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Tillæg nr. 1 til Råstofplan 2016 – Vester Hassing
Et flertal i Regionsrådet vedtog på deres møde den 26. februar 2019, at det reducerede forslag til nyt graveområde ved Vester Hassing udlægges som graveområde i Råstofplan 2016 med forudsætning om, hvordan
området skal efterbehandles og hvilke rammer, der skal lægges for den fremtidige anvendelse af området.
Beslutningen om udlæg af graveområde ved Vester Hassing sker med følgende forudsætninger:


Graveområdet Vester Hassing ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Det efterbehandlede areal må derfor som udgangspunkt ikke sprøjtes, gødskes eller på anden måde udsættes
for forurening, der kan påvirke grundvandet.



Graveområdet Vester Hassing ligger i et område, der af Aalborg Kommune er udpeget som særligt
værdifuldt landskab. Området skal derfor efterbehandles så det udvikles til et område med fokus på
de natur- og landskabsmæssige værdier med mulighed for rekreativ anvendelse.

Baggrund for beslutningen
Randers Tegl A/S har tilbage den 19. oktober 2016 anmodet om udpegning af et nyt graveområde til indvinding af sand til teglfremstilling på deres teglværk i Gandrup. Forslaget omfattede oprindeligt et 29,3 hektar
stort areal beliggende nordøst for Vester Hassing i Aalborg Kommune. Det vedtagne tillæg til Råstofplan
2016 omfatter et 12 hektar stort areal syd for Houvej.
Ved eventuelle spørgsmål vedrørende udlægget af graveområde bedes I rette henvendelse til Rikke Ellemann-Biltoft tlf. 9764 8284, e-mail rieb@rn.dk

Med venlig hilsen

Rikke Ellemann-Biltoft
Ph.d. Geolog
Bilag: Oversigtskort
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Klagevejledning
Vedtagelsen af tillæg nr. 1 til Råstofplan 2016 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt
angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i afgørelsen (Råstoflovens §§ 13-16 og Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 16).
Retlige spørgsmål er bl.a. om tillægget til planen er tilvejebragt i overensstemmelse med råstoflovens procedureregler om borgerinddragelse mv. Det er derimod ikke et retligt spørgsmål om afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig.
Klageberettigede er:


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.

Klagefristen er 4 uger fra den er offentligt bekendtgjort, som er den 6. marts 2019.
Klagen skal oprettes på Klageportalen på www.borger.dk eller www.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.
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.
Hvis sagen ønskes behandlet ved domstolene, skal sagen anlægges inden 6 måneder fra afgørelsen er
meddelt / offentlig bekendtgjort jf. råstoflovens § 43, stk. 1.
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