By- og Landskabsudvalget

Punkt 12.

Godkendelse af supplerende høring af Råstofplan 2016
2015-002187
Miljø- og Energiforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Aalborg
Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands supplerende høring til forslag til Råstofplan 2016 (Hvorup).
Miljø- og Energiudvalget behandler sagen i mødet den 7. december 2016.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Region Nordjylland sendte den 4. marts 2016 forslag til Råstofplan 2016 i offentlig høring. Aalborg Kommunes høringssvar til forslag til Råstofplan 2016 blev forelagt Miljø- og Energiudvalget den 4. maj 2016 (punkt
3), By- og Landskabsforvaltningen den 4. maj 2016 (punkt 13) og byrådet den 9. maj 2016 (punkt 6) til godkendelse. Region Nordjylland sendte i foråret 2015 Råstofplan 2016 ud i en fordebat. Aalborg Kommunes
høringssvar til fordebatten blev forelagt Miljø- og Energiudvalget den 20. marts 2015 (punkt 10) og By- og
Landskabsudvalget den 5. marts 2015 (punkt 14) til orientering.
Aalborg Kommune har den 14. oktober 2016 modtaget Region Nordjyllands supplerende offentlige høring
omhandlende et nyt forslag til graveområde i Hvorup, Nørresundby. Høringsfristen udløber den 15. december 2016.
Nedenfor er hovedtrækkene i Aalborg Kommunes høringssvar til supplerende høring til forslag til Råstofplan
2016 gennemgået.
Forslag til Råstofplan – Øvelsesterræn Hvorup
I Region Nordjyllands supplerende høring til forslag til Råstofplan 2016 foreslås det, at der i Aalborg Kommune udlægges et nyt graveområde i øvelsesterrænnet ved Hvorup, som det fremgår af bilaget ”Kortbilag forslag til graveområde øvelsesterræn Hvorup”. Det foreslåede graveområde strækker sig over 324 hektar.
Graveområder er områder, hvor der ikke må planlægges for eller etableres anlæg, der begrænser mulighederne for råstofudnyttelsen.
Af regionens høringsbrev fremgår det, at der er tale om et forslag til et nyt graveområde, som er indkommet i
forbindelse med den offentlige høring af Råstofplan 2016. Regionen har gennemført en miljøscreening (MV)
af det foreslåede graveområde, som det fremgår af bilaget ”Miljøscreening - Strategisk Miljøvurdering (SMV),
råstofplanlægning - Hvorup Øvelsesterræn”.
Aalborg Kommunes høringssvar
Aalborg Kommune kan ikke anbefale, at øvelsesterræn Hvorup udlægges til graveområde.
Naturinteresser og rekreative interesser
Store dele af det foreslåede graveområde har status som beskyttet natur, og indvinding af råstoffer vil udgøre en væsentlig negativ påvirkning af områdets beskyttede naturtyper.
Regionens miljøscreening (MV) peger på mulighed for at dispensere fra naturbeskyttelseslovens § 3 på vilkår om udlægning af erstatningsnatur. Det er Aalborg Kommunes opfattelse, at dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 på vilkår om udlægning af erstatningsnatur, til indvinding af råstoffer inden for et større
sammenhængende beskyttet naturareal, ikke repræsenterer praksis i forhold til Naturbeskyttelseslovens
bestemmelser, jf. en lang række afgørelser fra Naturklagenævnet.
Det militære øvelsesterræn indgår i kommunens grøn-blå struktur som et natur- og rekreativt område. Øvelsesterrænnet ligger inden for et større område, hvor grønne rekreative arealer er underrepræsenteret, og
øvelsesterrænnet benyttes i dag rekreativt af mange mennesker.
Jordforurening
Ifølge Aalborg Kommunes oplysninger fra Forsvaret er der flere steder konstateret jord- og grundvandsforurening inden for det foreslåede graveområde. Det er således ikke korrekt, når der står, at der ikke er kortlagt
jordforurening inden for det foreslåede graveområde. Idet området er beliggende i område med særlig drikkevandsinteresser (OSD), er de kortlagte arealer omfattet af den offentlige indsats. Det betyder, at der skal
indhentes en tilladelse fra Aalborg Kommune efter § 8, stk. 2 i jordforureningsloven, før der bl.a. kan udføres
gravearbejde. I den forbindelse skal det sikres, at gravearbejdet ikke udgør en øget forureningsrisiko over for
drikkevandsressourcen.
Råstofressource
Et væsentligt element i forbindelse med udlæg af graveområder må være en kortlægning af råstofressourcens størrelse samt kvalitet. Det fremgår ikke af Region Nordjyllands miljøscreening (MV), hvorvidt ressourcens størrelse og kvalitet er kortlagt, og dermed om den er tilstrækkelig til at udlægge hele området som

