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Afslag på ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig
råstofindvinding på Løkken Strand, Hjørring Kommune
Region Nordjylland meddeler hermed afslag på ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding
på 3,4 ha af matr.nr. 121a Løkken Ladeplads, Furreby, Løkken Strand, Hjørring Kommune.
Region Nordjylland har vurderet, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for, at regionen kan give tilladelse til
råstofindvinding på det ansøgte areal.
Afgørelsen blev truffet af Forretningsudvalget på deres møde den 19. november 2018. Forretningsudvalget
lagde i deres beslutning vægt på, at den ansøgte mængde sand, der årligt ønskes indvundet fra stranden,
afviger væsentligt fra det reelle behov samt at den ansøgte råstoftype ikke er unik, men kan hentes fra andre
lokaliteter på land.
Afgørelsen er truffet på baggrund af råstoflovens § 3 og § 7.
Arealet, der er omfattet af afslaget, fremgår af vedlagte kortmateriale.

Regionens vurdering
I forbindelse med behandling af en ansøgning om tilladelse efter råstofloven skal Region Nordjylland afveje
interesserne på baggrund af Råstoflovens § 3 1, som er lovens formålsparagraf:
Ved lovens anvendelse skal der på den ene side lægges vægt på råstofressourcernes omfang og kvalitet
og en sikring af råstofressourcernes udnyttelse samt tages erhvervsmæssige hensyn. På den anden side
skal der lægges vægt på miljøbeskyttelse og vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og
geologiske interesser, naturbeskyttelse, herunder bevarelsen af landskabelige værdier og videnskabelige
interesser, en hensigtsmæssig byudvikling, infrastrukturanlæg, jord- og skovbrugsmæssige interesser,
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sandflugtsbekæmpelse og kystsikkerhed, fiskerimæssige interesser, ulemper for skibs- og luftfarten samt
ændringer i strøm- og bundforhold.
Den ansøgte mængde sand, der årligt ønskes indvundet fra stranden er væsentlig større end de 600 kubikmeter sand som Hjørring Kommune har oplyst, at de årligt fjerner fra de befæstede arealer. Administrationen vurderer derfor, at ønsket om at indvinde op til 7.500 kubikmeter sand årligt på stranden for at friholde
de befæstede arealer for sand, afviger væsentligt fra den reelle mængde, der fjernes, som oplyst af Hjørring
Kommune.
Hjørring Kommune har lov til at fjerne det sand, der fyger op og lægger sig langs adgangsvejen til stranden
og længere op i byen. Fjernelse af sand på de befæstede arealer kræver således ikke en tilladelse til råstofindvinding.
Administrationen har det indtryk, at kysten i dag er rykket tættere på badehusene i kraft af den gældende
tilladelse til indvinding af sand til sandfodring nord for molen. Yderligere indvinding af sand kan forstærke
indtrykket.
Området, som ansøgningen omfatter, er den del af stranden, som er bilfri i sommermånederne, og det vil
ikke være foreneligt hermed at tillade sandindvinding og bortkørsel af sand. Det vil være mere foreneligt
med de interesser, der knytter sig til turismen, hvis eventuelt overskydende sand indgår i den sandfodring,
der sker nord for molen.
Tilligemed vurderer administrationen, at der ikke er tale om et unikt råstof, som ikke kan hentes på andre,
mindre sårbare lokaliteter inde i landet.
Administrationen indstillede på denne baggrund til de politiske udvalg, at der meddeles afslag på ansøgningen fra Hjørring Kommune om indvinding af fygesand på stranden ved Løkken. Den 31. oktober 2018 tiltrådte Klima- og Miljøudvalget instillingen. Forretningsudvalget traf den 19. november 2018 beslutning om at
meddele afslag til det ansøgte på baggrund af administrationens vurdering.

