Klage i henhold til Råstofloven § 7:
Naturklagenævnet
C/O Pærekøbing Amt
Amtsgården 1
1234 Pærekøbing

Klage over Pærekøbing Amts tilladelse efter råstoflovens § 7 til indvinding af sand,
sten og grus på ejendommen matr. Nr. 1a, 2bc og 3d Pære By, Pærekøbing Kommune
(amtets j.nr. 1-23-4-567-8-99).
Pærekøbing Amt har den 25. januar 2002 meddelt tilladelse til at indvinde råstoffer på 15 ha, i
et område der ikke er udpeget som graveområde i regionplanen. På området ligger 6 gravhøje
og dele af området er et område med særlig drikkevandsinteresse (OSD). Pærekøbing Lokalkomite mener derfor ikke, at der er grundlag for en dispensation.
I regionplanen står der, at der kun gives tilladelse til indvinding i Jordbrugsområder når transportafstande, sjældne råstoffer eller lignede taler for det, og endvidere at når tilladelse gives
skal der tages hensyn til landskabelige og kulturhistoriske værdier. Naturfredningsforeningen
finder ikke at amtet foretager en rimelig vægtning at ovenstående forhold i deres afgørelse.
Der er tale om indvinding på et stort areal (15 ha) indeholdende kulturhistoriske værdier (6
gravhøje). Pærekøbing Museum har i deres udtalelse redegjort for at der stadig kan være grave bevaret til trods for at flere af gravhøjene er delvis nedpløjede. En del af området er i regionplanen udlagt som et område med særlige drikkevandsinteresser. Amtet har ikke redegjortfor at der skulle være tale om et område med sjældne råstoffer.
Efter DNs opfattelse har Pærekøbing Amt gentagne gange truffet afgørelser der strider mod
egen planlægning i råstofsager – jf. nedenstående afgørelser.
Det forhold at området ligger forholdsvis tæt på motorvejsprojektet hvormed en tilladelse til
indvinding på det ansøgte areal kan medføre en lille transportafstrand, er efter Naturfredningsforeningens opfattelse ikke tungtvejende nok til at der skal brydes med praksis i råstofindvindingssager - jf. Naturklagenævnets afgørelse af 1.1.2001 j.nr. 12-34/123-0012 og afgørelse af
2.2.2002 j.nr. 98-76/654-0005.
Med henvisning til ovenstående anmodes Naturklagenævnet om at omgøre amtets afgørelse til
et afslag.
Med venlig hilsen
Danmarks Naturfredningsforening
Pærekøbing Lokalkomite

