Regional Udvikling
Kontor for Bæredygtig Udvikling
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst

Sendt per mail til de anførte på
underretningslisten sidst i dokumentet

Cand.scient. Geografi
Eskild Nilas Laursen
Direkte +4597649703
eskild.laursen@rn.dk
Sagsnummer: 2015-015505
25. september 2020

Afgørelse efter Miljøvurderingsloven i forbindelse med ansøgning om tillæg til råstoftilladelse på Østkystvejen 70
Region Nordjylland har d. 01-04-2020 modtaget en ansøgning om vilkårsændring vedrørende råstofindvinding
under grundvandsspejl på matr.nr. 19d og 91o, Lyngså By, Albæk i Frederikshavn Kommune.
Ifølge Miljøvurderingsloven1 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 Frederikshavns Kommune i perioden den 10-07-2020 til 28-08-2020.
Region Nordjylland har modtaget svar fra Frederikshavn Kommune. Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger til udkast til screeningsafgørelse eller ansøgningsmaterialet generelt.

Afgørelse efter miljøvurderingsloven2
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 screeningen3.

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.

2

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

3

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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Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

Begrundelse
Region Nordjylland vurderer, at det ansøgte hverken på grund af dens art, dimensioner eller placering, antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Idet der er tale om en mindre ændring af en eksisterende råstofgrav.
Vurderingen er baseret på det foreliggende ansøgningsmateriale. I vores vurdering har der primært været
fokus på punkterne omhandlende grundvand og vådområder, da den ansøgte vilkårsændring kun vil kunne
påvirke disse.
Det vurderes, at den øgede indvinding under grundvandsspejlet fra 50.000 m³ til 100.000 m³, vil svare til en
øget vandindvinding på ca. 40.000 m³. Dette grundet at sand har en effektiv porøsitet på 0,15-0,35, og regionen vælger at fastsætte porøsiteten til 0,2. Det betyder at når der fjernes 1 m 3 råstof under grundvandsspejlet
vil 20% være porevolumen fyldt med vand, som vil dræne tilbage til gravesøen. De resterende 80% råstoffer
som indvindes, vil blive erstattet af 40.000 m³ grundvand pr. år der løber til gravesøen.
Det er Region Nordjyllands vurdering, at denne ændring ikke har en væsentlig påvirkning på det omkringliggende, hvor der ikke findes drikkevandsboringer eller vådnatur i umiddelbar nærhed til råstofgraven. Tidligere
har der været et privat vandindvindingsanlæg sydvest for råstofgraven, denne er nu blevet sløjfet.
Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)4
Region Nordjylland har vurderet, at projektet ikke påvirker de nærmeste Natura 2000-områder Fuglebeskyttelse og Habitatområde væsentligt, hvorfor det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000 områder. Områderne ligger i en afstand
af ca. 2 km fra det ansøgte projekt.

Bilag IV-arter
Region Nordjylland vurderede i forbindelse med udstedelsen af de eksisterende tilladelser, at der ikke er
bilag IV-arter i/nær indvindingsområdet. Der er ikke kendskab til forekomst af bilag IV arter i området. Enkelte arter omfattet af bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted omkring
projektarealet. Det vurderes på baggrund af Faglig rapport nr. 635 fra DMU at gælde for følgende arter: Odder, Markfirben, spidssnudet frø og strandtudse.
Ifølge opslag på naturbasen den 1. juli 2020 er der ikke registreret bilag IV-arter på eller nær de aktive råstofgrave.

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.

4

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

Med venlig hilsen

Eskild Nilas Laursen
Råstofplanlægger

Kopi af afgørelsen er sendt til:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Frederikshavn kommune, post@frederikshavn.dk
Frederikshavn kommune, Sisse Lindholm sili@frederikshavn.dk
Frederikshavn kommune, Aia Aistrup Eriksen aaer@frederikshavn.dk

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning SVANA svana@svana.dk
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning SVANA, Nordjylland njl@svana.dk
Vendsyssel Historiske Museum: vhm@vhm.dk
Skat, myndighed@skat.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Frederikshavn frederikshavn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk

DOF lokalafdeling peterlundkristensen@gmail.com
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk

Friluftsrådet Kreds Vendsyssel vendsyssel@friluftsraadet.dk
Kulturstyrelsen, post@kulturstyrelsen.dk
Embedslægeinstitutionen, senord@sst.dk
Frederikshavn Forsyning A/S forsyningen@forsyningen.dk
NCC A/S, Christian H. Abildtrup cab@ncc.dk
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