Redegørelse
Region Nordjylland modtog den 29. maj 2018 en ansøgning fra Hjørring Kommune om tilladelse til råstofindvinding på Løkken Strand. Ansøgningen omfatter indvinding af fygesand og sandrevler på et 3,4 ha stort
areal af matr.nr. 121a Løkken Ladeplads, Furreby, syd for Løkken Læmole. Der er søgt om en tiårig tilladelse med en årlig indvinding på op til 7.500 kubikmeter sand.
Formålet med den ansøgte indvinding er at begrænse mængden af flyvesand, der søger op i byen via de
befæstede arealer. Hjørring Kommune har i dag en aftale med Brdr. Sand I/S om at fjerne det sand, der fyger op på de befæstede arealer. Hjørring Kommune har oplyst, at der i 2018 i alt er fjernet 600 kubikmeter
sand på disse arealer. Sandet ønskes indvundet til anvendelse i teglværksproduktion og til strøelse i sengebåse i kostalde m.v., såkaldt kosand.
Der er gennemført en høring af, blandt andre Kystdirektoratet, beboere, lodsejere og grundejerforeninger i
området i perioden 19. juni til 13. september 2018. Der er, udover svar fra Kystdirektoratet, kommet ca. 15
bemærkninger i denne høring.
Kystdirektoratet begrænser i deres høringssvar deres anbefaling til kun at omfatte fygesand. Kystdirektoratet kæder deres høringssvar sammen med en nugældende tilladelse til årligt bypass af 30.000 kubikmeter
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oprenset sediment fra havstokken på den del af matr.nr. 121a Løkken Ladeplads, Furreby, der ligger syd for
Løkken Læmole. Sandet udlægges på en 1,5 km lang kyststrækning nord for molen.
Kystdirektoratet opstiller som forudsætning, at der skal foretages en kompenserende sandfodring 1:1 således, at de samlede mængder af sediment i kystprofilet holdes i nærheden af status quo.
Kystdirektoratet, som også er myndighed i forhold til klitfredningslinjen, jf. Naturbeskyttelseslovens § 8, har
meddelt dispensation til råstofindvindingen i forhold til klitfredningslinjen.
Høringssvarene fra beboere, lodsejere og grundejerforeninger viser stor betænkelighed og utilfredshed
med, at der søges om tilladelse til råstofindvinding på stranden. Der peges blandt andet på, at stranden syd
for molen er blevet betydeligt smallere de senere år, og at denne strand som bilfri strand udgør et uhyre vigtigt bidrag til turismen i Løkken om sommeren.
Strandbreddens udvikling tilskrives i flere af indsigelserne at hænge sammen med den opgravning af op til
30.000 kubikmeter sand årligt syd for molen til sandfodring nord for molen (bypass-tilladelsen), som er givet
af Kystdirektoratet.
I henhold til den gældende kompetenceplan på råstofområdet skal ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding udenfor graveområde i Råstofplan 2016 behandles politisk. Indstilling om afslag efter råstoflovens § 7 behandles i regionens Forretsningsudvalg.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:
•
•
•
•
•
•
•

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, jf. råstoflovens § 13, stk. 1, 1. pkt. og § 15.

Klagen skal oprettes på Klageportalen på borger.dk eller virk.dk, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort,
ved normal kontortids ophør. Hvis fristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. råstoflovens § 16, stk. 1.
Hvis sagen ønskes behandlet ved domstolene, skal sagen anlægges inden 6 måneder fra afgørelsen er
meddelt / offentlig bekendtgjort jf. råstoflovens § 43, stk. 1.
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.
Yderligere vejledning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.
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Hvis I har spørgsmål til afgørelsen, er I velkommen til at kontakte os.
Med venlig hilsen

Nanna Renee Lauridsen
Råstofsagsbehandler

Bilag:
Oversigtskort

Kopi af afgørelsen sendes til:
• Gitte Johansen, Hjørring Kommune, gitte.johansen@hjoerring.dk
• Kystdirektoratet, kdi@kdi.dk
• Anni Lassen, Kystdirektoratet, Anni.Lassen@kyst.dk
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Ansøgning om råstofindvinding
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