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2. Løkken Strand - Fornyet ansøgning om indvinding af strandsand

Resumé
Region Nordjylland har i 2018 meddelt afslag til indvinding af 7.500 m3 strandsand årligt i en 10-årig periode til Hjørring Kommune. Teknik- og Miljøudvalget
skal tage stilling til, om Hjørring Kommune, som grundejer, skal indsende fornyet
ansøgning om indvinding af en mindre mængde strandsand på Løkken Strand,
på baggrund af nye oplysninger.

Sagsfremstilling
En ansøger har forespurgt Hjørring Kommune om at fremsende en fornyet
ansøgning om indvinding af 3.000 m3 årligt i en 5-årig periode.
Region Nordjylland behandlede i 2018 en ansøgning om tilladelse til indvinding
af 7.500 m3 strandsand årligt, i en 10-årig periode, hvor der blev meddelt afslag.
I afslaget blev der lagt vægt på, at den ansøgte mængde sand, der årligt ønskes
indvundet fra stranden, afviger væsentligt fra det reelle behov, at den ansøgte
råstoftype ikke er unik, men kan hentes fra andre lokaliteter på land, og at indvindingen ikke er forenelig med de interesser, der knytter sig til turismen på
Løkken Strand.
I den nye ansøgning er mængden og tidsperspektivet reduceret i forhold til den
tidligere ansøgning. Indvindingsperiode mm. er også tilpasset, så der vil være
mindst mulig gene for naboer og øvrige strandgæster, der har udtrykt stor
betænkelighed og utilfredshed i forbindelse med høringen af den tidligere ansøgning.
Indvindingen vil som tidligere ske ved skrabning af stranden, og i forbindelse
med placering af badehusene på stranden.
Forhistorien og ansøgningen
Der har været indvundet sand på Løkken Strand siden 1970’erne til brug i et
jernstøberi i Holstebro. En vognmand har indtil 2011 haft tilladelse til en årlig indvinding af op til 5.000 m3 sand på stranden. Siden 2011 har det ikke været muligt
at foretage indvinding af sand fra stranden ved Løkken.
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Arealet er ikke udlagt til graveområde i regionens Råstofplan 2012. Arealet er
ikke indkommet som forslag til nyt graveområde i forbindelse med revisionen af
råstofplanen.
Kystdirektoratet har tidligere meddelt dispensation fra Klitfredningslinjen under
forudsætning af, at der kun meddeles en 5-årig tilladelse, og at der stilles vilkår
om kompenserende sandfodring på nordsiden af Løkken Læmole i forholdet 1:1.
Det må derfor forventes, at Kystdirektoratet vil meddele dispensation under
samme forudsætninger. Kystdirektoratet har desuden mulighed for at tilbagekalde tilladelsen, hvis det viser sig skadelige virkninger på kysten som følge af
skrabningen.
Ansøger forventer at betale Hjørring Kommune for den kompenserende sandfodring i forbindelse med den sandfodring, der allerede sker nord for molen - at
tilføre den rette mængde sand svarende til kompensationen.
Tilpasninger ved den fornyede ansøgning
Ansøger foreslår at tilpasse ansøgningen til de bemærkninger, der tidligere er
indkommet. Det vil sige, at der ansøges om indvinding af 3.000 m3 fygesand
årligt over en 5-årig periode.
Ved udelukkende at indvinde fygesand fra den tørre del af stranden, vil der være
tale om sand, der er på vej ud af sandmassebalancen. Det vurderes derfor ikke,
at der vil være en negativ påvirkning af kystprofilet, da der også ydes kompenserende sandfodring nord for molen. En præventiv fjernelse af fygesandet, vil desuden kunne reducere den mængde sand, der skal fejes på veje og nedkørsler til
stranden.
I forbindelse med den årlige opstilling af badehusene på Løkken Strand, flyttes
der ca. 1.000 m3 strandsand. Sandet planeres ud til kørevej, for at lastbilerne kan
opstille badehusene, men vil på sigt fyge op i klitten eller Løkken by. Denne
mængde forventes at kunne indgå i selve indvindingen.
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Ansøger har fremsendt yderligere dokumentation, da der er tale om et unikt
produkt.
Der er tale om strandsand, som skal anvendes til bl.a.
· Strøelse i kostalde, sandet er af særlig god kvalitet, da man undgår syge
køer.
· Sand i bassinet i Vestre Fjordpark, Aalborg.
· Sand til produktion af teglsten på lokalt teglværk.
Indvindingen vil blive begrænset til enkelte gange om året, hvor der indvindes
større mængder, og i de tidlige morgentimer, for at mindske generne for naboer
og øvrige strandgæster. Så vidt det er muligt, vil transporten væk fra stranden
koordineres med den øvrige drift og vedligeholdelse af stranden og tilstødende
vejarealer.
Løkken Fiskeriforening oplever, at fygesand ved ophalerpladsen eller sand i/ved
sejlrenden ved læmolen placerer sig således, at dette besværliggør erhvervsfiskeriets virke. Hjørring Kommune har opnået tilladelse hos Kystdirektoratet, så
sand der er til gene for fiskeriets erhvervsmæssige anvendelse af sejlrenden og
ophalerpladsen, kan fjernes. Det er også her et vilkår i tilladelsen, at det sand der
fjernes, skal anvendes til kystbeskyttelsesformål og dermed forbliver i kystens
sandmassebalance.
Den primære adgangsvej vil fortsat være via Ny Strandvej, men i forbindelse
med rydning af vejarealer, vil der også forekomme transport gennem byen. Herved reduceres antallet af transporter via Ny Strandvej, uden at andre områder
bliver yderligere belastet, og der vil derfor være færre gener for de naboer, der
bor omkring adgangsvejene.
Det blev i 2018 afklaret, at indvindingsretten kan overdrages til indvinder uden
forudgående udbud, da tilladelsen på baggrund af kravet om kompenserende
sandfordring ikke har en kommerciel værdi.
En fornyet ansøgning skal som tidligere indsendes og underskrives af Hjørring
Kommune. Ved at Hjørring Kommune er ansøger på en eventuel tilladelse, har
kommunen desuden mulighed for at stille vilkår i en kontrakt, som ellers ikke er
muligt i en råstoftilladelse.
Administrationen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager en samlet stillingtagen til spørgsmålet, såvel som grundejer og som høringspart.
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Lovgrundlag
Lov om råstoffer nr. 357 af 6. juni 1991 jf. lovbek. nr. 950 af 24. september 2009
(med senere ændringer).
Styrelsesloven § 68.

