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Der tilføjes følgende vilkår til den eksisterende tilladelse vedr. indvindingsmængder:
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Tilladelsen gives under forudsætning af, at vilkårene i råstoftilladelsen af den 13. januar 2016 overholdes.
Følgende vilkår (vilkår 8) i den eksisterende tilladelse udgår:

Tilladelsen gælder til en årlig indvinding af 40.000 m 3 sand, sten
og grus over en 10-årig periode. Overjord og muld må ikke fjernes
fra det område, indvindingen er tilladt på, men skal bruges til efterbehandlingen. Hvis der er et ønske om at fjerne overjord og muld,
kræver det en ny tilladelse efter råstofloven.
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Redegørelse
Svend Aage Christiansen A/S har den 3. juni 2019 ansøgt Region Nordjylland om at få udvidet den årlige
tilladte indvindingsmængde fra 40.000 m 3 til 100.000 m3 sand, grus og sten i råstofgraven. Ansøgningen om
vilkårsændring begrundes med, at der er stor aktivitet i det meste af Vendsyssel og i særdeleshed ved Aalborgområdet, og virksomheden har derfor brug for at indvinde større mængder sand og grus, end det er muligt
med den nuværende tilladelse. Det er endvidere anført i virksomhedens ansøgning, at råstofgraven på Helledivej 34 har gode tilkørselsforhold og ligger meget centralt i forhold til Aalborgområdet.
Det er Region Nordjyllands vurdering, at en forøgelse af indvindingsmængden med 60.000 m 3 om året vil give
anledning til en forøgelse af trafikbelastningen i området med ca. 14 lastbiler om dagen, hvilket vil medføre
en samlet trafikbelastning på ca. 23 lastbiler om dagen til og fra råstofgraven ved en årlig indvindingsmængde
på 100.000 m3.
Region Nordjylland vurderer, at den øgede trafikbelastning i forbindelse med forøgelse af indvindingsmængden ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Indvindingen i flere andre råstofgrave i området er ophørt inden for de
seneste år. Råstofindvindingen er ophørt på Lundergårdsvej 8, 9490 Pandrup, og efterbehandlingen er godkendt i september 2018. Den tilladte indvindingsmængde var 55.000 m 3 pr. år. Råstofindvindingen på Langgade 100L, Kaas, 9490 Pandrup er ophørt, og efterbehandlingen er godkendt i september 2018. Den tilladte
indvindingsmængde var 60.000 m3 pr. år.
Det er Region Nordjyllands vurdering, at den samlede trafikbelastning på Helledivej og Præstemarken fra
råstofindvinding og den kumulative miljøpåvirkning af området ikke ændres væsentligt.
Virksomheden har oplyst, at indvindingen i råstofgraven forventes færdiggjort, væsentlig før tilladelsen udløber i 2026.

Miljøvurderingsloven
Region Nordjylland har vurderet vilkårsændringen på baggrund af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 13a.
Region Nordjylland har i 2016 udført 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 den samlede trafikbelastning fra råstofindvinding i området ikke vil ændres væsentligt. Region Nordjylland træffer afgørelse
om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med vilkårsændringen.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)
De nærmeste Natura 2000-områder er Natura 2000-område nr. 21 Ejstrup Klit, Egvands Bakker og Lien med
Underlien samt nr. 12 Store Vildmose. Områderne ligger i en afstand af ca. 6 km fra råstofgraven. Region
Nordjylland har vurderet, at ændringen af indvindingsmængden ikke vil påvirke Natura 2000-områderne væsentligt, og at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for den ansøgte vilkårsændrings påvirkning
af Natura 2000-områderne.

Bilag IV-arter
En række arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller
sporadisk opholdssted på eller ved indvindingsområdet. På baggrund af faglig rapport nr. 635, Håndbog om
dyrearter på habitatdirektivets bilag IV fra DMU 2007 vurderes det, at der kan være odder, markfirben, spidssnudet frø og stor vandsalamander i eller nær indvindingsområdet.
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Region Nordjylland har ikke kendskab til registrering af nogen af de ovennævnte arter eller andre bilag IVarter på eller nær indvindingsområdet. Ifølge opslag på Naturbasen den 27. juni 2019 er der ikke registreret
nogen af de ovennævnte arter eller andre bilag IV-arter på eller nær ejendommen.
Region Nordjylland har vurderet, at indvindingen ikke vil påvirke bilag IV-arter negativt. Hvis det mod forventning skulle vise sig, at indvindingen påvirker bilag IV-arter negativt, kan Region Nordjylland stille skærpede
vilkår til beskyttelse af disse.

Høring
Udkast til afgørelse om vilkårsændring har været i høring hos Jammerbugt Kommune og parter i sagen i
perioden 2. juli 2019 – 20. august 2019.
Der er ikke indkommet bemærkninger inden for høringsperioden.

Offentliggørelse
Afgørelsen er offentliggjort den 2. september 2019 på www.rn.dk/råstoffer under: Tilladelse til råstofindvinding, Afgørelser om tilladelser efter råstofloven.

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 www.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 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.
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, og før det er meddelt virksomheden, at der
ikke er klaget over tilladelsen.
Hvis der bliver klaget over tilladelsen, vil Region Nordjylland orientere virksomheden om det.
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Klagevejledning for afgørelse efter råstofloven
Der kan klages over afgørelsen, herunder konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder og Bilag IVarter, 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 tilladelsen, 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
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 for 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 tilladelsen, 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.
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Ved eventuelle spørgsmål til afgørelsen kan undertegnede kontaktes på mail: h.hoejriis@rn.dk eller tlf. 97 64
86 06.

Med venlig hilsen

Heidi Højriis Poulsen
Råstofsagsbehandler

Bilag:
Oplysning om håndtering af persondata

Kopi sendt til:
Jammerbugt Kommune, vu@jammerbugt.dk, hed@jammerbugt.dk
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Miljøstyrelsen Nordjylland, njl@mst.dk
Ejere og beboere af Helledivej 34, 9490 Pandrup
Ejere og beboere af Helledivej 56, 9490 Pandrup
Ejere og beboere af Briketvej 30 9490 Pandrup
Ejere og beboere af Briketvej 32, 9490 Pandrup
Ejere og beboere af Pilevej 2, 9490 Pandrup
Ejere og beboere af Pilevej 5, 9490 Pandrup
Ejere og beboere af Pilevej 9, 9490 Pandrup
Ejere og beboere af Pilevej 11, 9490 Pandrup
Ejere og beboere af Pilevej 25, 9490 Pandrup
Ejere og beboere af Pilevej 26, 9490 Pandrup
Ejere og beboere af Pilevej 30, 9490 Pandrup
Ejere og beboere af Søndervangen 28, 9490 Pandrup
Ejere og beboere af Søndervangen 36, 9490 Pandrup
Ejere og beboere af matr.nr. 8dp, 8dq og 8a Den sydlige Del, Jetsmark
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