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Tværgående planlægning 

J.nr. NST-131-00017 

Ref. hakjo 

Den 13. november 2013 

Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg for indvinding af 

hvidt sand i Tranum Klitplantage i Jammerbugt Kommune 

 

Naturstyrelsen offentliggør hermed forslag til tillæg til kommuneplanen for 

Jammerbugt Kommune for indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage. 

 

Materialet består af: 

 Forslag til kommuneplantillæg 

 Samlet miljøvurdering bestående af VVM-redegørelse, miljørapport og 

ikke-teknisk resume 

 

Materialet er offentligt fremlagt i 8 uger. Offentlighedsfasen løber frem til fredag 

den 10. januar 2014 og vil blive annonceret på Naturstyrelsens hjemmeside.  

 

Hvis du har bemærkninger til forslaget, kan disse sendes til Naturstyrelsen, 

Haraldsgade 53, 2100 København Ø eller som e-mail til nst@nst.dk, med angivelse 

af journalnummer NST-131-00017. 

 

Indsigelser og bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg og VVM-

redegørelse med miljøvurderingen skal være Naturstyrelsen i hænde senest fredag 

den 10. januar 2014 for at indgå i den endelige vurdering af, om projektet kan 

gennemføres efter såvel VVM- som miljøvurderingsreglerne.  

 

Den videre proces 

Når den offentlige høring af forslaget er afsluttet, vil de indkomne forslag, 

indsigelser og bemærkninger blive behandlet af Naturstyrelsen. Der vil blive 

udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som vedlægges kopi af de indkomne 

bemærkninger og sendes til udtalelse i Jammerbugt Kommune. Herefter beslutter 

Naturstyrelsen, om et endeligt kommuneplantillæg skal udstedes til kommunen.  

 

Umiddelbart herefter offentliggør Naturstyrelsen det endelige 

kommuneplantillæg, den sammenfattende redegørelse. 

 

Inden indvinding af råstoffer kan påbegyndes skal der udstedes en råstoftilladelse. 

Råstoftilladelsen fastsætter vilkår om blandt andet gravedybder, afstand til skel, 

støj, støv, vibrationer, driftstider, efterbehandling mv. Råstoftilladelsen afløser 

VVM-tilladelsen og Naturstyrelsen udsteder derfor ikke en VVM-tilladelse.  
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Råstoftilladelsen udstedes af Jammerbugt kommune. Det forventes dog at 

myndighedskompetencen fra den 1. juli 2014 overgår fra kommunerne til 

regionerne. Derfor kan det blive Region Nordjylland der blive den myndighed, som 

udsteder råstoftilladelsen.  

 

Kommuneplantillægget, VVM-redegørelsen med miljørapporten og den 

sammenfattende redegørelse kan efter udstedelse påklages til Natur- og 

Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt af 

landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har 

beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser 

inden for arealanvendelsen, jf. planlovens §§ 58 og 59. 

 

Af råstoftilladelsen vil det fremgå hvilke muligheder, der er for at påklage 

tilladelse. 

 

Læsevejledning 

Materialet består af et forslag til kommuneplantillæg, en VVM-redegørelse med 

miljørapport samt et ikke-teknisk resume. 

  

VVM-redegørelsen med miljørapport er udarbejdet efter bekendtgørelsen nr. 1510 

af 15/12/2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på 

miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning og efter bekendtgørelse af lov nr. 

205 af 31/3/2009 om miljøvurdering af planer og programmer (MV). 

 

For læsbarhedens skyld benyttes ordet "miljøvurdering" for begge redegørelser, da 

de er udarbejdet som et samlet dokument.  

 

Miljøvurderingen indeholder selve beskrivelsen af projektet og en vurdering af 

miljøkonsekvenserne ved det ansøgte. Overvågningsprogrammet bygger på de 

oplysninger der fremgår af Kommuneplantillægget, VVM-redegørelse med 

miljøvurderingen og den sammenfattende redegørelse. 

 

I VVM-redegørelsen og den samlede miljøvurdering er der et ikke-teknisk resume, 

som giver en overordnet information om projektet og dets væsentligste 

miljøpåvirkninger. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

Hanne Klit Johansen 

Arkitekt 

Naturstyrelsen, Tværgående planlægning 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

Tlf.: 7254 3000 

e-post: nst@nst.dk 
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Kopi til: 

Berørte myndigheder: 

Jammerbugt Kommune 

Aalborg Kommune 

Naturstyrelsen Sønderjylland 

Naturstyrelsen Vendsyssel 

Naturstyrelsen Thy 

Aalborg Historiske Museum 

Kulturstyrelsen 

Region Nordjylland 

 

Andre interessenter: 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt 

Dansk Ornitologisk Forening 

DOF Jammerbugt  

Friluftsrådet, Nordvest 

Jammerbugt Kommunes Grønne Råd 

Biologisk Forening for Nordvest Jylland BFN 

Aalborg Portland  

 

samt 34 borgere, lodejer og parter 

 


