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Tilladelsen
Politisk behandling

Regionsrådet for Region Nordjylland på deres møde d. 28. november 2017 godkendt, at der meddeles tilladelse til en årlig indvinding ral på i 4.000 m3 i en periode på 5 år.

1.2

Råstofloven1

På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i Råstoflovens § 7 stk. 1, meddeler Region
Nordjylland hermed tilladelse til årlig indvinding af op til 4.000 m3 ral (sand, grus og sten) i en smal bræmme
langs havstokken udfor ophalepladsen. Arealet er begrænset af den eksisterende mole mod øst og en
strækning herfra indtil 225 meter mod vest som angivet på bilag A og B.
Tilladelsen vedrører matrikel 53 V. Torup by, V. Torup og er gældende i perioden fra 1 marts 2018 til 1 marts
2023.
Tilladelsen meddeles på vilkår i henhold til Råstoflovens § 10 samt i henhold til anden relevant lovgivning,
som beskrevet under afsnit 2.2.
Virksomheden har følgende tilladelser, som er gældende: Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 8
vedr. klitfredning. (bilag E)

1.3

Miljøvurderingsloven2

Projektet er opført på Miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 2a. Region Nordjylland har gennemført en screening
af projektets indvirkning på miljøet, se bilag C. Resultatet af screeningen er, at projektet ikke har betydelige
miljømæssige påvirkninger i forhold til kriterierne anført i Miljøvurderingslovens bilag 6. Det vurderes, at projektet ikke vil have betydelig negativ indflydelse på det samlede sedimentbudget på kyststrækningen, da der
et sediment overskud på den pågældende strækning, og det vurderes, at såfremt projektet ikke gennemføres vil det vil det få væsentlig negativ indflydelse på historiske og kulturelle landskabstræk.
Region Nordjylland har på den baggrund vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og afgør
derfor, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.
Afgørelsen er truffet efter Miljøvurderingslovens § 21.
Se nærmere i afsnit 5.2.

1.4

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura
2000)3

Region Nordjylland har vurderet, at projektet ikke påvirker Natura 2000-området – nr. 16 Løgstør Bredning,
Vejlerne og Bulbjerg – har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering
for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000-område.

1

Bekendtgørelse af lov om råstoffer, lovbekendtgørelse nummer 124 af 26. januar 2017.

2

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbek. nr. 448 af 10. maj 2017.

3

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

Region Nordjylland har vurderet projektet i forhold til bilag IV-arter:
Enkelte arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller
sporadisk opholdssted 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 markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø i eller nær indvindingsområdet.
Efter søgning på miljøportalen og fugleognatur.dk har Region Nordjylland ikke konstateret kendskab til registrering af nogen af de ovennævnte arter eller andre bilag IV-arter på eller nær ejendommen.
Region Nordjylland har vurderet, at indvindingen ikke vil påvirke bilag IV-arterne negativt. Hvis det mod forventning skulle vise sig, at indvindingen påvirker bilag IV-arten negativt, kan Region Nordjylland stille skærpede vilkår

1.6

Indstilling fra Kystdirektoratet

Råstofansøgninger på kysten skal, jf. Administrationscirkulæret4 forelægges Kystdirektoratet inden Region
Nordjylland træffer afgørelse i sagen
Kystdirektoratet indstiller i brev af 14. september 2017 (bilag D), at problemet med overskydende ral ved ophalepladsen bør løses via bypass jf. Kystbeskyttelseslovens §16b. Kystdirektoratet vil dog i den aktuelle sag
på den konkrete kyststrækning ikke opstille forbud mod indvinding af ral. Såfremt der gives tilladelse til indvinding af råstoffer skal tilladelsen være for en tidsbegrænset periode på 5 år.

1.7

Vandforsyningsloven5

Der er ikke søgt om tilladelse efter Vandforsyningsloven.

1.8

Miljøbeskyttelsesloven6

Der er ikke søgt om tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven.

1.9

Naturbeskyttelsesloven7

Der foreligger en eksisterende dispensation fra Naturbeskyttelsesloven § 8 stk. 2 meddelt af Skov- og Naturstyrelsen d. 13. oktober 2006. (Bilag E)
Vilkår fremgår afsnit 2.2

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse
arter, lovbek. nr. 926 af 27. juni 2016.
4

Cirkulære om regionsrådenes behandling af ansøgninger om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding og af anmeldelser om ikkeerhvervsmæssig råstofindvinding (administrationscirkulæret), Nr. 9418 af 23. juni 2014, Miljøministeriet

5

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v., lovbek. nr. 125 af 26. januar 2017.

6

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbek. nr. 966 af 23. juni 2017.

7

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, lovbek. nr. 934 af 27. juni 2017.
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Museumsloven8

Der er ikke søgt om dispensation fra Museumsloven.

1.11

Skovloven9

Der er ikke søgt om dispensation fra Skovloven.

1.12

Vandløbsloven10

Der er ikke søgt om tilladelse efter Vandløbsloven.

1.13

Vejloven og Privatvejsloven11

Jammerbugt Kommune træffer afgørelse om vejadgang til Thorup Strandvej.

1.14

Jordforureningsloven12

Der er ikke søgt om dispensation fra efter Jordforureningsloven.

8

Bekendtgørelse af museumsloven, lovbek. nr. 358 af 8. april 2014.

9

Bekendtgørelse af lov om skove, lovbek. nr. 122 af 26. januar 2017.

10

Bekendtgørelse af lov om vandløb, lovbek. nr. 127 af 26. januar 2017.

11

Bekendtgørelse af lov om offentlige veje, lovbek. nr. 1520 af 27. december 2014.
Lov om private fællesveje, lov nr. 1234 af 4. november 2015.

12

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord, lovbek. nr. 282 af 27. marts 2017.
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Vilkår

Vilkårene i denne tilladelse er bindende for indvinder og eventuelle ejere af de matrikler, der er givet tilladelse til at indvinde på.

Vilkår efter Råstofloven

2.1

Før indvindingen begynder
1.

Råstofindvindingen må først sættes i gang når Region Nordjylland har givet en igangsætningstilladelse.
Igangsætningstilladelsen kan tidligst gives, når klagefristen er udløbet. Såfremt der indkommer en
klage, får ansøger besked. Afsætning af ral må ikke iværksættes, før klagen er behandlet af klagemyndigheden.
Inden igangsætningstilladelsen kan gives, skal der skal foreligge en tilladelse til vejadgang fra Jammerbugt Kommune.
Oplysning om hvornår gravearbejdet påbegyndes

2.

