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Ændring af vilkår for råstofindvinding
Region Nordjylland meddeler hermed ændring af vilkår for efterbehandling efter råstofstofindvinding på
matr.nr. 9o Næstrup by, Sjørring, Næstrupvej 52, 7700 Thisted, Thisted Kommune.
Vilkårsændringen er et tillæg til tilladelse efter råstofloven meddelt af Thisted Kommune den 8. februar
2013. Vilkår nr. 28 ændres til:
 Arealet skal efterbehandles til jordbrug, herunder skov og dyrkning af juletræer/pyntegrønt, og naturområde herunder sø.
 I forbindelse med efterbehandlingen må der efterlades en sø på indtil 4.000 m2, med placering som angivet i bilag til ansøgningen.
Afgørelsen er truffet på baggrund af Råstoflovens 1 § 7 og § 10.
Redegørelse
I den gældende tilladelse for arealet indgår ikke, at der kan etableres en sø i forbindelse med efterbehandlingen. I Thisted Kommunes tilladelse af 8. februar 2013 fremgår det af vilkår nr. 28:
Graveområdet skal efterbehandles dels til skov og dels til landbrugsdrift. Hvor der skal være skov og
landbrug skal fremgå af efterbehandlingsplanen. Der må ikke anvendes gødning eller pesticider på kommende skovarealer, hverken under eller efter gravningen.
Efterbehandling til jordbrugsmæssig drift vil sige, at arealet skal have en hældning, således at landbrugsmaskiner kan køre der. En hældning på maksimalt 1:8 er passende, med mindre andet bestemmes i efterbehandlingsplanen.
Lodsejer har fremsendt en revideret grave- og efterbehandlingsplan til godkendelse, som indebærer, at der
etableres en sø i forbindelse med efterbehandlingen. Det er oplyst, at det opgravede materiale ved udgravning af søen anvendes i forbindelse med efterbehandling af det øvrige areal.
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Thisted Kommune har udtalt sig positivt om projektet.
Region Nordjylland vurderer, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte. De øvrige vilkår i råstotilladelsen
meddelt af Thisted Kommune er forsat gældende.
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet.
Høring
Udkast til afgørelse har være i høring i perioden 15. august – 30. august 2017. Region Nordjylland har ikke
modtaget høringssvar.
Offentliggørelse
Afgørelsen er offentliggjort d. 27. oktober 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.
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

Niels Schøler
Råstofmedarbejder
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Bilag: Kortbilag til ansøgning
Kopi på mail til:
Thisted Kommune

teknisk@thisted.dk

Randi Byskov og Ole Beith

beith@privat.dk
sla@skovdyrkerne.dk
charlotte@museumthy.dk
dnthy-sager@dn.dk
thy@dn.dk
natur@dof.dk
thisted@dof.dk
nordvest@friluftsraadet.dk
teamstr@gmail.com

Søren Ladefoged
Thisted Museum
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite (DN Thy)
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafd. DOF Nordvestjylland
Friluftsrådet Nordvest, v/Jørn Schjøtler
Dansk fritidsfiskerforbund, Arne Rusbjerg

Kopi pr. brev til:

Knud Erik Sørensen
Jette Mandrup Sørensen
Else Margrethe Kjær
Søren Ejgil Kjær
Anna Marie Højbak Ubbesen
Karl Frederik Ballisager Bøtker
Liselotte Rask Bøtker
Tobias Rask Ballisager Bøtker

Hvidhøjvej 2
Hvidhøjvej 2
Næstrupvej 57
Næstrupvej 57
Næstrupvej 58
Næstrupvej 61
Næstrupvej 61
Næstrupvej 61

7700 Thisted
7700 Thisted
7700 Thisted
7700 Thisted
7700 Thisted
7700 Thisted
7700 Thisted
7700 Thisted
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Omtrentlig opmåling og placering på arealet:
NORD

Blå markering angiver hvor opgravet jord ønskes fordelt:
Ved foden af skrænter fra grusgravning inden efterbehandling og jordflytning…

Venlig hilsen
Søren Ladefoged
skovfoged

Skovdyrkerforeningen Nord- østjylland
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