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Vilkårsændring til råstoftilladelse på del af matr.nr. 2a og
19a, Grønhede, Volstrup, Ørtoftvej 13, 9300 Sæby, Frederikshavn Kommune
Monier Aps har den 9. april 2021 søgt om tilladelse til en øget årlig indvinding af rødler i råstoftilladelsen af
19. maj 2014 vedr. en del af matr.nr. 2a og 19a, Grønhede, Volstrup, Ørtoftvej 13, 9300 Sæby, Frederikshavn Kommune. Tilladelsen fra 2014 omfatter en årlig indvinding på 2.900 m3 rødbrændende ler og udløber
den 30. juni 2023. Indvindingen sker i graveområdet Kragelund jf. Region Nordjyllands Råstofplan 2016.

Det ansøgte projekt
Der er søgt om en forøgelse af den årlige indvinding fra de nuværende 2.900 m3 til fremover 17.000 m3. Der
er samtidig anmeldt en mindre reduktion i den daglige driftstid, så der fremover på hverdage kan arbejdes til
kl. 18:00 mod hidtil kl. 22.00. Der skal ikke i øvrigt ændres på indvindingen. Areal, gravedybde, efterbehandling m.v. er således uændret i forhold til tilladelsen fra 2014.
Baggrunden for ansøgningen er, at der i perioden fra 2014 og frem til nu ikke blevet indvundet de tilladte
årlige mængder. Idet der ifølge indvinder ikke kan forventes en forlængelse af aftalen med lodsejer, ønsker
indvinder at øge den årlige indvindingsmængde frem til tilladelsens udløb i juni 2023.

Region Nordjyllands afgørelse
Region Nordjylland meddeler hermed tilladelse til en årlig indvinding på 17.000 m3 rødbrændende ler på en
del af matr.nr. 2a og 19a, Grønhede, Volstrup, Ørtoftvej 13, 9300 Sæby, Frederikshavn Kommune.
Vilkår 33 ændres til følgende:
Arbejdet må kun foregå indenfor følgende arbejdstider:
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Driftstider

Mandag til fredag

Lørdag

Gravning

Kl. 06:00 til kl. 18:00

Kl. 08:00 til kl. 14:00

Transport

Kl. 06:00 til kl. 18:00

-

Afgørelsen meddeles som et tillæg til den gældende indvindingstilladelse af 19. maj 2014. Der ændres ikke
på tilladelsens varighed. Indvindingen skal således være afsluttet 30. juni 2023 og arealet skal være efterbehandlet senest den 30. august 2023. Tillægget meddeles i medfør af råstoflovens 1 § 7 og § 10.
Der er samtidig truffet afgørelse om, at den ansøgte ændring ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Denne afgørelse meddeles efter miljøvurderingslovens 2 § 21.

Vurdering efter råstofloven
Med den gældende tilladelse kan der indvindes 2.900 m3 rødbrændende ler årligt. Der er søgt om en fremtidig indvinding på 17.000 m3 ler årligt i de resterende tre år af tilladelsens løbetid. Baggrunden for ansøgningen er, at der ikke hidtil er blevet indvundet de tilladte mængder, bl.a. på grund af et vigende marked. Da
det ikke forventes muligt at forlænge aftalen med lodsejer, og da områdets tilgængelige råstoffer ønskes
indvundet, er der søgt om øget indvinding i tilladelsens resterende løbetid.
Der er som udgangspunkt ikke tale om en stigning i antallet af daglige transporter i forhold til den nuværende situation, men der bliver kørsel i flere dage.
Indvinding og transport foregår i perioden fra april til oktober. På transportdage køres der med 3-4 lastbiler i
perioden fra kl. 06:00 til kl. 18:00. Alle transporter sker på hverdage (mandag – fredag). Hver lastbil rummer
ca. 22 m3 ler, og kører ca. 14 ture på en dag. Der transporteres dermed 900 - 1.200 m3 ler/transportdag og
der kan forventes 16 – 20 hele dage med transport af ler om året. Dagene vil dog blive fordelt over en længere periode som følge af vejrlig, ferie, arbejdstilrettelæggelse m.v. Med den hidtidige indvindingsmængde
på 2.900 m3 vil der ved samme transportmønster være ca. 3 hele dage årligt med transport af ler.
Indvindingsområdet ligger med god afstand til bebyggede områder og nabobeboelser. Der er således ca.
325 m fra indvindingsområdet til den nærmeste beboelse. Der er udkørsel fra indvindingsområdet til Ørtoftvej. Adgangsvejen til selve indvindingsområdet sker via ejendommen Ørtoftvej 13 hvor produktionsbygningerne ligger umiddelbart ud til adgangsvejen. Ejendommens beboelse ligger dog i en afstand af ca. 130 m til
adgangsvejen.
Det er Regionens vurdering, at stigningen i antallet af transportdage ikke vil udgøre en væsentlig gene for
de omkringboende. Det indgår i vurderingen, at der samlet set er tale om forholdsvis få dage, at der ikke er
nabobeboelse indenfor en afstand af 100 m fra indvindingsområdet og at transporter sker på hverdage fra
kl. 06:00 til kl. 18:00. Der vil fremover ikke være mulighed for transporter på hverdage i perioden fra kl.
18:00 til kl. 22:00. Ligeledes vil der fremover ikke være mulighed for transporter på lørdage.

