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Ændring af vilkår for indvinding af råstoffer på matr.nr.
11a og 12a Holme By, Vust
Jammerbugt Grus ApS har den 3. november 2019 ansøgt om ændring af vilkår 34 i råstoftilladelse af 7. februar 2014 vedr. matr.nr. 11a og 12a Holme By, Vust, Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Grus ApS ansøger om dispensation til at undlade at gennemgrave skellet mellem matr.nr. 11a og 12a Holme By, Vust og
at undlade at sænke markvejen, som er beliggende på matr.nr. 11a Holme By, Vust.

Region Nordjyllands afgørelse
Region Nordjylland har på baggrund af nedenstående og med hjemmel i råstoflovens § 7 og § 10 truffet følgende afgørelse i sagen.
Vilkår 34 i tilladelse af 7. februar 2014 til råstofindvinding på Vustholmevej 53 og 102, Vust, 9690 Fjerritslev
ændres til:
”Indvinder kan undlade at gennemgrave skellet mellem matr.nr. 11a og 12a, og markvejen (Markvej 2 på
kortet) kan forblive uberørt i samme terrænniveau, som før indvindingen påbegyndtes.
Følgende vilkår 34 i den eksisterende tilladelse udgår:
”Skellet mellem matr.nr. 11a og 12a skal gennemgraves og markvejen (Markvej 2 på kortet) på matr.nr. 11a
Holme By, Vust skal sænkes til fremtidigt terrænniveau. Markvejen skal opbygges med bæreevne svarende
til bæreevne, forud for indvinding”.

Redegørelse
I den gældende tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 11a og 12a Holme By, Vust er det fastsat, at skellet
mellem de to matrikler skal gennemgraves, og markvejen på den sydlige del af matr.nr. 11a Holme By, Vust
skal sænkes til fremtidigt terrænniveau.
Jammerbugt Grus ApS har ansøgt om, at vilkåret ændres, så det kan undlades at gennemgrave skellet og
sænke vejen. Jammerbugt Grus ApS begrunder ansøgningen med, at råstofmængden omkring vejen og
skellet ikke er at finde i så tykt et lag som i resten af området. Der er desuden et ønske fra de to lodsejere
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om, at det nuværende læbælte mellem matriklerne bevares, da det er med til at danne et naturligt skel mellem de to matrikler. Begge ejere har underskrevet ansøgningsmaterialet.
Jammerbugt Grus ApS mener, at de med de materialer, som er til rådighed efter endt indvinding, kan efterbehandle området med en hældning ikke stejlere end 1:7 på begge sider af vejen, så både læbælte og
markvej bevares uberørt, og at denne retablering vil virke naturlig i området.
Region Nordjylland har besigtiget området den 16. januar 2020. Det er Region Nordjyllands vurdering, at
efterbehandlingen vil kunne indpasses i landskabet.
Markvejen ligger i kote ca. 5 meter (DVR90) på det højeste sted, og koten for det indvundne areal er ca. 2-4
meter (DVR 90). Terrænforskellen er derfor ca. 3 meter mellem den eksisterende markvej og det indvundne
areal, og det er Region Nordjyllands vurdering, at den eksisterende markvej vil kunne indpasses i landskabet i forbindelse med efterbehandlingen.
Da der ifølge råstoftilladelsens vilkår 27 ikke må indvindes dybere end til kote 2 (DVR90), og der efterbehandles med en hældning ikke stejlere end 1:7, er det Region Nordjyllands vurdering, at vejen fortsat vil
kunne anvendes som adgangsvej til de nærliggende vindmøller.
Vejens stand vil ikke være dårligere, end før råstofindvindingen blev påbegyndt.
Nedenfor ses det efterbehandlede areal på matr.nr. 11a, og arealet på matr.nr. 12a vil blive efterbehandlet
på lignende vis. Regionen har endnu ikke godkendt efterbehandlingen.

