Redegørelse om revision af Råstofplan 2016 (Region Nordjylland)

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender Aalborg Kommunes
høringsvar til Redegørelse om revision af Råstofplan 2016.

Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune fik den 29. juni 2018 en høring fra Region Nordjylland vedrørende ”Redegørelse om
revision af Råstofplan 2016”. Regionsrådet vedtog den 25. april 2017 den gældende råstofplan.
Af redegørelsen fremgår, at Region Nordjylland ønsker at få tilbagemeldinger på den aktuelle
forsyningssituation med råstoffer i Region Nordjylland og synspunkter for 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.
De konkrete overordnede strategiske spørgsmål som Regionsrådet har stillet i høringen er:
 Bør en revision af Råstofplan 2016 fortsat fokusere på at finde egnede forekomster af sand, grus og
sten i Vendsyssel?
 Skal fokus fortsat være på at sikre den lokale forsyning?
 Bør der være et større fokus på at løse forsyningsproblemer lokalt i de kommuner, hvor
fremskrivningen af råstofforbruget forventes at stige mest i de kommende år?
 Skal Regionen søge at påvirke relevante myndigheder og råstofbranchen til at se på mulighederne
for, at indvindingen af råstoffer til havs kan spille en større rolle end i dag sådan, at havbaserede
råstoffer kan bidrage til en større andel af det fremtidige råstofforbrug?
 Skal Regionen i højere grad have fokus på muligheden for at understøtte genanvendelse af bygge
og anlægsaffald som et alternativ til den landbaserede råstofindvinding?
Af redegørelsen fremgår desuden en prognose for behovet af råstoffer i Region Nordjylland, og hvilke
råstoffer der findes i hvilke kommuner i regionen.
Efter høringsperioden vil Region Nordjylland 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 Kommunens høringssvar er udarbejdet i et samarbejdet mellem Miljø- og Energiforvaltningen og Byog Landskabsforvaltningen.
Høringssvaret er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.
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