Miljø- og Energiudvalget

Punkt 10.

Orientering: Fordebat om råstofplan 2016
2015-002187
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering om Aalborg Kommunes
høringssvar på fordebat til Råstofplan 2016.
Beslutning:
Taget til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune fik den 7. januar 2015 en høring fra Region Nordjylland vedrørende "Indkaldelse af ideer
og forslag til råstofplan 2016". Region Nordjylland har udarbejdet en redegørelse om revision af råstofplan
2012 for bl.a. at afklare, om der er udlagt tilstrækkeligt med graveområder. Aalborg Kommunes høringssvar
er udarbejdet i samarbejde mellem By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen. Der er i
Aalborg Kommunes høringssvar til fordebatten givet forslag til, hvilke emner, herunder emner til retningslinjer, der kan indgå i Råstofplan 2016.
Region Nordjylland foreslår ligeledes udlæg af et nyt graveområde på 458 hektar ved Vadum By. Aalborg
Kommune vurderer, at forslaget til graveområde Vadum bl.a. på baggrund af den arealmæssige udbredelse
og placering udgør en risiko for påvirkning det omkringliggende miljø. På den baggrund har Aalborg Kommune i høringssvaret valgt at forbeholde sig retten til at komme med yderligere bemærkninger til arealudlægget ved Vadum by i den offentlige høring af forslag til råstofplan 2016, idet høringssvaret ikke har været
politisk behandlet, jf. høringssvaret i bilag 1.
Høringsfristen udløb den 6. marts 2015.
Problemstillinger i forhold til grundvand - Graveområde Vadum
En del af graveområde Vadum ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser. Området er sårbart over for nedsivning af nitrat og miljøfremmede stoffer, da det primære grundvandsmagasin er beliggende meget terrænnært. Hvis graveområdet realiseres, vil en stor del af det udlagte område med særlige drikkevandsinteresser, der er placeret i Aalborg Kommune, blive opgravet. Dermed er muligheden for at placere
en ny kildeplads til f.eks. Vadum Vandværk inden for område med særlige drikkevandsinteresser meget
begrænset, idet det primære grundvandsspejl mange steder sandsynligvis vil være blotlagt, hvilket besværliggør placeringen af nye indvindingsboringer.
Miljøscreening - Graveområde Vadum
Region Nordjylland har gennemført en miljøscreening af graveområde Vadum, hvor Aalborg Kommune finder, at de punkter, der er markeret til at have en "ingen påvirkning" eller "mindre påvirkning" på miljøet, vurderes til at have en "væsentlig påvirkning" idet der er tale om et stort område i det åbne land på 458 ha beliggende op af Vadum by. Det drejer sig f.eks. om landskab, lokalplan 13-004, trafikale forhold, støj, støv,
vibrationer, rekreative interesser og arealforbrug.
På baggrund af den Miljøscreening, der er gennemført, hvor ”jordbund og vand” fremgår som kategorien
”Væsentlig påvirkning, som udløser miljøvurdering”, konkluderer Region Nordjylland via den samlede vurdering i Miljøscreeningen, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af miljøet som følge af udlægning af Vadum graveområde, og at der dermed ikke skal gennemføres en miljøvurdering.
Denne konklusion er Aalborg Kommune ikke enig i, og påpeger dette i høringsbrevet.
Det samlede høringssvar, der er indgivet til Region Nordjylland, er vedhæftet som bilag 1. Graveområde
Vadums placering i forhold til Vadum by og område med særlige drikkevandsinteresser samt placeringen af
de to kildepladser i området fremgår af bilag 2.

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 20.03.2015
kl. 09.30

Side 2 af 3

Miljø- og Energiudvalget
Bilag:
Bilag 1 - Høringssvar - Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2016
Bilag 2 - Graveområde Vadum
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