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Ændring af vilkår for indvinding af råstoffer i tilladelse
af den 2. oktober 2013 vedrørende matr.nr. 2f og 4l Ballerum by, Tved
Sårup Grusværk ApS har den 29. oktober 2020 ansøgt om ændring af vilkår i råstof tilladelsen af den 2. oktober 2013 vedrørende Matr. nr. 2f og 4l Ballerum By, Tved, Troldborgvej 12, 7700 Thisted . Sårup Grusværk ApS ønsker at f å udvidet den årlige tilladte indvindingsmængde f ra 10.000 m3 til 30.000 m3 samt øge
andelen af indvinding under undergrundvandsspejlet f ra 2.000 m 3 til 5.000 m3 årligt.

Region Nordjyllands afgørelse i sagen
Region Nordjylland har på baggrund af nedenstående og med hjemmel i råstof lovens §7 og §10 truf f et f ølgende af gørelse i sagen.
Region Nordjylland meddeler hermed tilladelse til indvinding af op til 30.000 m3 sten og f lint om året på matr.nr.
2f og 4l Ballerum By, Tved.
Der tilf øjes f ølgende i af gørelsen af tilladelsen af den 2. oktober 2012 vedr. matr.nr. 2f og 4l Ballerum by,
Tved:
• ” …tilladelse til at indvinde op til 30.000 m3 sten og flint årligt på den del af matr. nr. 2 f og af
4 l, Ballerum By, Tved,.”
Tilf øjelsen erstatter tidligere af gørelse, som udgår af den eksisterende tilladelse:
• ” …tilladelse til at indvinde op til 10.000 m3 sten og flint årligt på den del af matr. nr. 2 f og af
4 l, Ballerum By, Tved,.”

Tilladelsen gives under f orudsætning af , at vilkårene i råstof tilladelsen af den 2. oktober 2013 vedrørende
drif t, støj mv. overholdes.
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Redegørelse
Thisted Kommune meddelte den 2. oktober 2013 tilladelse til Sårup Grusværk ApS til årlig indvinding af op
til 10.000 m3 sand og f lint årligt på en del af matr.nr. 2 f og af 4 l, Ballerum By, Tved. Tilladelsen er gældende til 8. oktober 2023.
Sårup Grusværk ApS har den 29. oktober 2020 søgt om tilladelse til at hæve den årlige tilladte indvindingsmængde på arealet til 30.000 m3 om året. Begrundelsen f or ansøgningen er, at Sårup Grusværk ApS ønsker at have mulighed f or at kunne levere til større anlægsprojekter i lokalområdet .
Region Nordjylland vurderer, at en udvidelse af den årlige tilladte indvindingsmængde f ra 10.000 til 30.000
m3 vil medf øre en øget transport af råstof f er f ra området svarende til ca. 4-5 lastbiler, som kører til og f ra
råstof graven om dagen. Sammenlagt vil der således køre ca. 7 lastbiler til og f ra råstof graven om dagen.
Beregningerne er baseret på antagelse om 220 arbejdsdage om året og et gennemsnitlig læs på 20 m 3.
Region Nordjylland vurderer, at den f orøgede transportbelastning af området ikke vil påvirke miljøet væsentligt.
Yderligere ønskes andelen af indvinding under grundvandsspejlet øget f ra 2.000 m 3 til 5.000 m3 årligt. Det
vurderes at den øgede mængde på 3.000 m 3 årligt ikke vil påvirke miljøet væsentligt, grundet den relative
beskedne mængde.

Miljøvurderingsloven1
Thisted Kommune har i henhold til Planloven og bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2001 (VVM bekendtgørelsen) truf f et af gørelse om, at råstof indvindingen ikke er VVM -pligtig, idet aktiviteten ikke antages
at kunne f å væsentlig indvirkning på miljøet.
Region Nordjylland vurderer, at udvidelse af den årlige tilladte indvindingsmængde f ra 10.000 til 30.000 m3
ikke medf ører en væsentlig påvirkning af miljøet, jf . ovenstående redegørelse.
Region Nordjylland træf f er hermed af gørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i
f orbindelse med vilkårsændringen. Af gørelsen er truf f et ef ter Miljøvurderingslovens § 21.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) 2
Det nærmeste Natura 2000-område er område nr. 24 Hanstholm Reservatet, Hanstholm Knuden, Nors Sø og
Vandet Sø, som ligger ca. 2,5 km øst og nord f or projektarealets grænse. Region Nordjylland har vurderet, at
vilkårsændringen ikke vil påvirke ovenstående Natura 2000-område væsentligt pga. af standen, hvorf or det er
besluttet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering f or det ansøgte projekts påvirkning af ovennævnte Natura 2000-område.

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 2 af 5

Bilag IV-arter
Enkelte arter omf attet af bilag IV kan have levested, f ødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i eller
omkring projektarealet. På baggrund af f aglig rapport nr. 635, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets
bilag IV, f ra DMU 2007 kan det gælde f or f ølgende arter: f lere arter af f lagermus, odder, markf irben, stor
vandsalamander og spidssnudet f rø.
If ølge opslag på Naturbasen den 5. januar er der ikke registreret nogen af de ovennævnte arter eller andre
bilag IV-arter på eller nær ejendommen.
Region Nordjylland har vurderet, at vilkårsændringen ikke vil påvirke bilag IV -arter negativt. Hvis det mod
f orventning skulle vise sig, at indvindingen påvirker bilag IV-arter negativt, kan Region Nordjylland stille skærpede vilkår til beskyttelsen af disse.