Region Nordjylland skal underrettes, inden indvindingen påbegyndes, underretningen skal ske skriftligt.

2.1.1

Omfanget af retten til at indvinde

3.

Området, hvor indvindingen mv. må ske, fremgår af bilag B, og omfatter en smal bræmme langs havstokken indtil 225 m. vest for molen, og begrænses af den eksisterende mole mod øst.

4.

Tilladelsen gælder kun indvinding af op til 4.000 m3 ral (sand, sten og grus) pr. år over en 5 årig periode.

5.

Der må ikke skrabes dybere end til højeste daglige vandstand.

6.

Der må ikke tilføres materialer til arealet.

2.1.2

Driftstider

Tilladelige driftstider er opført i tabel 1.
Driftstider

Hverdage mandag - fredag

Gravemaskine,

7.00 – 18.00

Udlevering og læsning

6.00 – 18.00

Tabel 1 – Tilladelige driftstider

7.

Der må ikke etableres sorteringsanlæg mv. i tilknytning til arealet.

8.

Der må ikke arbejdes i råstofgraven udenfor den tilladte driftstid, og der må ikke forekomme drift i relateret til råstofindvinding på søn- og helligdage.

2.1.3

Forebyggelse mod jord- og grundvandsforurening

Brændstoftanke
9.

Brændstoftanke skal være typegodkendt efter olietankbekendtgørelsen. Tankene skal desuden være
dobbeltskrogede.

10. Udstyr til tankning skal være opsat/indrettet med automatisk stop ved fuld tank og således, at et eventuelt spild i forbindelse med tankning kan tilbageholdes og opsamles.
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Kørende og stationært materiel
11. Alt stationært og kørende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres.
12. Hvis der ønskes opstilling af andet materiel end det ansøgte: læssemaskine og bulldozer, skal der fremsendes oplysninger herom til Region Nordjylland, der i givet fald vil fastsætte de nødvendige supplerende vilkår.

Affald

2.1.4

13. Fiskeriforeningen har ansvaret for, at der ikke – hverken midlertidigt eller varigt – henlægges affald af
nogen slags, samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes.
14. Affald skal bortskaffes i henhold til affaldsbekendtgørelsen og gældende regulativ for erhvervsaffald i
Jammerbugt Kommunes for tiden Regulativ for erhvervsaffald af 20. december 2016.

Støj og vibrationer

2.1.5

15. Råstofgravens eksterne støjniveau – målt efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger nummer
6/1984 eller beregnet efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nummer 5/1993 – og angivet
som det ækvivalente, korrigerede lydniveau i dB (A), må ikke overstige grænseværdierne, som det
fremgår af tabel 2.
Tidsrum

Mandag – fredag
kl. 07.00–18.00

Mandag – fredag
kl. 6.00–07.00

55

40

Områdetype (faktisk anvendelse):

Boliger i det åbne land
Tabel 2 – Grænseværdier for støj.

De anførte grænseværdier skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum:



For dagperioden på hverdage mandag til fredag kl. 07.00–18.00 skal grænseværdierne overholdes
indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.
For natperioden kl. 22.00-07.00 alle ugens dage skal grænseværdierne overholdes indenfor den
mest støjbelastede halve time.

16. Såfremt der fremkommer klager over støjgener fra råstofgraven, eller råstofmyndigheden af anden
grund finder det nødvendigt, skal indvinderen på råstofmyndighedens forlangende lade udføre målinger
eller beregninger af støjniveauet efter de retningslinjer, som er angivet i Miljøstyrelsens vejledninger, jf.
afsnittet om støj. Målingerne eller beregningerne foretages af et firma, der enten er akkrediteret til det.
Målinger eller beregninger udføres normalt højst en gang om året, medmindre forholdene er ændrede.
17. Den for et område gældende støjgrænse anses for overholdt, hvis de målte eller beregnede værdier –
fratrukket ubestemtheden på målingen – er mindre eller lig med støjgrænseværdien. Målingerne og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes, jf. Miljøstyrelsens støjvejledninger. Støjmålinger eller
støjberegninger skal udføres og gennemføres under forhold, hvor råstofgraven er i fuld drift.
18. Hvis målingerne eller beregningerne viser, at støjen er højere end tilladt, skal indvinderen sørge for, at
der bliver gjort noget for at dæmpe støjen. Nye målinger eller beregninger skal kunne bevise, at støjen
derefter ligger indenfor det tilladte.
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Indvinderen skal afholde alle udgifter til støjmålinger og –beregninger.

2.1.6

Støv

19. Virksomheden må ikke give anledning til støvgener udenfor virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige for omgivelserne.
20. Hvis der bliver konstateret støvgener, der opstår pga. indvinding af ral, skal der træffes foranstaltninger,
der nedbringer generne efter nærmere anvisning af Region Nordjylland, såsom vanding af lagerbunker,
interne veje.
21. Virksomheder skal få mængden af støv fra arbejdspladsen målt af et firma, der er autoriseret til det, eller som Region Nordjylland har godkendt, hvis Regionen vurderer, at det er nødvendigt.

2.2

Vilkår efter Naturbeskyttelsesloven
Skov- og Naturstyrelsen, Thy har den d. 13. oktober 2006 meddelt dispensation fra Naturbeskyttelsesloven § 8 stk. 2 (Bilag E) på følgende vilkår

22. Bortskrabningen af ral skal ophøre, hvis der opstår sandflugt fra den blottede strandbred, der giver anledning til fygning mellem husene.
23. Ral skal bortkøres så hurtigt som muligt efter det er opgravet, og må ikke henligge på stranden til gene
for offentlighedens færdsel.
24. Hvis der sker væsentlige ændringer i omfanget af erhvervsfiskeriet (antal både), skal mængden af ral,
der bortgraves og videresælges, tilpasses dette.
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Offentliggørelse, klagevejledning og underretning

Tilladelsen til at indvinde råstoffer vil blive offentliggjort på Region Nordjyllands hjemmeside www.raastoffer.rn.dk den 18. januar 2018.
I denne tilladelse er der truffet afgørelse efter Råstofloven og Miljøvurderingsloven.
Eventuel klage skal sendes til relevant myndighed, se afsnit 3.1 og 3.2.

