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Foroffentlighedsfase om udlæg af nyt graveområde ved
Gøttrup Fiskesø i Jammerbugt Kommune
Regionsrådet indkalder hermed idéer og forslag til et tillæg til Råstofplan 2016
Gøttrup Grusgrav v/ Karsten Jespersen har den 21. februar 2018 anmodet Region Nordjylland om udpegning af et nyt graveområde til indvinding af sand, grus og sten i Gøttrup Fiskesø, beliggende umiddelbart øst
for Gøttrup By, Jammerbugt Kommune. Det foreslåede graveområde er tilbage i 1980’erne opstået som gravesø og forslagsstiller ønsker at uddybe søen, da råstofforekomsten i søen ikke er fuldt udnyttet.
Regionsrådet træf på deres møde den 29. maj 2018 beslutning om at planprocessen omkring udarbejdelse
af tillæg til Råstofplan 2016 indledes med, at der indkaldes idéer og forslag m.v. til planlægningsarbejdet.
Miljøscreening
Regionsrådet har udarbejdet et udkast til miljøscreening af forslaget til graveområde ved Gøttrup Fiskesø.
Miljøscreeningen har til formål at afdække de eventuelle problemstillinger, hvor råstofindvinding kan få en
væsentlig indvirkning på miljøet.
Udkastet kan du se på www.raastoffer.rn.dk eller https://rn.dk/raastoffer
I miljøscreeningen kan du se hvilke påvirkninger en eventuel fremtidig råstofindvinding i området vurderes at
medføre på miljøet.
Deltag i debatten
Regionsrådet ønsker at høre din mening, inden det tager stilling til, om der skal arbejdes videre med forslaget om udlæg af et nyt graveområde ved Gøttrup Fiskesø.
Derfor har I bemærkninger eller indsigelser til forslaget bedes de indsendes, så det er os i hænde senest
fredag den 17. august 2018.
Indsigelser eller bemærkninger indsendes til:
Høringsportalen
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eller via e-mail til:
raastoffer@rn.dk
Ved eventuelle spørgsmål vedrørende høringen bedes I rette henvendelse til Rikke Ellemann-Biltoft tlf. 9764
8284, e-mail rieb@rn.dk

Med venlig hilsen

Rikke Ellemann-Biltoft
Ph.d. Geolog
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