Økonomi
Det kan oplyses, at den sandmængde, der er ansøgt om at indvinde (3.000
m3/år), har en anslået værdi af ca. 0,060 mio. kr. (20 kr./m3).

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Det er administrationens vurdering, at den mængde sand der eventuelt meddeles
tilladelse til at fjerne, ikke vil have negativ indflydelse på kysterosionen. Dels vil
der blive kompensationssandfodret, og dels er der tale om fygesand fra den tørre
del af stranden, som til dels og på sigt vil fyge op i klitten og Løkken by.

Bilag
1. Tidligere sagsfremstilling af 21. december 2016 og 9. maj 2018.
2. Region Nordjylland afslag på tidligere ansøgning.
3. Brev fra Fiskeriforeningen.
4. Kystdirektoratets indstilling.
5. Udtalelser fra hhv. dyrlæge, teglværk og Vestre Fjordpark.
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Direktøren for Teknisk Forvaltning indstiller,
· at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om kommunen som grundejer
skal indsende tilpasset ansøgning til Region Nordjylland med forslag til
vilkår jf. sagsfremstillingen.

Beslutning
Der indsendes tilpasset ansøgning om indvinding af 3.000 m3/år med vilkår om
kompenserende sandfodring, så sandmassebalancen i området ikke påvirkes
ved indvindingen.
Ansøgningen godkendes i udvalget, inden den sendes frem.
Mogens Bjerre deltog ikke i mødet.

