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Høring –
Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2020
Den 29. januar 2019 vedtog Regionsrådet, at der er behov for en revision af Råstofplan 2016. Derfor har
Regionsrådet nu udarbejdet et debatoplæg som sendes ud i offentlig høring.
Region Nordjylland indbyder råstofindvindere, interesseorganisationer, borgere og kommuner til at give deres
bud på, hvordan en ny revideret Råstofplan 2020 kan udformes.
Et væsentligt emne er at få afklaret om der er udlagt tilstrækkeligt med graveområder og om disse indeholder
tilstrækkelige mængder i de kvaliteter, der er behov for.
Andre væsentlige spørgsmål til debatten er hvordan regionen kan være med til at fremme en efterbehandling,
så natur og biodiversitet beriges og sikre en ansvarlig udnyttelse af råstofferne i regionen og derved understøtte en højere grad af genanvendelse af de sekundære råstoffer. Et andet væsentligt spørgsmål er, om
grundvandsinteresser og råstofindvinding kan gå hånd i hånd eller om de vil være modsætninger.
Et vigtigt element i planlægningen er den strategiske miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af
planer og programmer. Derfor skal regionen høre andre berørte myndigheder om, hvilke særlige forhold der
bør inddrages i miljøvurderingen.
Har du idéer eller forslag til den kommende Råstofplan 2020 for Region Nordjylland, eller har du bemærkninger til debatoplægget, kan du sende dem via
www.raastofplan2020.rn.dk
Eller til:
Region Nordjylland,
Regional Udvikling, Råstofgruppen
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
eller raastoffer@rn.dk
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Idéer og forslag skal fremsendes inden den 5. juli 2019
Har du spørgsmål til debatoplægget, kan de rettes til Søren Madsen Tabor på e-mail: stab@rn.dk eller på tlf.
97649703, eller til Rikke Ellemann-Biltoft på e-mail: rieb@rn.dk eller på tlf. 97648284.
Du kan læse mere om råstofplanlægningen på www.raastofplan2020.rn.dk og www.raastoffer.rn.dk.

Med venlig hilsen

Rikke Ellemann-Biltoft
Ph.d. geolog
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