3.1

Generel klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via
Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af klagenævnets hjemmeside (nmkn.dk). Klageportalen
ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når
den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 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. Klagen bliver først sendt videre når gebyret er betalt.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du
sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes
En klage skal være modtaget inden kontortids ophør på klagefristens sidste dag. Hvis fristen udløber på en
lørdag eller søn- og helligdag, forlænges fristen til efterfølgende hverdag.
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 at det er meddelt virksomheden, at der ikke er
klaget over tilladelsen.
Hvis der bliver klaget over tilladelsen, vil Region Nordjylland orientere virksomheden om det.

3.2

Klagevejledning for de enkelte love

3.2.1

Afgørelse efter Råstofloven

Der kan klages over afgørelsen, herunder konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder og Bilag
IV- arter, til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt eller offentlig bekendtgjort. Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region Nordjylland via klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse, jf. Råstoflovens §§ 13-16.
Rettidig klage har opsættende virkning for tilladelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
Klageberettigede er:
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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.

Der henvises i øvrigt til den generelle kagevejledning, se afsnit 3.1.

3.2.2

Afgørelse efter Miljøvurderingsloven

Afgørelse efter Miljøvurderingsloven vedrørende miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er offentlig bekendtgjort.
Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet men indsendes til Region Nordjylland, som videresender
klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med de bemærkninger, klagen giver anledning til og det materiale,
der er indgået i sagens bedømmelse.
Rettidig klage har opsættende virkning for tilladelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
Klageberettigede er:







Afgørelsens adressat
Ejeren(e) af den ejendom som afgørelsen vedrører
Offentlige myndigheder
Lokale 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.

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning, se afsnit 3.1.

Underretning

3.3

Kopi af afgørelsen med bilag er den 18. januar 2018 sendt til:















Jammerbugt Kommune, raadhus@jammerbugt.dk
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Miljøstyrelsen Nordjylland, njl@mst.dk
Slots- og Kulturstyrelsen, fortidsminder@slks.dk
Nordjyllands Historiske Museum, historiskmuseum@aalborg.dk
Skat, myndighed@skat.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnjammerbugt-sager@dn.dk
DN Jammerbugt, jammerbugt@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
DOF Jammerbugt, jammerbugt@dof.fk
Friluftsrådet Nordvest, nordvest@friluftsraadet.dk
Grundejerforeningen Thorup Strand af 21/7 1999, flsbono@gmail.com
Grundejerforeningen Thorup Strand Øst, famgrohansen@webspeed.dk
Thorupstrand Kystfiskerlaug, nordstrandconsult@altiboxmail.dk
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Grundlag for tilladelsen
Ansøgningens indhold

4.1

Region Nordjylland har den 23. december 2016 modtaget en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding af
ral (sand, grus og sten) på matrikelnummer 53 V. Torup by, V. Torup, Thorup Strandvej 329, 9690 Fjerritslev
i Jammerbugt Kommune.
Ansøgningen omfatter følgende:

















Ansøgningsskema dateret 23. december 2016 og revideret d. 6. marts 2017.
Matrikelnummer 53 V. Torup by, V. Torup, Thorup Strandvej 329, 9690 Fjerritslev i Jammerbugt
Kommune.
Det ansøgte graveareal udgør ca. 5.000 m2.
Der søges om en årlig indvinding på op til 5.000 m3 ral (sand, grus og sten)
Der ansøges om indvinding over grundvandsspejlet
Der er ansøgt indvinding til kote 0 - 0,5 (DVR90)
Der ansøges om tilladelse til gravning i 10 år
Arealet ønskes ikke efterbehandlet, men vil forblive strand uanset indvinding af ral.
Maskinpark: gummiged og bulldozer
Forbrug af hjælpestoffer: ca. 5.000 l dieselolie
Brændstoftanke, stationære og mobile anlæg: ingen
Vandindvinding: ingen
Afledning af vand: ikke relevant
Affald: ikke relevant
Adgangsvej til Thorup Strandvej
Driftstider: Mandag til fredag 6 - 18

Der er vedlagt ansøgningen følgende bilag:






Udskrift af tinglysning
Oversigtskort 1:25.000
Kort 1:2000 med angivelse af adgangsveje, bygninger, udledning af vand, oplagring af affald, stationære anlæg, øvrige maskiner og anlæg
Udkast til grave- og efterbehandlingsplan
Anmeldeskema efter VVM-bekendtgørelsen

4.2

Høring vedr. ansøgning

4.2.1

Myndigheder, forsyningsselskaber og landsdækkende foreninger

Ansøgningen blev forelagt Kystdirektoratet d. 27. januar 2017 forud for fælles besigtigelse med ansøger,
Kystdirektoratet og Jammerbugt Kommune d. 15. februar 2017.
Kystdirektoratet indstillede d. 6. april 2017, at problemet med overskydende ral ved ophalepladsen, skulle
løses ved bypass. Den 8. juni 2017 indvilgede Kystdirektoratet i at genoptage sagen hvis ansøger fremsendte en uddybende redegørelse om behovet for råstoftilladelse i stedet for bypass. Den 17. juli 2017
sendte ansøger en uddybende redegørelse til direktoratet og den 14. september 2017 indstillede Kystdirektoratet på baggrund af den uddybende redegørelse fra ansøger, at der kan gives tilladelse i en 5 årig periode
med en årlig indvinding på 5.000 m 3
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Direktoratet begrunder indstillingen med, at som udgangspunkt skal bypass prioriteres forud for nyttiggørelse, men i den aktuelle sag på den konkrete kyststrækning kan dette princip fraviges med hensynet til det
lokale erhvervsfiskeri. Baggrunden er, at der på den konkrete kyststrækning er kysttilvækst og dermed er der
et sedimentoverskud. Direktoratet begrunder endvidere indstillingen med, at fjernelse af en begrænset
mængde på 5.000 kubikmeter årligt over en begrænset periode vil være en lille mængde sediment i forhold
til den samlede sedimenttransport på op til 500.000 kubikmeter pr. år.

