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Høringssvar til Region Syddanmark vedr. Forslag til Råstofplan 2020
Hermed fremsendes Assens Kommunes høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020 og de dertilhørende miljørapporter.
I forhold til de eksisterende udlagte områder, henviser vi til høringssvar til Råstofplan 2016.
Bæredygtig råstofforvaltning
Assens Kommune er meget positive over for paradigmeskiftet i råstofplanlægningen med inddragelsen af verdensmålene og fokus på bæredygtig råstofforvaltning – herunder bedre genanvendelse af restprodukter.
Naboer til råstofgrave
I Assens Kommune oplever vi med jævne mellemrum, at naboer til nærliggende råstofindvindingsområder føler sig forstyrret af gener ved indvendingen. Vi ser derfor positivt på regionens
initiativ om ”Kodeks om godt naboskab”. Assens Kommune finder det vigtigt, at berørte borgere i nærområdet får information omkring aktiviteter i råstofgravene.
Vi vil samtidig opfordre regionen til at involvere naboer i processen om udlæg af nye graveområder og udarbejdelse af de konkrete gravetilladelser. Naboer til kommende graveområder skal
således have mulighed for tidligt at komme til orde. På den måde kan eventuelle konflikter imødekommes inden de går i hårdknude, og mens der evt. er mulighed for andre typer af løsninger,
der passer ind i forhold til den konkrete indvinding af råstoffer.
Trafik
Assens Kommune oplever væsentlige udfordringer i forhold til veje, der ikke er planlagt og dimensioneret til den øgede tunge trafik en indvinding i en råstofgrav kan medføre. Manglende
bredde på vejene kan medføre en øget fare for især bløde trafikanter, når mængden af tung trafik øges. Samtidig ødelægges vejkanterne hurtigt, når tung trafik passerer tæt på vejkanterne.
Det er derfor Assens Kommunes indstilling, at den tunge trafik fra råstofgrave ikke skal passere
skoler, daginstitutioner og tæt beboede områder.
Assens Kommune finder, at Regionen ved udlæg af arealer og ved konkrete gravetilladelser bør
inddrage de trafikale aspekter. Det bør vægtes højt, at der primært graves råstoffer på arealer,
hvor det er muligt, at sikre udkørsel til større veje med kapacitet til den tunge trafik relateret til
råstofgravning.
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Assens Kommune vil i den forbindelse gerne opfordre regionen til at indgå i drøftelser med vejdirektoratet, hvis der er mulige adgangsveje direkte til statsveje, da dette ud fra en helhedsbetragtning kan være den optimale løsning og kan sikre at tung transport minimeres på mindre
veje ved f.eks. skoler, institutioner etc.
Graveområder
Assens Kommune mener, at udpegningen af området Brylle, nord for Humlekrogen er problematisk for beboerne på Humlekrogen, der risikerer at blive meget belastet af råstofgravning på
begge sider af deres ejendomme. Derfor bør der tages ekstraordinære hensyn til naboerne i
dette område.
I forhold til udpegningen af allerede bebyggede og byplanlagte områder ønsker Assens Kommune at disse udtages af råstofplanen. Det drejer sig om områderne: Assens Akkerup, Grønnemose, Skalbjerg og Barløse. Vi henviser til bilaget for en nærmere beskrivelse herom.
Efterbehandling
Endvidere er vi enige i relevansen af, at sårbart grundvand beskyttes. Vi ser derfor positivt på
retningslinjen om, at områder i sårbare områder skal efterbehandles til ekstensivt landbrug
uden brug af pesticider eller gødning, natur eller fritidsområder. Dette er i overensstemmelse
med Assens Kommunes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.
Det er yderligere Assens Kommunes holdning at BNBO bør friholdes fra råstofgravning. Grundvandet er flere steder belastet af pesticider, og kommunerne har fået til opgave at sørge for at
der inden for BNBO tages tiltag til at beskytte grundvandet. Det er derfor meget uhensigtsmæssigt, hvis grundvandets sårbarhed inden for BNBO øges som følge af råstofindvinding.
Bemærkninger til de enkelte områder
Se vedlagte bilag for bemærkninger til de enkelte områder.
Venlig hilsen,
Søren Steen Andersen
Borgmester

Finn G. Johansen
Kommunaldirektør
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Bemærkninger til de enkelte områder
Brylle
Frankfri – udvidelse af graveområde for sand, grus og sten med 2 nye matrikler 77g og 75c
Brylle By, Brylle.
Assens Kommune vil gerne gøre opmærksom på, at regionen ikke bør give gravetilladelse samtidig på begge sider af Humlekrogen af hensyn til beboerne på Humlekrogen.
Udnyttelsen af forekomsterne tæt på ejendommene bør desuden tilrettelægges på en måde, så
beboerne ikke belastes mere end højest nødvendigt.
Af hensyn til beboerne på Humlekrogen bør der udarbejdes en efterbehandlingsplan, der redegør for områdets form og tilstand efter indvindingen, så ejendommene ikke efterlades på et
markant ”dige” i landskabet.

Konflikter med eksisterende byudviklingsplaner
Der er fire råstofområder i Assens Kommune, som konflikter med kommunens planinteresser.
Grønnemose
Matrikel 23o Etterup By, Rørup er ramme- og lokalplanlagt (i 1993) til boligområde.
Området er samtidig udpeget som interesseområde for sand, grus og sten.
Assens Kommune ønsker det udpegede interesseområde tilpasset, således at matrikel 23o Etterup By, Rørup udtages af udpegningen.
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Skalbjerg – matrikel 9h, 53 og del af 4bæ Skalbjerg By, Vissenbjerg er omfattet af kommuneplanramme 2.2.B.52.
De to matrikler 9h og 53 er desuden lokalplanlagt til boliger med en partiel byplanvedtægt fra
1976 og er delvist udbygget.
Området er fortsat udpeget til graveområde for rødbrændende ler.
Assens Kommunes ønsker graveområdet for rødbrændende ler tilpasset, således at de kommune- og lokalplanlagte områder udtages af graveområdet.

Akkerup og Barløse
Dele af de to bysamfund er fortsat udlagt som interesseområde for sand, grus og sten.
Assens Kommune ønsker de udlagte interesseområder for sand, grus og sten tilpasset således,
at landsbyerne Akkerup og Barløse friholdes fra udpegningen som interesseområde for sand,
grus og sten.
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