Markvejen og det efterbehandlede areal på matr.nr. 11a
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Markvejen og det efterbehandlede areal på matr.nr. 11a

Læbæltet i skel mellem de to matrikler
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Afgørelse efter miljøvurderingsloven1
Region Nordjylland har vurderet vilkårsændringen på baggrund af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 13a.
Jammerbugt Kommune har udarbejdet en VVM-screening i forbindelse med den gældende råstoftilladelse
og truffet afgørelse om, at råstofgravningen ikke er underlagt VVM-pligt. Det er Region Nordjyllands vurdering, at vilkårsændringen ikke vil give anledning til ændringer i screeningen, da det vurderes, at efterbehandlingen vil kunne tilpasses landskabet. Region Nordjylland træffer afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes
en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med vilkårsændringen. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)2
Nærmeste Natura 2000-område er Natura 2000-område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, som
ligger ca. 100 meter vest for området.
Region Nordjylland har vurderet, at vilkårsændringen ikke påvirker Natura 2000-området væsentligt, hvorfor
det er besluttet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for den ansøgte ændrings påvirkning af
ovennævnte Natura 2000-område.

Bilag IV-arter
Jammerbugt Kommune har i forbindelse med tilladelse til råstofindvinding vurderet indvindingens påvirkning
af bilag IV-arter. Der var ikke kendskab til bilag IV-arter i umiddelbar nærhed af arealet, og Jammerbugt
Kommune vurderede, at indvindingen ikke påvirker bilag IV-arter negativt.
Ifølge opslag på Naturbasen den 20. januar 2020 er der ikke registreret bilag IV-arter på eller nær arealet.

Høring
Udkastet til vilkårsændring har været i høring hos indvinder, lodsejere, Jammerbugt Kommune og ejere af
vindmøller, som anvender vejen som adgangsvej. Udkastet har været i høring i perioden 27. januar 2020 til
24. februar 2020.
Jammerbugt Kommune har fremsendt høringssvar om, at kommunen ikke har bemærkninger til vilkårsændringen.
Wind Estate A/S har stillet opfølgende spørgsmål og gjort opmærksom på, at der skal anvendes en stor
kran, når de nærliggende møller skal fjernes. Hvis der graves meget dybt og tæt til skel på matr.nr. 12a, kan
der være risiko for, at kranen skrider ned.

1

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbek. nr. 1225 af 25. oktober
2018.

2

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

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, lovbek. nr.
1595 af 6. december 2018.

Side 4 af 7

Offentliggørelse
Afgørelsen er offentliggjort den 9. marts 2020 på: www.rn.dk/råstoffer under Tilladelse til råstofindvinding,
Afgørelser om tilladelser efter råstofloven.

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 (naevneneshus.dk). Klageportalen kan også findes 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 Miljøog 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.
Afgørelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, og før det er meddelt virksomheden, at der ikke er
klaget over afgørelsen.
Hvis der bliver klaget over afgørelsen, vil Region Nordjylland orientere virksomheden om det.

Klagevejledning - 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 afgørelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
Klageberettigede 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
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•
•
•

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.

Klagevejledning – 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 ikke opsættende virkning for afgørelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
Klageberettigede er:
•
•
•
•
•
•

Afgørelsens adressat
Ejer(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.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, kan undertegnede kontaktes.

Med venlig hilsen

Heidi Højriis Poulsen
Råstofsagsbehandler

Bilag:
Kortbilag fra eksisterende tilladelse
Oplysning om håndtering af persondata

Kopi sendt til:
Jammerbugt Kommune, jph@jammerbugt.dk, natur@jammerbugt.dk
Dansk Vindenergi ApS
Energicenter Nord ApS
Wind Estate A/S
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Ejere og beboere af
• Vustholmevej 53, Vust, 9690 Fjerritslev
• Vustholmevej 102, Vust, 9690 Fjerritslev
• Vustholmevej 77, Vust, 9690 Fjerritslev
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