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Afgørelse efter Miljøvurderingsloven i forbindelse med ansøgning om
råstofindvinding på matr.nr. 40ah, 40s og 72c Østerild by, Østerild
Region Nordjylland har modtaget jeres ansøgning efter Miljøvurderingsloven i forbindelse med ansøgning
om erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på areal på 13 ha på matr.nr. 40ah, 40s og 72c Østerild by, Østerild på adressen Hjardemålvej 219, Østerild, 7700 Thisted i Thisted Kommune.
Ifølge Miljøvurderingsloven 1 skal der ved visse projekter udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (tidl. VVMredegørelse), hvis projektet antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, inden der tages endelig stilling til
gennemførelse af projektet.

Pligt til screening

Det ansøgte projekt er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 2a ’Råstofindvinding fra åbne brud og
tørvegravning’. Region Nordjylland har derfor udført en screening for at vurdere om projektet på grund af
art, dimensioner eller placering antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Høring

Et udkast til screeningsafgørelse har sammen med ansøgningsmaterialet været sendt i høring hos Thisted
Kommune og andre myndigheder, forsyningsselskaber, landsdækkende foreninger og parter i perioden 11.
september 2020 til 12. oktober 2020.
Region Nordjylland har modtaget følgende bemærkninger fra Thisted Kommune:
Team vandløb
Pkt. 12 - Det beskyttede vandløb (tilløb til Østerild Bæk) er vest for graveområdet og ikke øst for som der
skrives og så er strækningen desuden målsat i vandplanerne til at opnå god økologisk tilstand - det kan jeg
ikke se der nævnes eller vurderes på.

1

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lov nr. 425 af 18. maj 2016, jf. lovbek. nr. 448 af 10.
maj 2017.
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Pkt. 28 - Der henvises til pkt. 12, men her gives der ingen vurdering af om projektet kan påvirke muligheden
for målopfyldelse.
Team natur.
Der er ansøgt om en forlængelse af en eksisterende gravetilladelse med tilsvarende mængder men med en
arealmæssig udvidelse af arealet på matr.nr. 72c. Udvidelsen ske umiddelbart op til beskyttet natur men
ikke indenfor beskyttede naturområder. De beskyttede naturtyper må ikke påvirkes af projektet.
Punkt 15. Kommuneplan.
Det fremgår at kun dele af området er udpeget i Grønt Danmarkskort. Hele graveområdet er udpeget som
potentielt naturområde i Grønt Danmarkskort i kommuneplanen. Området er udpeget da det er et graveområde som samtidigt ligger i særligt drikkevandsområde.
Thisted kommune vurderer at projektet er i tråd med udpegningerne i kommuneplanen, men teksten bør justeres så det fremgår at hele graveområdet er udpeget som potentielt naturområde.
Efterbehandling
Det fremgår af Regionens udkast til afgørelse at området efterbehandles til natur. Dette er i tråd med Thisted Kommunes retningslinjer i Kommuneplan 2017-2029, hvor området er udpeget som potentielt naturområde. Retningslinjen for de potentielle naturområder er retningslinje d) i kommuneplanen. Heraf fremgår at
områder udpeget som potentielle naturområder skal som udgangspunkt friholdes for byggeri, anlæg eller
ændret arealanvendelse, der forringer muligheden for at oprette nye naturområder eller etablere sammenhænge mellem eksisterende naturområder.
Graveområdet er udpeget som potentielt naturområde da det ligger i et særligt drikkevandsområde. Efterbehandling til natur vil beskytte grundvandet og skabe sammenhæng mellem eksisterende naturområder. Efterbehandling skal jf. kommuneplanens retningslinjer som udgangspunkt ske til natur, og evt. rekreativt område. Efterbehandling skal som udgangspunkt ske uden tilførsel af muld for at skabe de bedste forhold for
naturområdet.

Regionens vurdering

Region Nordjylland vurderer ikke, at projektet, vil påvirke tilstanden af Østerild Bæk – identitets nr. o7688.
Vandløbet har følgende miljømål i Vandområdeplanerne 2015-2021:
Der må ikke ske forringelse af aktuel tilstand, herunder for de enkelte kvalitetselementer.
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.

