HALS KOMMUNE

Teknisk Forvaltning
Dato:
17-08-2004
Sagsnr.: 20895
Vor ref.:
Bente Lindstrøm
Brevnr.:
97798

«Fornavn» «Efternavn»
«Adresse1»
«Adresse2»
«Postnummer» «By»

Landzonetilladelse til etablering af containerplads, Nørengen 39
Hals Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til etablering af containerplads til
eksisterende vognmandsforretning, Nørengen 39.
Teknisk Udvalg behandlede ansøgningen d. 10.08.2004, hvor de besluttede at meddele landzonetilladelsen, fordi der var tale om en eksisterende lovlig virksomhed. Det
vurderes ikke, at etablering af containerpladsen vil give forøgede aktiviteter på virksomheden. De nuværende forhold omkring placering af containere vil blive forbedrede. Det vurderes ligeledes, at etableringen ikke vil skæmme naturen i området.
Tilladelsen gives på betingelse af at
- containerpladsen anlægges på matr.nr. 15g Gåser by, Ø. Hassing indenfor det
skraverede felt vist på medsendte kortbilag
- containerpladsen max. bliver 35x40 m., plus arealet til beplantningsbælte
- containere opstillet på pladsen ikke er højere end 1,5 m.
- at der etableres afskærmende beplantning omkring hele pladsen i en bredde på 5
m. (vist på medsendte kortbilag)
- beplantningen skal bestå af blandede stedsegrønne og løvfældende træer og buske, og den skal til enhver tid holdes tætsluttende, således at pladsen er skjult.
- støj fra pladsen skal til enhver tid overholde følgende støjgrænser målt ved nabobeboelse:
Man-fredag
kl. 7.00 – 18.00
lørdag
kl. 7.00 – 14.00

55 dB(A)

Man-fredag
kl. 18.00 – 22.00
lørdag
kl. 14.00 – 22.00
søn- og helligdage
kl. 7.00 – 22.00
45 dB(A)

Alle dage
kl. 22.00 – 7.00

40 dB(A)

Tilladelsen kan påklages. Klagefristen på 4 uger regnes fra den dag, tilladelsen har
været offentliggjort. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Reglerne er nærmere beskrevet i vedlagte klagevejledning. Afgørelsen vil blive offentliggjort
i Hals avis i uge 34 eller snarest derefter.
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.
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