Høring
Udkast til af gørelse om vilkårsændring har været i høring hos Thisted Kommune og berørte parter i perioden
7. januar – 4 f ebruar 2021.
Region Nordjylland har modtaget f ølgende bemærkninger til af gørelsen:
Thisted Kommune har f ølgende kommentarer til ansøgningen om ændring af vilkår og tilhørende udkast til
nye vilkår f or råstof udvinding på Troldborgvej 12, 7700 Thisted
Team Vandløb:
Ingen kommentarer. Forudsætning: Ingen f orbindelse mellem gravesø og Storå.
Team Natur:
Denne mindre gravning under grundvandsspejlet betyder en meget lille potentiel påvirkning på søen og dermed de potentielle levesteder f or spidssnudet f rø og strandtudse. Regionen har vurderet, at der ikke er en
væsentlig påvirkning og Thisted Kommune er enig i denne vurdering.
Vær opmærksom på eventuelle digesvaler i skåninger.
Team Landskab:
Team Landskab f orudsætter, at der i den oprindelige tilladelse er taget højde f or, at det f redede område
Gasbjerg ikke påvirkes negativt af råstof indvindingen. For det må ikke ske. Muligvis skal der være et vil-kår
om dette.
Vær opmærksom på, at de omgivende søer beskyttet natur.
Ikke andre bemærkninger f ra Team Landskab.
Team Grundvand:
Thisted Kommune skal udarbejde tilladelse til vandindvinding under grundvandsspejl. Den er under udarbejdelse. Der f oreligger f orhåbentligt meget snart et udkast. Udkastet vil blive sendt til Eskild Nilas Laursen på
eskild.laursen@rn.dk.
Bemærkningerne er taget til ef terretning, det vurderes videre at de indkomne bemærkninger ikke er til hindre f or at godkende vilkårsændringen.

Offentliggørelse
Af gørelsen er of f entliggjort den 11. marts 2021 på: raastof f er.rn.dk under Tilladelse til råstof indvinding, Afgørelser om tilladelser ef ter råstof loven
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Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over en af gørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via
Klageportalen, som du f inder et link til på f orsiden af klagenævnets hjemmeside (naevneneshus.dk). Klageportalen kan også f indes 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 truf f et af gørelsen. En klage er indgivet,
når den er tilgængelig f or myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes f or Miljøog Fødevareklagenævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. f or privatpersoners og 1.800 kr. f or virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau). En klage af vises, hvis gebyret ikke betales indenf or
en f rist f astsat af klagenævnet. Klagen bliver f ørst sendt videre når gebyret er betalt.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt af vise en klage, der kommer uden om Kl ageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive f ritaget f or at bruge Klageportalen, skal du
sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truf f et af gørelse i sagen. Myndigheden videresender heref ter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træf f er af gørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes
En klage skal være modtaget inden kontortids ophør på klagef ristens sidste dag. Hvis f risten udløber på en
lørdag eller søn- og helligdag, f orlænges f risten til ef terf ølgende hverdag.
Hvis en af gørelse ønskes behandlet ved domstolene skal der anlægges sag inden 6 mdr. f ra det tidspunkt,
hvor af gørelsen er meddelt. Er af gørelsen of fentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsf risten dog altid f ra bekendtgørelsen.
Tilladelsen må ikke udnyttes f ør klagef risten er udløbet, og f ør 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.

Afgørelse efter Råstofloven
Der kan klages over af gørelsen, herunder konsekvensvurdering i f orhold til Natura 2000-områder og Bilag
IV- arter, til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger f ra af gørelsen er meddelt eller of f entlig 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 . Råstof lovens §§ 13-16.
Rettidig klage har opsættende virkning f or tilladelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
Klageberettigede er:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten f or af gørelsen
Of f entlige myndigheder
En berørt nationalparkf ond oprettet ef ter lov om nationalparker
Lokale f oreninger og organisationer som har en væsentlig interesse i af gørelsen
Landsdækkende f oreninger og organisationer hvis hovedf ormål er beskyttelse af natur og miljø
Landsdækkende f oreninger og organisationer som ef ter deres f ormål varetager væsent lige rekreative interesser, når af gørelsen berører sådanne interesser
Enhver med individuel væsentlig interesse i af gørelsen.
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Afgørelse efter Miljøvurderingsloven
Af gørelse ef ter Miljøvurderingsloven vedrørende miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagef risten er 4 uger f ra den dag, hvor af gørelsen er of f entlig 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 f or tilladelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
Klageberettigede er:
•
•
•
•
•
•

Af gørelsens adressat
Ejeren(e) af den ejendom som af gørelsen vedrører
Of f entlige myndigheder
Lokale f oreninger og organisationer hvis hovedf ormål er beskyttelse af natur og miljø
Landsdækkende f oreninger og organisationer, som ef ter deres f ormål varetager væsentlige rekreative interesser, når af gørelsen berører sådanne interesser
Enhver med individuel væsentlig interesse i af gørelsen.

Ved eventuelle spørgsmål til ovenstående kan undertegnende kontaktes på mail: eskild.laursen@rn.dk eller
tlf . nr.: 9764 9703.

Med venlig hilsen

Eskild Nilas Laursen
Cand.scient. Geograf i

Kopi sendt til:
Thisted Kommune, miljo@thisted.dk
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