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Partiel graveplan - bilag til aftale om gennemgravning af
skel – Sandmosen / Tranum Klitplantage
1. Formål
Denne partielle graveplan har til formål at sikre, at der fra Region Nordjyllands
side gives en delvis igangsætningstilladelse, således at nuværende indvinder i
Sandmosen (Kås Briketter) kan færdiggrave og afslutte sin forretning i forhold til
råstofindvinding på 123a Hune By, Hune.
Den partielle graveplan skal ses i sammenhæng med grave- og
efterbehandlingsplan for indvinding af Hvidt sand på Naturstyrelsens arealer vest
for det nuværende indvindingsområde (matr. 95i Hune By, Hune).

2. Baggrund
Skellet mellem matr. 95i Hune By, Hune (Naturstyrelsen) og 123a Hune By, Hune
(Kås Briketter) tillades gennemgravet på en strækning af ca. 500 m i
overensstemmelse med råstoftilladelse og anden myndighedsgodkendelse.
Ressourcen i skel deles med halvdelen af strækningen til hver matrikel i
længderetningen nord-syd. Denne deling fastholdes uanset, at der er variationer i
sandlagets dybde.
Kås Briketter tildeles den nordlige halvdel, mens Naturstyrelsen tildeles den
sydlige halvdel jf. aftale om gennemgravning af skel. De respektive strækninger
omtales herefter som henholdsvis den sydlige og den nordlige del.
Skellet gennemgraves således at henholdsvis Kås Briketter og Naturstyrelsen får
adgang til at indvinde tilsvarende mængder sand ud fra nedenstående
forudsætninger.
3. Indhold
Den nordlige del af skel skal gennemgraves (Kås briketter) og hermed tillades
skellinjen overskredet, således at den mængde sand, der indvindes svarer til den
mængde sand, der er efterladt på den sydlige halvdel af skel.
Kås Briketter har i overensstemmelse med den gældende råstoftilladelse og
efterbehandlingsplan for graveområdet øst for skel afgravet til en afstand af én
meter og med en hældning i forholdet 1:2.
Den sydlige del af skel, som overlades til Naturstyrelsen at gennemgrave efterlades
i nuværende tilstand.
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Nærværende graveaftale arbejder ud fra en gennemsnitlig sanddybde på 3,5 meter.
Gennemsnitlig sanddybde er skønnet og aftalt lodsejerne imellem.
Kås Briketter oplyser, at skråningen på den sydlige del af skel er efterladt med
hældning 1:2 og afstanden til skellet fra toppen af hældningen er 1-2 meter.
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Ovenstående mål verificeres/kvantificeres ved landinspektørens opmåling.
Således kan Kås Briketter grave y meter ind over skellet på halvdelen (den
nordlige) af den samlede strækning. Hældningen på den skrænt, der efterlades
skal svare til den for den sydlige (blot trukket y meter mod vest)

4. Aflevering af gennemgravet skel
Kås Briketters del (den nordlige) efterlades i overensstemmelse med den partielle
graveplan og godkendes af Naturstyrelsen og Region Nordjylland, når strækningen
er færdiggravet. Efter godkendelse er det Naturstyrelsens forpligtigelse at forestå
efterbehandlingen.
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