Det vurderes ikke, at projektet vil hindre opfyldelse af det fastlagte miljømål for Østerild
Bæk.
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Ansøgningen omfatter en forlængelse af en eksisterende råstofindvinding, hvor miljøpåvirkningerne er
kendte og ikke væsentlige. Miljøstyrelsen har beskrevet den hydrologiske påvirkning af råstofindvinding under grundvandsspejl 2, hvor de konkluderer, at en opstående gravesø vil optræde som en buffer, der vil have
en stærkt dæmpende effekt på grundvandssænkningerne. Grundvandssænkningerne formodes at indtræde
i den tidligere fase af gravningen. I at det ansøgte er en forlængelse af et eksisterende indvinding, hvor der i
forvejen er etableret en gravesø, forventes projektet ikke at have en påvirkning af grundvandsstanden og
dermed heller ikke en påvirkning af den grundvandsfødt Østerild Bæk.
De indsendte høringssvar har ikke givet anledning til at ændre Regionens vurdering af, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelse

Region Nordjylland vurderer, at den ansøgte råstofindvinding hverken på grund af dens art, dimensioner eller placering, antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. Vurderingen er baseret på det foreliggende ansøgningsmateriale og screeningen 3.
Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.
Screeningen fremgår af bilaget til denne afgørelse.

Begrundelse
Som begrundelse for afgørelsen lægger Region Nordjylland vægt på flg. forhold:
-

Ansøgningen omfatter en forlængelse af en eksisterende råstofindvinding, hvor miljøpåvirkningerne
er kendte og ikke væsentlige.
Der vurderes, at der ikke er væsentlig risiko for forurening af grundvand og overfladevand.
Der vurderes, at der ikke er risiko for væsentlig påvirkning af §3 arealer.
Der vurderes, at projektet ikke påvirker Natura 2000 områder, bilag IV eller rødliste arter.
Det vurderes, at den landskabelige påvirkning bliver tilfredsstillende håndteret i fbm. efterfølgende
anvendelse af området til naturmæssige formål.

Samlet set vurderes det, at projektet, hverken på grund af placering eller karakter, vil give anledning til væsentlige påvirkninger af miljøet.

Udnyttelse

Screeningsafgørelsen bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller
ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. § 39 i Miljøvurderingsloven.
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, og projektet må ikke påbegyndes før der er meddelt tilladelse
efter Råstoflovens § 7.

2
3

Miljøprojekt nr. 526, 2000, Følgevirkninger af råstofgravning under grundvandsspejlet, Miljøstyrelsen, 2000
Screeningen tager udgangspunkt i kriterierne fra Miljøvurderingslovens bilag 6 ’Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet
af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering’.
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Offentliggørelse

Afgørelsen inklusiv bilag bliver offentliggjort på Region Nordjyllands hjemmeside www.raastoffer.rn.dk under
’Tilladelse til råstofindvinding’ under ’Afgørelser om tilladelser efter råstofloven’.

Klagevejledning

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 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.
Rettidig klage har ikke opsættende virkning for afgørelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. Miljøvurderingslovens § 53.
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

•
•
•
•
•

En klage skal oprettes på 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 Region Nordjylland, er den myndighed,
der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Region Nordjylland 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.
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Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte råstofgruppen på mail: raastoffer@rn.dk eller på tlf. 97 64 82 88.
Med venlig hilsen

Amanda Louise Hill
Råstofsagsbehandler

Kopi af brev sent på mail til:
Modtager

Emailadresse

Thisted Kommune

miljo@thisted.dk; kke@thisted.dk

Miljøstyrelsen

mst@mst.dk

Miljøstyrelsen Nordjylland

njl@mst.dk

Slots- og Kulturstyrelsen

fortidsminder@slks.dk

Museum Thy

kontakt@museumthy.dk; niels@museumthy.dk

Danmarks Naturfredningsforening

dn@dn.dk

DN lokalafdeling

thisted@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening

natur@dof.dk

DOF Nordjylland

thisted@dof.dk

Friluftsrådet

fr@friluftsraadet.dk

Friluftsrådet Nordvest

nordvest@friluftsraadet.dk

Forbrugerrådet

fbr@fbr.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund

post@sportsfiskerforbundet.dk

TDC

tdckabel@tdc.dk

THY-MORS ENERGI ELNET A/S

lmo@thymors.dk

Telia

kf@telia.dk

Global Connect

ledninger@globalconnect.dk

Thisted Vand, Service Aps

thistedvand@thistedvand.dk

THY-MORS ENERGI FIBERNET A/S

jpo@thymors.dk

Testcenter Østerild, Peter Hjuler Jensen

peje@dtu.dk

Naturstyrelsen Thy

thy@nst.dk

Kopi af brev om offentliggørelse på hjemmeside i eboks til:
Danmarks Tekniske Universitet

Testcentervej 11 7700 Thisted

Besøgs- Og Driftscenter Østerild

Gl. Aalborgvej 5

7700 Thisted

Ejer af

Mejerivej 16

7700 Thisted

Ejer af

Knakvej 4

7700 Thisted
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