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Revision af Råstofplan 2016
Vesthimmerlands Kommune har modtaget en forespørgsel vedr. behovet for, at der skal gennemføres en
revision af Råstofplan 2016. Der er i den forbindelse opstillet nogle centrale spørgsmål, som Vesthimmerlands Kommune hermed responderer på.


Bør en revision af Råstofplan 2016 forsat fokuserer på at finde egnede forekomster af sand, grus
og sten i Vendsyssel?

Det er vigtigt at fokusere på at finde egnede forekomster, at råstofferne udnyttes optimalt og anvendes i
forhold til deres kvalitet. Det er i den sammenhæng vigtigt at have fokus på at minimere transportafstande og prioritere en jævn geografisk fordeling af graveområderne. Der bør derfor stadig være fokus på at
finde egnede forekomster i Vendsyssel.


Skal fokus fortsat være på 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.


Bør der være et større fokus på at løse forsyningsproblemerne lokalt i de kommuner, hvor fremskrivningen af råstofforbruget forventes at stige mest de kommende år.

Som udgangspunkt ja, men Vesthimmerlands Kommune er vidende om, at det kan være svært i forbindelse med større projekter som f.eks. en tredje Limfjordsforbindelse.


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?
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Det kan være et godt alternativ. Man kunne f.eks. med fordel benytte sand fjernet fra sandrender til fyldsand fremfor at skulle deponere det bortgravede sand et andet sted i havet/fjorden.


Skal Regionen i højere grad have fokus på mulighederne for at understøtte genanvendelse af
bygge og anlægsaffald som et alternativ til den landbaserede råstofindvinding?

Der bør være fokus på, at det rene bygge- og anlægsaffald så vidt muligt genanvendes, som et alternativ
til den landbaserede råstofindvinding
Vesthimmerlands Kommune har desuden et ønske om en ændring af enkelte af de udlagte områder. Det
drejer sig dels om Farsø og dels om Blære – Blære Nord.
Farsø
Vesthimmerlands Kommune har et ønske om, 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 vestlige del som er bynært.
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.
Vi skal gøre opmærksom på, at høringssvaret er foreløbigt, da det endnu ikke er behandlet af Vesthimmerlands Kommunes Teknik og Miljøudvalg. Punktet vil blive behandlet af Teknik- og Miljøudvalget den
8. oktober 2018 og der vil her blive taget stilling til, om det ligeledes skal behandles af byrådet.
Vi skal derfor tage forbehold for eventuelle ændringer til høringssvaret indtil, at det har været politisk behandlet.
Vesthimmerlands Kommune vil orientere regionen, når sagen har været politisk behandlet.
I tilfælde af, at der er spørgsmål til ovenstående, kan undertegnede kontaktes.

Med venlig hilsen
Gitte Sørensen
Civilingeniør

Side 2 af 2