Øvrige høringer
Efter kystdirektoratets indstillling d. 14. september 2017, er der foretaget høring på baggrund af ansøgningsmaterialet ved Jammerbugt Kommune, Nordjylland Historiske Museum, grundejerforeninger, lokale foreninger og landsdækkende foreninger. Der er ikke nogen forsyningsselskaber, der er blevet hørt, da det ikke har
været relevant. Kystfiskerlauget er blevet partshørt, og omboende er blevet hørt i meroffentlighedshøring via
grundejerforeninger.
Jammerbugt Kommune
Der er ikke modtaget høringssvar fra kommunen
Nordjyllands Historiske Museum
Der er ikke modtaget høringssvar fra museet.
Grundejer foreninger
Grundejerforeningen Thorup Strand Øst har svaret:
Grundejerforeningen Thorup Strand Øst skal herved meddele, at foreningen ikke har noget at indvende mod,
at Thorupstrand Kystfiskerlaug får tilladelse til at indvinde ral ved fiskerlejet, således som prasis hidtil har
været.
Venlig hilsen
Hans Gro Hansen, fmd.
Thorup Strand Øst

4.2.2

Sagsparter

Der er foretaget partshøring på baggrund af ansøgningsmaterialet. Ansøgning om råstoftilladelse er fremsendt til følgende naboer:
Thorupstrand Kystfiskerlaug
Der er ikke indkommet skriftligt indlæg fra de partshørte
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Høring vedr. udkast til tilladelse

4.3.1

Ansøger

Regional Udvikling

Udkast til tilladelse er den19. december 2017 sendt i høring ved ansøger i henhold til Forvaltningslovens
§19. Ansøger har ikke haft bemærkninger til udkastet.

4.3.2

Jammerbugt Kommune

Udkast til tilladelse er den 5. oktober 2017 sendt i høring hos Jammerbugt Kommune i henhold til Råstoflovens § 10a om fastsættelse af vilkår for efterbehandling. Jammerbugt Kommune har ikke haft bemærkninger
til udkastet.

4.3.3

Sagsparter

Udkast til tilladelse er den 5. oktober 2017 sendt i høring ved naboer/berørte parter. Der er fremkommet følgende bemærkninger:
Grundejerforeningen Thorup Strand Øst
Grundejerforeningen Thorup Strand Øst skal herved meddele, at foreningen ikke har noget at indvende mod,
at Thorupstrand Kystfiskerlaug får tilladelse til at indvinde ral ved fiskerlejet, således som prasis hidtil har
været.
Venlig hilsen
Hans Gro Hansen, fmd.
Thorup Strand Øst
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Regionens behandling af sagen
Råstofplanen

Det ansøgte areal ligger ca. 10 km nordvest for Fjerritslev og ca. 4 km nord for Vester Torup, ved Thorupstrand. Det ansøgte areal ligger ikke i graveområde i Råstofplan 2016 for Region Nordjylland. Det ansøgte området har aldrig ligget i graveområde, men Thorupstrand fiskeri og ophalingsspil A.M.B.A. har haft
tilladelse til at indvinde ral ved Thorupstrand landingsplads siden 1998. Tilladelsen fra 1998 lød på 2.000 kubikmeter om året, og ved en forlængelse af tilladelsen i 2002 blev den tilladte indvindingsmængde øget til
3.000 kubikmeter om året. I 2006 gav Nordjyllands Amt tilladelse til en årlig indvinding på op til 4.000 kubikmeter og ved forlængelsen i 2012 gav Jammerbugt Kommune ligeledes tilladelse til op til 4.000 kubikmeter
årligt efter indstilling fra Kystdirektoratet og samtykke fra Regionsrådet.

5.2

Miljøvurderingsloven13

Projektet er opført på Miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 2a ’Råstofindvinding fra åbne brud samt tørvegravning’, jf. lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
Region Nordjylland har derfor udført en screening, der skal tilvejebringe nødvendig viden til afgørelse af, om
indvindingen kan have væsentlig virkning på miljøet og dermed er omfattet af krav om miljøvurdering.
Screeningen – vedlagt som bilag C – har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke danner
grundlag for udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen er baseret på en vurdering af, at resultatet af screeningen er, at projektet ikke har betydelige miljømæssige påvirkninger i forhold til kriterierne anført i Miljøvurderingslovens bilag 6, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse).
Det begrundes med, at det vurderes, at projektet ikke vil have betydelig negativ indflydelse på det samlede
sedimentbudget på kyststrækningen, da der er et sedimentoverskud på den pågældende strækning.
Det vurderes, at såfremt projektet ikke gennemføres vil det få negativ indflydelse på historiske og kulturelle
værdier.

5.3

Kommuneplan og lokalplan

Det fremgår af Jammerbugt Kommune Helhedsplan 2016 at Thorupstrand er udpeget som værdifuldt kulturmiljø på grund af det aktive fiskeri, der findes, og er derfor omfattet af retningslinje 7.2.
7.2 Beskyttelse af de værdifulde kulturmiljøer
Inden for afgrænsningen af de udpegede områder skal de kulturhistoriske værdier beskyttes. Byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb, der i væsentlig grad vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier, må ikke finde sted i disse områder.
Thorupstrand er desuden omfattet retningslinje 9.2 og 9.5:
9.2 Større uforstyrrede landskaber

13

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbek. nr. 448 af 10. maj 2017.
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De større uforstyrrede landskaber, der er afgrænset på kortet, skal så vidt muligt friholdes for etablering eller
udvidelse af anlæg og støjkilder med en stor påvirkning af omgivelserne. Kan et anlæg ikke undgås, skal det
placeres og udformes, så det præger landskabet mindst muligt.
9.5 Geologiske beskyttelses- og interesseområder
De geologiske beskyttelses-områder, der er vist på kortet, skal friholdes for byggeri, tekniske anlæg, skov-tilplantning, råstofindvinding, kystsikring eller andet, der vil medføre, at mulighederne for at kunne erkende de
karakteristika, der er grundlaget for udpegningen, sløres eller forsvinder.
Lokalplan
Der er en gældende lokalplan for området plannr. 37-811 Thorup Strand. Lokalplanen har til formål at ”sikre,
at Thorup Strand kan bevare sin karakter som et helårssamfund med fiskerimiljøet som det bærende. Mulighederne for at udøve og udvikle fiskerierhvervet skal sikres”
Landingspladsen er udlagt som erhvervsområde D1 i lokalplanen, hvor det fremgår af § 3 ”Område D1 udlægges til offentlige formål, såsom fiskeriorienteret virksomhed, parkeringsplads, turistinformation, kiosk mv.
for området.”