1

Lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 om råstoffer

2

Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
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Vurdering efter miljøvurderingsloven
Det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens2 bilag 2 pkt. 13a ’Ændringer eller udvidelse af projekter i bilag 1 eller i nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når
de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet’. Region Nordjylland har derfor screenet projektet
for at vurdere, om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.
Ændringen omfatter alene en øget indvindingsmængde i tilladelsens resterende løbetid samt en ændret
drifts- og transporttid. Areal, gravedybde, efterbehandling m.v. er således uændret i forhold til tilladelsen fra
2014. Som følge af den øgede indvinding bliver der mere aktivitet på arealet i den resterende tid af tilladelsens løbetid (frem til juni 2023), herunder flere transporter. Dette kan potentielt give anledning til øgede nabogener i form af støj og støv – herunder i forbindelse med transporter.
Indvindingsområdet ligger med god afstand til bebyggede områder og nabobeboelser. Der er således ca.
325 m fra indvindingsområdet til den nærmeste beboelse. Der er udkørsel fra indvindingsområdet til Ørtoftvej. Adgangsvejen til selve indvindingsområdet sker via ejendommen Ørtoftvej 13 hvor produktionsbygningerne ligger umiddelbart ud til adgangsvejen. Ejendommens beboelse ligger dog i en afstand af ca. 130 m til
adgangsvejen.
Det er Region Nordjyllands vurdering, at den ansøgte ændring af den allerede godkendte råstofindvinding
ikke må antages, at kunne påvirke miljøet væsentligt. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. Det indgår i vurderingen, at der samlet set er tale om forholdsvis få indvindings- og
transportdage, at der ikke er nabobeboelser indenfor en afstand af 100 m fra indvindingsområdet og at indvinding og transport sker på hverdage fra kl. 06:00 til kl. 18:00. Der er desuden mulighed for indvinding på
lørdage fra kl. 08:00 til kl. 14:00. Der vil fremover ikke være mulighed for transporter på hverdage i perioden
fra kl. 18:00 til kl. 22:00. Ligeledes vil der fremover ikke være mulighed for transporter om lørdagen.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)3
Nærmeste Natura 2000-område er nr. 11 Solsbæk, der ligger godt 4 km sydøst for indvindingsområdet. Udpegningsgrundlaget er forskellige klittyper samt vandløb med vandplanter og bræmmer med høje urter
langs vandløb eller skyggende skovbryn. De væsentligste trusler mod områdets naturtilstand er ifølge basisanalysen 2022-2027 tilgroning, direkte påvirkning fra landbruget, uhensigtsmæssig hydrologi samt forekomst af invasive arter. I indvindingstilladelsen der blev meddelt i 2014, blev det vurderet, at det ansøgte
projekt ikke ville give anledning til en væsentlig påvirkning af Natura-2000 områder. Den ansøgte ændring
omfatter en forøgelse af den årlige indvindingsmængde, samt en ændret driftstid, men derudover er der ingen ændringer i projektet. Det er Regionens vurdering, at den ansøgte projektændring hverken i sig selv,
eller i sammenhæng med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-området væsentligt. Der skal
således ikke udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte projekt.

