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Der er ved skrivelse af 29. juni 2018 fremsendt en høring vedr. en redegørelse om
revision af Råstofplan 2016. I høringen gøres der opmærksom på, at Regionen
ønsker at få tilbagemeldinger på den aktuelle forsyningssituation med råstoffer i
Region Nordjylland og synspunkter på at revidere den gældende Råstofplan 2016.
Høringen gælder således ikke konkrete forslag til ændringer af graveområder, men
derimod nogle konkrete spørgsmål til bl.a. forsyningssituationen.
Der gøres samtidig opmærksom på, at Regionen efter høringsperioden på
redegørelsen vil vurdere, om råstofplanen skal revideres, og dermed gennemføre
endnu en debat, med indkaldelse af ideer og forslag til en ny råstofplan.
Høringsfristen udløber den 14. september 2018.
Aalborg Kommune har behandlet redegørelsen på møde i By- og Landskabsudvalget
den 6. september 2018, og har på denne baggrund følgende bemærkninger:
I forhold til Region Nordjyllands Råstofplan, så er der tale om en plan, hvor der skal
ses på helheder og ud over den enkelte kommunes grænser. Aalborg Kommune
finder det derfor vigtigt, at når der er tale om at finde egnede områder til at indvinde
råstoffer på, og sikre forsyningen, så er det yderst relevant, at der er de nødvendige
registreringer og undersøgelser til stede for hele regionen. Er disse undersøgelser og
registreringer til stede, kan der udpeges relevante og hensigtsmæssige
råstofområder til gavn for hele Region Nordjylland, hvor der samtidig er taget hensyn
til de vigtigste interesser i forhold til grundvand, landskab, natur, infrastruktur og
byernes udvikling m.m.
Generelt er det et problem, at den eksisterende viden om råstoffernes forekomster
ofte er baseret på den geologiske viden der stammer fra boringer efter grundvand til
drikkevand. Det betyder nemlig, at der i de områder, hvorfra der indvindes
drikkevand, er stor viden om sand- og grusforekomster, hvorimod der er begrænset
viden i områder uden for drikkevandsinteresseområder. Det har betydet, at det er
områder med drikkevandsinteresser, der også er udlagt til råstofområder. En fokus
på indvinding af råstoffer i områder uden for Områder med særlige
drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande vil minimere
interessekonflikterne med grundvandsinteresserne og naturligt minimere risikoen for
forurening af grundvandet - vandværkernes råvand.
Aalborg Kommune finder det desuden vigtigt, at den fremtidige råstofindvinding
planlægges og administreres under hensyntagen til de brede miljøproblematikker,
såsom global opvarmning og ressourcemangel. Der arbejdes i denne tid på en fælles
ambition om at gøre Region Nordjylland til den første cirkulære region. Derfor bør
den fremtidige råstofindvinding planlægges, så transportafstande minimeres, og så
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der i videst muligt omfang anvendes genanvendte materialer i byggeriet frem for
jomfruelige materialer. En fælles ambition om yderligere cirkulering af råstoffer
forudsætter et samarbejde mellem Region Nordjylland (indvindingstilladelser) og de
respektive kommuner (miljøgodkendelser til genanvendelsesvirksomheder).
Aalborg Kommune har ikke yderligere bemærkninger til det fremsendte materiale, og
ser frem til den videre inddragelse i processen - herunder til et evt. samarbejde om
cirkulering af råstoffer.
Venlig hilsen

Anne-Vibeke Skovmark
Landinspektør
9931 2243
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