Figur 1 Afgrænsning af lokal plan 37-811 for Torup Strand. Landingspladsen ligger i erhvervsområdet D1

Region Nordjylland vurderer, at tilladelse til råstofindvinding understøtter lokalplanens intention om at sikre at
fiskerierhvervet fastholdes ved Thorupstrand.
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Grundvand

Nærmeste almene vandværk er Strandgårdens Vandværk I/S og indvindingsoplandet ligger 1 km opstrøms
mod syd. Nærmeste private vandforsyningsboring DGU 24.579 ligger 400 m opstrøms mod øst.
På grund af placeringen ved kysten, vil drikkevandinteresser ikke kunne blive påvirket af indvinding af ral.

5.5

Natur og landskab

Natura 2000: Arealet ligger mere en 4,5 km fra Natura 2000 område 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg.
Bilag IV I følge faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, har
markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø udbredelse i området. Der er ikke kendskab til at nogen
af disse eller andre bilag IV arter optræder på arealet på baggrund af søgning på miljøportalen og fugleognatur.dk.
Rødlistearter: På baggrund af søgning i seneste observationer fra Thorup Strand på Miljøportalen og
fugleognatur.dk, forventes ingen rødlistearter på det ansøgte område.
Som nævnt under kommuneplan, er området omfattet af udpegningen Større uforstyrrede landskaber under
retningslinje 9.2 i Jammerbugt Kommunes helhedsplan, men samtidigt omfattet af lokalplan 35-811 Torup
Strand, der udlægger område D1 som erhvervsområde for bl.a. fiskerierhvervet.
Området er omfattet af klitfredning, naturbeskyttelseslovens § 8. Kystdirektoratet har som myndighed på området oplyst at Skov- og Naturstyrelsen, Thys dispensation af 13. oktober 2013 forsat er gældende forudsat
at der er tale om en uændret årlig indvinding på op til 4.000 m 3.

5.6

Miljømæssige forhold

5.6.1

Støj

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, ”Ekstern støj fra virksomheder”, områdetype 3 – ”Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder”.
Støjniveauet måles som det energiækvivalente, korrigerede, A-vægtede lydtrykniveau, Lr.
Region Nordjylland vurderer, at Miljøstyrelsen anbefalede støjgrænser kan overholdes for alle bebyggelsers
vedkommende på alle tidspunkter i ralskrabningens driftstid.
De fastsatte støjvilkår fremgår af afsnit 2.1.5

5.6.2

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Miljøstyrelsen anbefaler, at vilkår for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer fastsættes på baggrund af Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9/1997 ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø”. Orienteringen er
udarbejdet med det formål at stille det bedst mulige grundlag til rådighed for de myndigheder, som skal behandle miljøsager om lavfrekvent støj eller vibrationer, og for de laboratorier, som skal udføre de nødvendige
målinger.
Der er ikke stillet vilkår vedr. lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, da Region Nordjylland har vurderet, at
der ikke er relevant i denne sag pga. afstanden til beboelser.
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Skulle der mod forventning opstår klager lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer vil de disse klager blive behandlet på baggrund af Miljøstyrelsens vejledning.

5.6.3

Støv

Der er i Danmark ikke fastsat regler om, hvor meget en virksomhed må støve, og det er derfor råstofmyndighedens vurdering, hvornår der opstår støv i et omfang, så råstofindvinder skal iværksætte støvdæmpende
foranstaltninger. Region Nordjylland tager udgangspunkt i, at der skal iværksættes støvdæmpende foranstaltninger, når der bliver hvirvlet støv op, som kan være til gene for naboer.
Der kan opstå støvgener fra grusgrave/råstofindvinding, når materialebunker og veje tørrer ud, så støvpartikler kan hvirvles op af vind, ved håndtering af materialer og kørsel med entreprenørmaskiner, lastbiler m.v.
Støvgener kan begrænses ved vanding af veje og materialebunker
Fygning fra grusgrave/råstofindvinding udgør en særlig udfordring på samme måde som fygning fra landbrugsarealer. Volde af afrømmet muld vokser til med naturlig vegetation, og tilvoksede muldvolde kan reducere risiko og gener fra fygning. Ved at placere materialebunker øst-vest orienteret kan omfanget af fygning
reduceres.
Vilkår vedr. støv fremgår af afsnit 2.1.6.

5.6.4

Trafik

Ved indvinding på 4.000 m 3/år, vil der blive tale om 1 lastbil om dagen i gennemsnit. Der vil dog snarere blive
tale om korte perioder, hvor lager af overskydende ral bliver afhentet. Pladsmand Per Kristensen har oplyst,
at aftager af ral bliver adviseret, når der ligger til et lastbil træk. Ved ekstreme forhold har der ligget op til 20
lastbillæs, svarende til 400 m 3.
Tages der udgangspunkt i en ekstrem situation med 400 m 3, kan der blive tale om 20 lastbiltræk i løbet af 1
– 2 dage.

5.6.5

Graveafstande

Det er ikke som ved øvrige råstoftilladelser stillet vilkår om graveafstande, da tilladelsen udelukkende gælder
en strækning ved havstokken indtil 225 m vest for molen.

5.7

Udkast til efterbehandlingsplan

Ansøger har ved ansøgningen oplyst, at arealet ikke ændrer karakter ved bortskrabning af ral/sten/sand, og
der skal derfor ikke ske efterbehandling.
Region Nordjylland er enig i denne betragtning, og der har heller ikke ved tidligere tilladelser været udarbejdet efterbehandlingsplan eller været stillet vilkår i forhold til efterbehandling. På den baggrund har Region
Nordjylland vurderet, at der ikke skal stilles vilkår for efterbehandling, og at der er derfor helle ikke skal udarbejdes en grave og efterbehandlingsplan. Af samme årsag skal der ikke stilles sikkerhed for efterbehandling.