By- og Landskabsudvalget

Møde den 08.12.2016
kl. 08.30

Side 2 af 4

By- og Landskabsudvalget
graveområde. En kortlægning ville ligeledes kunne bidrage til en mere konkret afgrænsning af graveområdet.
Bynærhed
Det udpegede graveområde grænser helt op til Nørresundby, ligesom det rækker ind over bebyggede arealer m.m. Da der er tale om et bynært graveområde, burde afgrænsningen af området have været bearbejdet
mere indgående før den supplerende høring, idet mange menneskers fremtid vil blive påvirket af en evt.
råstofindvinding.
Grundvandsforhold
Det forslåede graveområde er beliggende inden for det fælles indvindingsopland til de tre almene vandværker – Lindholm Vandværk, Aalborg Vand - Hvorup Syd og Nr. Uttrup Vandværk. De tre vandværker indvinder
tilsammen ca. 10% af den samlede indvinding til almene vandværker i Aalborg Kommune, og er de eneste
vandværker i området. Vandværkerne forsyner borgerne i Nørresundby og opland, herunder lufthavnsområdet med drikkevand. Hvis området udlægges til graveområde i Råstofplan 2016, betyder dette, at der inden
for området ikke må planlægges for eller etableres anlæg, der begrænser mulighederne for råstofudnyttelse.
Dette vil begrænse vandværkernes fremtidige muligheder for at ændre den eksisterende kildepladsstruktur
med f.eks. nye boringer. Samtidig dækker det foreslåede graveområde næsten 50% af det grundvandsdannende opland til vandværkerne i Hvorup-området, hvilket betyder, at den nedbør, som falder over dette område, efter noget tid vil nå frem til kildepladsernes indvindingsboringer.
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
Området er omfattet af en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, som blev vedtaget af Nordjyllands Amt i
oktober 2005. Hvis øvelsesterrænnet udlægges til graveområde vil det ikke være muligt for områdets vandværker at gennemføre de indsatser, der er fastlagt i indsatsplanen. Indsatserne omfatter bl.a. målrettet beskyttelse gennem fastholdelse af den lave nitratudvaskning fra øvelsesterrænnet via en aftale med militæret.
Udlæg af området til graveområde vil betyde, at vandværkerne ikke kan tinglyse deklarationer til beskyttelse
af grundvandet inden for øvelsesterrænnet. Vandværkernes mulighed for at gennemføre målrettet grundvandsbeskyttelse i øvelsesterrænet vil dermed blive udskudt indtil råstofgravningen er afsluttet.
Samtidig har områdets vandværker allerede på nuværende tidspunkt gennemført en række indsatser i området, og dermed investeret penge i beskyttelse af grundvandsressourcen for at sikre rent drikkevand i fremtiden. Det er væsentligt, at vandværkernes investering i rent drikkevand ikke sættes over styr.
Vandværkernes indvindingsmuligheder
Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis grundvandsressourcen i området forurenes, er muligheden for
at flytte områdets indvindinger til et andet område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) begrænsede.
Grundvandsressourcen i de omkringliggende OSD-områder udnyttes i forvejen af andre almene vandværker,
og samtidig er der naturinteresser m.m., der kan begrænse mulighederne for etablering af nye indvindinger.
Samlet vurdering
Aalborg Kommune kan ikke anbefale, at øvelsesterræn Hvorup udlægges til graveområde. Aalborg Kommune mener ikke, at råstofinteressen i Hvorup bør vægte højere end de væsentlige drikkevandsinteresser, naturinteresserne, rekreative interesser og nærheden til større bymæssig bebyggelse. Dette skal sammenholdes med, at der ikke er taget konkret stilling til den arealmæssige afgrænsning af graveområdet på baggrund
af råstofressourcens beliggenhed, områdets kortlagte jordforureninger samt nærhed til byområde.
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Bilag:
Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands supplerende offentlige høring af Råstofplan 2016
Miljøscreening - Strategisk Miljøvurdering (SMV), råstofplanlægning - Hvorup Øvelsesterræn
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