3

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

Bekendtgørelse nr. 1595 af 6.december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
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Bilag IV-arter
En række arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have yngle- eller rasteområde på eller ved
ejendommen. På baggrund af faglig rapport nr. 635, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, fra
DMU 2007 vurderes det, at der kan være vandflagermus, brunflagermus, sydflagermus, skimmelflagermus,
dværgflagermus, odder, markfirben og spidssnudet frø i eller nær indvindingsområdet. I indvindingstilladelsen fra 2014 er det vurderet, at indvindingen ikke vil påvirke bilag IV-arter, idet indvindingen foregår på dyrkede arealer og der derfor ikke forventes forekomst af bilag IV-arter. Ved opslag i Naturbasen den 28. april
2021 er der ikke registreret bilag IV-arter på indvindingsarealet eller indenfor en afstand af 200 m fra indvindingsarealet. Der er ingen ændringer i indvindingsområdets afgrænsning og der skal fortsat ikke indvindes
under grundvandsspejl. Ligeledes er der uændret tale om et indvindingsareal, der i dag anvendes til almindelig landbrugsdrift og hvor der ikke er træer, beplantning, vådområder eller øvrige naturtyper.
Region Nordjylland har på baggrund af ovenstående vurderet, at den ansøgte projektændring ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV-arter.

Høring
Et udkast til vedlagte afgørelse har sammen med ansøgningsmaterialet været i høring ved Frederikshavn
Kommune, ansøger, lodsejer samt beboere på ejendommen Ørtoftvej 13, 9300 Sæby i perioden 4.maj 2021
til 4. juni 2021.
Det er Regionens vurdering, at de ansøgte ændringer vedr. indvindingsmængde og driftsperiode ikke ændrer på sandsynligheden for at finde spor af fortidsminder i forhold til tilladelsen fra 2014. Det er derfor vurderet, at der ikke skal foretages høring af Kulturstyrelsen m.v. efter administrationscirkulærets4 § 3, jf. cirkulærets § 5.
Region Nordjylland har modtaget bemærkninger fra ansøger vedr. et mindre behov for transporttid end forudsat i udkast til tilladelsen. Den endelige tilladelse er tilpasset ansøgers bemærkninger.

Offentliggørelse
Afgørelsen bliver offentliggjort på Region Nordjyllands hjemmeside www.raastoffer.rn.dk under ’Tilladelse til
råstofindvinding’ under ’Afgørelser om tilladelser efter råstofloven’.

Klagevejledning
Der kan klages over afgørelsen efter råstofloven og over afgørelsen efter miljøvurderingsloven.
Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via
klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage
er indgivet, når den er tilgængelig for Region Nordjylland via klageportalen. Når du klager, skal du betale et
gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort,

4

Cirkulære nr. 9418 af 23. juni 2014 om regionrådenes behandling af ansøgninger om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding og
af anmeldelser om ikke-erhvervsmæssig råstofindvinding
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regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Region Nordjylland. Hvis Region Nordjylland fastholder
afgørelsen, sender Region Nordjylland klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre
du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal
du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan
fritages for at bruge klageportalen.
Klageberettigede efter råstofloven 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.

Klageberettigede efter miljøvurderingsloven 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 indenfor arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer
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 det er meddelt virksomheden, at der ikke er
klaget over tilladelsen. Hvis der bliver klaget over tilladelsen, vil Region Nordjylland orientere virksomheden
om det.
Ved eventuelle spørgsmål i forbindelse med dette brev, er I velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Anne Marie Henriksen
Råstofsagsbehandler
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Figur 1. Indvindingsområde for rødler omfattet af tilladelsen

Kopi af afgørelsen er sendt til:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

LE34, att. Anders Brønnum, ab@le34.dk
Jens Peter Gadensgaard, via CVR 29203202 (lodsejer)
Frederikshavn kommune, tf@frederikshavn.dk
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Miljøstyrelsen Nordjylland, njl@mst.dk
Vendsyssel Historiske Museum: vhm@vhm.dk
Slots- og Kulturstyrelsen, fortidsminder@slks.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk, frederikshavn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk, frederikshavn@dof.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk
Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
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