5.8

Region Nordjyllands samlede vurdering

Det er Region Nordjyllands vurdering, at der med de stillede vilkår til miljø er taget højde for de interesser,
der skal varetages i området.
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BIL AG A: OVERSIGTSKORT 1: 25.000
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BIL AG B: LUFTFOTO 1: 2.000

Side 23 af 43

Råstoftilladelse

Regional Udvikling

BIL AG C: SCREENINGSAFGØRELSE
Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 425 af 18. maj 2016, jf. lovbek.nr. 448 af 10. maj 2017

Projektets karakteristika
Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen

Ansøgning om tilladelse til at indvinde ved afskrabning af 5.000 m 3 ral (sand, grus og sten) om året i en 10-årig periode ved Thorupstrand ophaleplads for at sikre ophaling og udhaling af kystkutterne, der lander fangst på Thorupstrand.

















Ansøgningsskema dateret 23. december 2016 og revideret d. 6. marts 2017.
Matrikelnummer 53 V. Torup by, V. Torup, Thorup Strandvej 329, 9690 Fjerritslev i Jammerbugt Kommune.
Det ansøgte graveareal udgør ca. 5.000 m2.
Der søges om en årlig indvinding på op til 5.000 m3 ral (sand, grus og sten)
Der ansøges om indvinding over grundvandsspejlet
Der er ansøgt indvinding til kote 0 - 0,5 (DVR90)
Der ansøges om tilladelse til gravning i 10 år
Arealet ønskes ikke efterbehandlet, men vil forblive strand uanset indvinding af ral.
Maskinpark: gummiged og bulldozer
Forbrug af hjælpestoffer: ca. 5.000 l dieselolie
Brændstoftanke, stationære og mobile anlæg: ingen
Vandindvinding: ingen
Afledning af vand: ikke relevant
Affald: ikke relevant
Adgangsvej til Thorup Strandvej
Driftstider: Mandag til fredag 6 - 18

Projektets placering og arealbehov i ha

Thorup Strandvej 329, 9600 Fjerritslev, matr.nr. 53 V. Torup by, V. Torup

Bygherre

THORUPSTRAND FISKERI- OG OPHALINGSSPIL A.M.B.A, Thorup Strandvej 329, 9690 Fjerritslev
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Bygherres kontaktperson og e-mailadresse/telefonnr.

Kirsten Monrad Hansen (pipsen@havbaade.dk) mobil 20 70 08 70

Oversigtskort

1: 25000 og 1: 2000

Projektets behov for råstoffer – type og mængde i
anlægs- og driftsfasen

Ingen

Projektets behov for vand – kvalitet og mængde i
anlægsfasen og driftsfasen

Ingen

Beskrivelse af bygninger, skure mv.

Ingen

Anlæggets kapacitet for produktion og lager:

5.000 m3 ral om året

Råstoffer - type og mængde

Ral (sand, sten og grus)

Mellemprodukter – type og mængde
Færdigvare – type og mængde

Ral (sand, sten og grus)

Mængden og typen af affald som følge af projektet i
anlægs- og driftsfasen

Ingen bortset fra oliefiltre og spildolie fra dumper og gummiged

Mængden og typen af spildevand som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen

Ingen

Kriterium
1. Er der andre ejere end bygherre?

Ja

X

Bør undersøges

Nej

Bemærkninger
Arealet er fællesjord. Jammerbugt Kommune er administrator.
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2. Er der andre projekter eller aktiviteter i området,
der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?
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Ja

Bør undersøges

Nej

X

Bemærkninger

Ophale- og landingsplads for kystfiskeri

3. Forudsætter projektet etablering af yderligere
vandforsyningskapacitet?

X

4. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?

X

5. Overskrides de vejledende grænseværdier for
støj?

X

6. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?

X

7. Vil anlægget give anledning til støvgener?

X

8. Vil anlægget give anledning til lugtgener?

X

9. Vil anlægget give anledning til lysgener?

X

10. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld?

X

11. Overskrides de vejledende grænseværdier for
luftforurening?

X
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Ja

Bør undersøges

12. Vil projektet udgøre en risiko for vandforurening
(grundvand og overfladevand)?

Nej

Bemærkninger

X

Projektets placering
Kriterium

Ja

Bør undersøges

Nej

13. Forudsætter projektet ændring af den eksisterende arealanvendelse?

X

14. Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?

X

15. Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?

X

16. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der
fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?

X

17. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer?

X

18. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig indvinding af grundvand i området?

Bemærkninger
Videreførelse af eksisterende anvendelse

Nærmeste almene vandværk er Strandgårdens Vandværk I/S og indvindingsoplandet ligger 1 km opstrøms mod syd.
X
Nærmeste private vandforsyningsboring DGU 24.579 ligger 400 m opstrøms
mod øst.
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Ja

19. Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?

20. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?

Bør undersøges

Nej

Bemærkninger

X

X

I overensstemmelse med lokalplan og dispensation fra klitfredning

21. Forudsætter projektet rydning af skov?

X

22. Vil projektet være i strid med eller til hinder for
etableringen af reservater eller naturparker?

X

23. Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?

X

24. Kan projektet påvirke nationalt registrerede, beskyttede eller fredede områder?

X

Ikke ud over det klitfredede areal.

25. Kan projektet påvirke internationalt registrerede,
beskyttede eller fredede områder (Natura
2000)?

X

Arealet ligger mere en 4,5 km fra Natura 2000 område 16 Løgstør Bredning,
Vejlerne og Bulbjerg

X

I føgle faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, har markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø udbredelse i området. Der er ikke kendskab til at nogen af disse eller andre bilag
IV arter optræder på arealet på baggrund af søgning på miljøportalen og
fugleognatur.dk.

X

På baggrund af søgning i seneste observationer fra Thorup Strand på fugleognatur.dk, forventes ingen rødlistearter på det ansøgte område.

26. Forventes området at rumme beskyttede arter
efter bilag IV?

27. Forventes området at rumme danske rødlistearter?
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Ja

Bør undersøges

Nej

Bemærkninger

28. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte
miljøkvalitetsnormer for overfladevand allerede
er overskredet?

X

29. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte
miljøkvalitetsnormer for grundvand allerede er
overskredet?

X

30. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte
miljøkvalitetsnormer for naturområder allerede er
overskredet?

X

31. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte
miljøkvalitetsnormer for boligområder (støj, lys
og luft) allerede er overskredet?

X

32. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?

X

Der er 150 m til nærmeste beboelsesområde.

