse i sagen
Region Nordjylland har på baggrund af ovenstående med hjemmel i råstoflovens
§7 og §10 truffet følgende afgørelse i sagen:
Driftstiderne i råstofgraven vilkår 2.1.5 i tilladelsen af 27. juni 2011 ændres til følgende:
Tilladelige driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg:
Mandag til fredag kl. 07.00 – 18.00
Lørdag kl. 7.00-14.00
I tilfælde af, at det ved en støjberegning kan påvises, at Miljøstyrelsens grænseværdi på 40 dB(A) kan overholdes kan disse ændres til:
Mandag til fredag kl. 06.30 – 18.00
Lørdag kl. 6.30-14.00
Tilladelige driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel indenfor virksomhedens område:
Mandag til torsdag kl. 06.00 – 18.00
Lørdag kl. 6.00-14.00
Region Nordjylland har foretaget en VVM-screening af det ansøgte og har vurderet, at ændringen ikke kræver en VVM-afgørelse.
Offentliggørelse og klagevejledning
Der kan i henhold til råstoflovens §§ 13-16 klages over tillægget til råstoftilladelsen samt over afgørelsen om VVM til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger
fra afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Afgørelsen vil blive offentliggjort på regionens hjemmeside www.raastoffer.rn.dk , det fremgår af hjemmesiden hvilken
dag afgørelsen er offentliggjort.
Klagen skal indtastes på natur- og miljøklagenævnets klageportal, vejledning
hertil kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Rettidig klage har opsættende virkning for tilladelsen, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.
I forbindelse med indtastning af klagen på klageprotalen, vil der skulle betales et
gebyr på 500 kr. Klagen bliver først sendt videre når gebyret er betalt.
Klageren får gebyret tilbage, hvis
• klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
• klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
• klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Klageberettigede er:
•
Adressaten for afgørelsen
•
Offentlige myndigheder
•
En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
•
Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen
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•

Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen

•
•

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet og at det er meddelt virksomheden, at der ikke er klaget over tilladelsen.
Hvis der bliver klaget over tilladelsen, vil Region Nordjylland orientere virksomheden om dette.
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

Med venlig hilsen

Gitte Sørensen
civilingeniør

Kopi tilsendes:
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk

Vesthimmerlands Kommune natur@vesthimmerland.dk
Hanne Risgaard Nielsen, hri@ifgroup.dk
Vinni Aden, Blærevej 39, Svenstrup, 9600 Aars
Marianne Møller Eriksen, Blærevej 37, 9600 Aars
Finn Kristensen, Svenstrupvej 2, Svenstrup, 9600 Aars
Palle Nielsen, Svenstrupvej 3, 9600 Aars
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