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Høringsvar fra Vesthimmerlands Kommune til indkaldelse af ideer
og forslag til Råstofplan 2020
Vesthimmerlands Kommune har modtaget høringsbrev vedr. indkaldelse af ideer og forslag
til Råstofplan 2020.
Der er i Region Nordjyllands debatoplæg opstillet nogle centrale spørgsmål, som Vesthimmerlands Kommune hermed responderer på.
Nye forslag til graveområder eller forslag til ændringer af eksisterende graveområder.
Vesthimmerlands Kommune foreslår en ændring af enkelte af de udlagte områder. Det drejer sig om Farsø og om Blære – Blære Nord.
Farsø
Vesthimmerlands Kommune foreslår, at det udlagte graveområde ændres, således at byudviklingen kan sikres, herunder specielt udviklingsmuligheden for de erhvervsvirksomheder,
der er placeret i den sydvestlige del af byen. Dette skal ses i sammenhæng med de forholdsvis begrænsede ressourcer, der er placeret i den del af graveområdet. Råstofindvindingen foregår i den østlige del af det udlagte område og ikke i den nordvestlige del som er
bynært. På bilag 1 ses det område som ønskes udtaget.
Blære – Blære Nord
En del af graveområdet er beliggende indenfor det opland, hvor der dannes drikkevand til
Aars vandforsyning, den største vandforsyning i Vesthimmerlands Kommune, som dækker
Aars By og opland. En mindre del af graveområdet er beliggende indenfor indvindingsopland til vandværket. Vesthimmerlands Kommune vil som minimum gerne have udtaget
den del af graveområdet, som ligger indenfor indvindingsoplandet til vandværket. På bilag
2 ses det område, som ønskes udtaget.
Kan grundvandsinteresser og råstofindvinding gå hånd i hånd eller vil de være modsætninger?
Vesthimmerlands Kommune vurderer, at grundvandsinteresser og råstofindvinding vil kunne gå hånd i hånd. Dette forudsætter et større fokus på risikovurdering i forhold til grund-
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vand i forbindelse med udlægning af råstofområder indenfor OSD (områder med særlige
drikkevandsinteresser) og indvindingsopland til vandværkerne. Det samme gør sig gældende i forbindelse med udstedelse af råstoftilladelser og den efterfølgende efterbehandling.
En risikovurdering skal forholde sig til beskyttelsen før og efter gravning af råstoffer og
konsekvenser af den efterfølgende efterbehandling. Vesthimmerlands Kommune vurderer,
at det ikke er nok at stille et vilkår om, at der ikke må benyttes gødning og pesticider. Regionen bør også vurdere, hvordan dette vilkår fremadrettet kan kontrolleres og håndhæves. Regionen skal frigøre ressourcer til den del af opgaven, alternativt skal områderne
efterbehandles til natur eller helt friholdes fra råstofgravning.
Kan transportbelastningen og CO2 udledningen minimeres ved at sikre den lokale forsyning?
Der skal fortsat være fokus på at sikre den lokale forsyning. Transportafstande, den eksisterende infrastruktur, grundvandsinteresser, naturbeskyttelse, den miljømæssige påvirkning lokalt, belastning af allerede eksisterende graveområder og byudvikling er vigtige parametre, der bør vægtes udover ressourcernes omfang, kvalitet og placering ved udlægning
af nye graveområder.
Hvordan kan regionen være med til at fremme en efterbehandling, så natur og biodiversitet
beriges?
Regionen kan i forbindelse med udlægning af råstofområder og ved krav til den efterfølgende efterbehandling have større fokus på allerede udlagte naturområder og økologiske forbindelser og medtage overvejelser om konsekvenser/berigelser for naturområder i de vurderinger der ligger til grund for om områderne skal udlægges til råstofindvinding og hvilke
krav, der efterfølgende skal stilles til efterbehandling og den fremtidig anvendelse af graveområderne efter endt gravning.
Retningslinjer – er der behov for nye retningslinjer eller justeringer af eksisterende?
Vesthimmerlands Kommune har ikke umiddelbart forslag til ændringer af de eksisterende
retningslinjer. Regionen kunne overveje at indarbejde en retningslinje omkring bedre udnyttelse og færdiggravning af ressourcerne for de enkelte graveområder dog med fokus på
de øvrige interessekonflikter, som f.eks. grundvandsinteresser.
Hvordan kan regionen være med til at fremme en ansvarlig udnyttelse af råstofferne i regionen og derved understøtte en højere grad af genanvendelse af de sekundære råstoffer?
Region Nordjylland bør i forbindelse med udlægning af graveområder samt i forbindelse
med udstedelse af råstoftilladelser have større fokus på krav til indvinding, således at krav
til udnyttelse af ressourcerne i det aktuelle område vurderes nøje sammen med de øvrige
parametre i forhold til §3 i råstofloven, ”Ved lovens anvendelse skal der på den ene side
lægges vægt på råstofressourcernes omfang og kvalitet og en sikring af råstofressourcernes udnyttelse samt tages erhvervsmæssige hensyn. På den anden side skal der lægges
vægt på miljøbeskyttelse og vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse, herunder bevarelsen af landskabelige værdier og vi-
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denskabelige interesser, en hensigtsmæssig byudvikling, infrastrukturanlæg, jord- og skovbrugsmæssige interesser”.
Har vi brug for en fælles råstofstrategi og hvilke emner bør diskuteres i en fælles strategi?
Vesthimmerlands Kommune mener, at der er brug for en fælles råstofstrategi, det er vigtigt
at få koordineret de fremtidige behov for råstoffer både i forhold til kommunale og regionale grænser. Udover behovet skal der fokuseres på ressourceforekomster både på land og i
vand, de miljømæssige parametre ved indvinding og transport af råstoffer samt alternative
genanvendelsesmuligheder i forhold til råstofferne.
Høringssvaret er den 3. juni 2019 behandlet af Vesthimmerlands Kommunes Teknik og Miljøudvalg.
I tilfælde af, at der er spørgsmål til ovenstående, kan undertegnede kontaktes.

Gitte Østergaard Sørensen
Civilingeniør
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