X

Projektet vil fremhæve og sikre formidling af den lange historie med kystfiskeri
fra Thorupstrand

X

Projektet vil fremhæve og sikre formidling af den lange kulturhistorie med kystfiskeri fra Thorupstrand

33. Kan projektet påvirke historiske landskabstræk?

34. Kan projektet påvirke kulturelle landskabstræk?

35. Kan projektet påvirke arkæologiske værdier/landskabstræk?

X

36. Kan projektet påvirke æstetiske landskabstræk?

X
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Ja

Bør undersøges

37. Kan projektet påvirke geologiske landskabstræk?

Nej

X

Bemærkninger
Det vurderes, at projektet ikke vil have betydelig negativ indflydelse på det samlede sedimentbudget på strækningen, da der er et sedimentoverskud på kyststrækningen.

Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal

Ca. 5 ha på land baseret på en buffer på 100 m

39. Omfanget af personer der forventes berørt af
miljøpåvirkningen

Der er ingen beboelser inden for en afstand på 100 m.

Kriterium

Ja

Bør undersøges

Nej

40. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?

X

41. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være
væsentlige enkeltvis?

X

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være
væsentlige samlet?

X

43. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud
over kommunen?

X

Bemærkninger

Side 30 af 43

Råstoftilladelse

Kriterium

Regional Udvikling

Bør undersøges

Ja

Nej

44. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?

X

45. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som
kompleks

X

46. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?

X

47. Er påvirkningen af miljøet varig?

X

48. Er påvirkningen af miljøet hyppig?

49. Er påvirkningen af miljøet reversibel?

Bemærkninger

Det konkrete projekt er ikke varigt, men det må forventes, at der vil blive søgt
om forlængelse af indvindingen.

X

X

50. Er der andre kumulative forhold?
X

51. Er det, jf. ansøgningen, muligt at begrænse indvirkningerne?

Råstofindvinding foregår som en del af aktiviteten på landingspladsen, og det
vurderes, at der ikke er optræder kumulative forhold, da aktiviteten vedr. råstofindvinding foregår på andre tidspunkter end aktiviteter vedr. ind- og udhaling,
samt transport af fangst på landingspladsen.

X

Konklusion
Ja

Nej

Bemærkninger
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Resultatet af screeningen er, at projektet ikke har betydelige miljømæssige påvirkninger i forhold til kriterierne anført i Miljøvurderingslovens bilag 6, og der
skal derfor ikke udarbejdes en mijløkonsekvensrapport.
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet
væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport?

X

Det begrundes med, at det vurderes, at projektet ikke vil have betydelig negativ
indflydelse på det samlede sedimentbudget på kyststrækningen, da der er et sedimentoverskud på den pågældende strækning.
Det vurderes, at såfremt projektet ikke gennemføres vil det få negativ indflydelse på historiske og kulturrelle værdier.

Dato:

4. okt. 2017

Sagsbehandler:

Niels Schøler
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BIL AG D: KYSTDIREKTOR ATETS IN DSTILLING
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BIL AG E: DISPENS ATION FR A KLI TFREDNING
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BIL AG F: GENERELLE BESTEMME LSER
De generelle bestemmelser er bestemmelser, der er fastsat i den gældende lovgivning og disse bestemmelser kan derfor ikke påklages.
Tilsyn
1. Region Nordjylland fører tilsyn med at vilkårene i råstoftilladelsen overholdes. Efter råstofloven har Region Nordjyllands medarbejdere uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at se,
om lovene overholdes og de vilkår, der er givet i råstoftilladelsen. Politiet yder om nødvendigt bistand til
at gennemføre dette, jf. Råstoflovens § 32.
2.

Region Nordjylland skal efter råstofloven foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, med mindre forholdet
har underordnet betydning. Region Nordjylland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold lovliggøres
inden for en nærmere fastsat frist, jf. Råstoflovens § 33.
Hvis det ikke sker i rette tid, kan Region Nordjylland få arbejdet lavet på ejerens eller indvinderens regning, jf. Råstoflovens § 33.

3.

Region Nordjylland kan efter råstofloven fravige et vilkår, når et forhold vurderes at være af mindre eller
underordnet betydning. Et vilkår kan fraviges på baggrund af en konkret vurdering eller hvis forudsætningerne ændres under indvindingsperioden.

Omfang af indvinding
4.

Jf. Råstoflovens § 9, stk. 2, skal det anmeldes til Region Nordjylland, hvis indvinder ønsker at indvinde
andre råstoffer indenfor arealet end det tilladte. Anmeldelsen skal ske senest 4 uger efter, at den nye
indvinding er påbegyndt. Derefter har Region Nordjylland inden for de efterfølgende 4 uger mulighed for
at forbyde den nye indvinding eller stille ændrede vilkår på baggrund af den ændrede indvinding. Hvis
der er stillet vilkår om, at muld og overjord ikke må fjernes fra arealet kræver det en ny afgørelse efter
Råstoflovens § 7, for at muld og overjord kan fjernes.

Tinglysning
5.

På ejendommen bliver der tinglyst en deklaration, som omfatter betingelser/vilkår for indvindingen og
efterbehandlingen. Den bliver tinglyst i forbindelse med, at igangsætningstilladelsen bliver udstedt.

Bortfald og inddragelse af tilladelse
6.

En tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været
udnyttet i 3 på hinanden følgende år, med mindre der er truffet afgørelse om en længere frist i forb. med
tilladelsen.

7.

Region Nordjylland kan efter råstofloven tilbagekalde en tilladelse i tilfælde af, at indvinder groft eller
gentaget overtræder vilkår eller lovene i øvrigt.

Konkurs mv.
8.

Hvis indvinders virksomhed går konkurs, i betalingsstandsning eller lignende, har såvel indvinder som
ejendommens ejer pligt til at give Region Nordjylland besked herom.

Ejer- og brugerforhold
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Region Nordjylland skal altid holdes underrettet om, hvem der ejer det areal, indvindingen sker på. Region Nordjylland skal altid holdes underrettet om, hvem der står for indvindingen.

