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Ændring af vilkår for indvinding af råstoffer
Region Nordjylland meddeler hermed ændring af vilkår for indvinding af råstoffer på matr. nr. 11a og 12a
Holme by, Vust, Vustholmevej 53 og 102, Vust, 9690 Fjerritslev, Jammerbugt Kommune.
Vilkårsændringen er et tillæg til tilladelse efter råstofloven meddelt af Jammerbugt Kommune den 7. februar
2014. Vilkår nr. 31 ændres til:
 Råstofindvindingen må ikke ske nærmere end 150 m fra en beboelsesbygning på naboejendommen,
medmindre der er givet samtykke til andet fra ejeren samt beboere af ejendommen.

Området, hvor indvindingen må ske fremgår af vedlagte kortbilag i mål 1:5.000.
Afgørelsen er truffet på baggrund af Råstoflovens1 §§ 7 og 10.
Redegørelse
Den gældende tilladelse er skrevet med hensyn til en særlig retningslinje for graveområde Vust i Region
Nordjyllands Råstofplan 2012, som var den gældende Råstofplan, da tilladelsen blev meddelt. Jf. retningslinje
8 i Råstofplan 2012 må råstofindvinding ikke ske nærmere end 150 meter fra beboelsesbygninger på naboejendomme. Retningslinjen er blevet til en særlig forudsætning for graveområde Vust i den nugældende Råstofplan 2016.
Indvinder har nu anmodet om tilladelse til at grave indenfor de 150 meter til beboelse på Vustholmevej 80,
9690 Fjerritslev. Indvinderen har i forvejen fået en accept fra den pågældende grundejer, som er den der bor
på beboelsen. Med den meddelte ændring er der nu givet tilladelse til at grave op til 90 meter fra beboelsen
på Vustholmevej 80, 9690 Fjerritslev.
Der er i to andre sager i graveområde Vust givet tilladelse til at grave nærmere end 150 meter til beboelser
på en naboejendom, hvor der ligeledes er givet en accept fra grundejere og beboere. I de to nævnte sager,
er der ikke kommet klager eller bemærkninger fra andre parter.
Den særlige retningslinje/forudsætning er vedtaget med hensyn til, at der er flere huse i området, som bliver
brugt som fritidshuse. Retningslinjen/forudsætningen er derfor at skabe lignende betingelse, som der er i
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Lov om råstoffer, jf. lovbek. nr. 124 af 26. januar 2017

sommerhusområder. Regionens normale praksis er, at der tillades at grave op til 100 meter fra en beboelse,
hvor der ikke skal etableres en støjvold.
Regionen vurderer, at vilkårsændringen ikke vil medføre en væsentlig ændring i forhold til den miljøscreening,
der blev foretaget af Jammerbugt Kommune i forbindelse med udarbejdelse af tilladelsen. Det vurderes, at
projektet vil kunne overholde de vejledende grænser for støj og vibrationer.
Regionen har i forbindelse med denne anmodning om ændret vilkår foretaget en screening af andre interesser
i området. Det vurderes, at projektet ikke er i konflikt med øvrige planlægning eller beskyttelsesinteresser
hverken i forhold til naturinteresser, herunder arter, eller landskabelige, geologiske, historiske, æstetiske eller
arkæologiske interesser.
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Høring
Udkast til afgørelse har været i høring hos parter i sagen i perioden 23. januar – 6. februar 2019.
Parter i sagen:
Gøttrup Grusgrav v/Karsten Jespersen
Jammerbugt Grus ApS
Lodsejer af matr. nr. 12a Holme by, Vust
Beboer på Vustholmevej 80, 9690 Fjerritslev
Der er ikke indkommet bemærkninger indenfor høringsperioden.
Offentliggørelse
Afgørelsen er offentliggjort den 8. februar 2019 på: raastoffer.rn.dk under Tilladelse til råstofindvinding, Afgørelser om tilladelser efter råstofloven
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.
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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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.
Yderligere vejledning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.
Hvis du / I vil have afgørelsen behandlet ved domstolene, skal der lægges sag an inden 6 måneder fra det
tidspunkt hvor denne afgørelse blev modtaget.

Med venlig hilsen

Heidi Højriis Poulsen
Råstofsagsbehandler

Bilag:
Kortbilag A
Kortbilag B

Kopi sendt til:
Karsten Jespersen gsmed@nypost.dk
Jammerbugt Grus niki@oudrup-stenleje.dk
Lodsejer af matr. nr. 12a Holme by, Vust
Beboer på Vustholmevej 80, 9690 Fjerritslev
Jammerbugt Kommune, att. Henrik Damsgaard, vu@jammerbugt.dk
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