Indberetning af råstofafgift og -undersøgelser
10. Indvinder skal hvert år indberette til den årlige råstofstatistik. Region Nordjylland sender indberetningsskemaer ud. Der skal udfyldes et indberetningsskema med oplysninger om indvundne materialer og
mængder for hver grav. Skemaerne sendes til Region Nordjylland. Region Nordjylland sender de udfyldte skemaer til Danmarks Statistik, jf. Råstoflovens § 29.
11. Indvinder skal betale en afgift til staten for hver m 3, der indvindes. Afgiften opkræves af Skat og er for
øjeblikket på Kr. 5,- pr. m3. Region Nordjylland giver meddelelse til Skat ved at sende en kopi af råstoftilladelsen.
12. Inden 3 måneder efter boringer mv. efter råstoffer i jorden skal resultaterne indberettes til Danmarks og
Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS). Det skal ske på særlige skemaer, som fås hos Region
Nordjylland.
Fremmed jord
13. Muldjord og mineraljord der kommer andre steder fra, må ikke modtages i graven uden dispensation fra
Region Nordjylland i det enkelte tilfælde, jf. Jordforureningslovens § 52. Indvinder kan få et skema ved
Region Nordjylland som skal bruges, når indvinder vil søge om dispensation til at modtage jord andre
steder fra.
Vandindvinding, grundvandssænkning, overfladevand og dræn
14. Der må ikke indvindes vand i graven, med mindre der foreligger en tilladelse fra kommunen på baggrund af vandforsyningsloven.
15. Der må ikke uden særlig tilladelse fra kommunen foretages oppumpning og bortledning af grundvand
med henblik på grundvandssænkning.
16. Såfremt der i forbindelse med indvindingen bortlægges dræn, kan kommunen forlange disse omlagt for
at sikre mod utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende.
Fortidsminder og naturhistoriske genstande
17. Hvis der under gravningen forekommer fortidsminder, der ikke er registreret, skal arbejdet omgående
indstilles i det omfang fortidsmindet berøres. Det kan fx være gravpladser, bopladser, kirker og lignende, der ofte giver sig tilkende i form af stenlægninger, potteskår, knogler, trækulsholdigt jord eller
lignende. Fundet skal straks anmeldes efter Museumslovens § 27.
Anmeldelsen skal ske til Nordjyllands Historiske Museum.
18. Hvis der i forbindelse med gravningen fremkommer en usædvanlig naturhistorisk genstand, skal arbejdet omgående indstilles i det omfang det berører genstanden. Det kan fx være en geologisk, botanisk
eller zoologisk genstand af fossil eller subfossil karakter eller en meteorit, der er af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi. Fundet skal straks anmeldes efter Museumslovens § 29.
Anmeldelsen skal ske til Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000
Aarhus C., tlf. 86 12 97 77, e-mail: nm@nathist.dk
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19. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealet indenfor 100 meter fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og
lignende indenfor dette areal.
20. På fortidsminder og indenfor en afstand af 2 meter fra dem må der ikke foretages jordbehandling, gødes
eller plantes. Der må heller ikke anvendes metaldetektor.
21. De dyrearter der er nævnt i bilag 3 til Naturbeskyttelsesloven (bilag IV-arter), må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier af de
omfattede dyrearter. Yngle- eller rasteområder for de arter, der er nævnt i bilag 3 til Naturbeskyttelsesloven må ikke beskadiges eller ødelægges.
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BIL AG G: UDDR AG AF MUSEUMSLOVEN – BEKENDTGØRELSE AF MUSE UMSLOVEN NR. 358
AF 8. APRIL 2014
§ 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider,
dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og
monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt.
Stk. 2. findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang det berører
fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Fundne genstande der ikke er danefæ, jf. § 30, stk. 1, skal efter anmodning fra kulturministeren eller det pågældende kulturhistoriske museum afleveres til vedkommende
statslige eller statsanerkendte museum, således at det indgår i museets samling.
Stk. 3. Kulturministeren beslutter snarest, om arbejdet kan fortsætte, eller om det skal indstilles, indtil der er
foretaget en arkæologisk undersøgelse, eller indtil spørgsmålet om erhvervelse efter stk. 8 er afgjort. Senest
1 år efter at anmeldelsen er modtaget, kan arbejdet genoptages, med mindre kulturministeren har afgivet
indstilling om erhvervelse af fortidsmindet efter stk. 8.
Stk. 4. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.
Stk. 5. Udgiften afholdes dog af kulturministeren, såfremt
1. årsagen til undersøgelsen er erosion eller jordarbejde i forbindelse hermed eller jordarbejde udført
som led i dyrkning af almindelige landbrugsafgrøder eller som led i almindelig skovdrift, medmindre
driften forestås af en statslig eller kommunal myndighed, i hvilke tilfælde udgiften afholdes af vedkommende myndighed.
2. det kulturhistoriske museum i udtalelsen efter § 25 har oplyst, at jordarbejdet ikke vil indebære en
risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder, eller
3. fortidsmindet fredes efter lov om naturbeskyttelse eller erhverves med henblik på bevaring på stedet
efter stk. 8.
a. Stk. 6. Kulturministeren kan i særlige tilfælde yde tilskud til udgifter til arkæologiske undersøgelser, der gennemføres efter stk. 3, jf. stk. 4.
b. Stk. 7. Private grundejeres tab ved ikke at kunne fortsætte den hidtidige drift, mens undersøgelsen foretages, eller indtil spørgsmålet om erhvervelse efter stk. 8 er endeligt afgjort, erstattes af kulturministeren. Kan der ikke opnås enighed om erstatningen, fastsættes denne
af den taksationskommission, der er nævnt i naturbeskyttelsesloven.
c. Stk. 8. Finder kulturministeren, at det pågældende fortidsminde bør bevares på stedet for
eftertiden, kan kulturministeren erhverve fortidsmindet og eventuelt omkringliggende areal.
Erhvervelsen kan ske ved ekspropriation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.
d. Stk. 9. Kulturministeren eller den, kulturministeren bemyndiger hertil, har til enhver tid uden
retskendelse adgang til steder, hvor der foretages jordarbejder, og hvor der fremkommer
fund eller underarbejder kan formodes at fremkomme fund som nævnt i stk. 1. Legitimation
skal forevises på forlangende. Politiet yder nødvendig bistand til at udnytte adgangsretten.
e. Stk. 10. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om den arkæologiske undersøgelsesvirksomhed efter stk. 3 og om gennemførelse af bestemmelserne i stk. 4-6.
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