Oversigt over kommentarerne fra Staten ved Miljøstyrelsen, og de
ændringer der er foretaget i miljørapporten og forslag til Råstofplan
2016/2020 fordelt på emner
Natura 2000-områder
Statens kommentar
Miljøstyrelsen orienterede om, at der er kommet nye udpegningsgrundlag for Natura 2000-områderne, og
at der skal foretages opdatering heraf i miljørapporten.
Herudover blev der stillet krav om en mere dybdegående argumentation i forhold til risiko for påvirkning af
Natura 2000-områder ved de to forslag til nye graveområder E13 Stålhøjgård og D10 Lille Rørbæk.
Ændringer i miljørapporten og i forslag til Råstofplan 2016/2020
Regionen har foretaget gennemgang af Natura 2000 afgrænsninger for alle forslag til nye graveområder,
samt gennemgang af opdaterede Natura 2000 udpegninger i forhold til eksisterende graveområder, hvilket
fremgår af miljørapporten.
Regionen har foretaget en grundigere argumentation af Natura 2000-vurderingerne for forslag til nyt
graveområde ved D10 Lille Rørbæk og E13 Stålhøjgård i miljørapporten.
Vandforsyning
Statens kommentar
Miljøstyrelsen påpegede et lille overlap mellem det foreslåede graveområde ved D7 Rygård og et areal
udpeget til boringsnært beskyttelsesområde (BNBO).
Miljøstyrelsen ønskede at krav til opbevaring og håndtering af brændstof i graveområder af hensyn til
grundvands- og drikkevandsbeskyttelse blev indarbejdet i råstofplanens retningslinjer eller i
miljøvurderingen på overordnet niveau, så det gøres tydeligt, at dette hensyn er gældende for samtlige
graveområder, og at der skal tages stilling til dette i samtlige råstofindvindingstilladelser.
Miljøstyrelsen ønsker, at det af planens retningslinjer eller i den overordnede miljøredegørelse fremgår, at
der kan stilles vilkår om forbud mod anvendelse af gødningsstoffer og pesticider inden for
indvindingsområdet også efter endt gravning, idet mange af de foreslåede graveområder er helt eller
delvist udpeget som nitratfølsomme indvindingsområder samt vedtaget som indsatsområder.
Vedrørende udvidelsen af graveområdet J5 Hedeland finder Miljøstyrelsen det uklart på hvilket grundlag
vurderingen om, at der ikke er væsentlig risiko for påvirkning af grundvandsressourcen, er truffet.
Herudover oplyste Miljøstyrelsen, at når man sammenholder listen over udtagne områder i
miljøredegørelsen med listen over råstofområder i redegørelsen, er graveområderne uklart defineret. I
miljøredegørelsen står der: C4 Ølsted Vest, Halsnæs Ler 12 og 13 Annisse Nord, Gribskov. I redegørelsen
under de enkelte kommuner er nævnt: C4 Store Havelse, Halsnæs Ler 12 Annisse Syd, Gribskov.
Ændringer i miljørapporten og i forslag til Råstofplan 2016/2020
Idet regionen har besluttet ikke at udlægge nye graveområder i BNBO, har regionen reduceret i
afgrænsning ved D7 Ryegård på baggrund af kommentaren fra Miljøstyrelsen i forslag til Råstofplan

2016/2020. Regionen opdaterer råstofressourcen for forslaget til nyt graveområde på baggrund af den
ændrede afgrænsning. Den samlede ressourceopgørelse revideres tilsvarende.
Regionen præciserer kravene til håndtering og opbevaring af brændstof i miljørapporten under
vand/grundvand med samme ordlyd som under jordbund/jordforurening.
Regionen tilføjer i miljørapporten i afsnittet om vand/grundvand under den overordnede miljøvurdering, at
regionen sædvanligvis efter konkret vurdering stiller varige vilkår om, at der ikke må gødskes eller sprøjtes
med pesticider på arealer, hvor der er igangværende eller afsluttet råstofindvinding.
Vedrørende udvidelsen af J5 Hedeland, betyder en ændring i Retningslinje 6 (se nedenfor), at der ikke skal
foretages yderligere.
Regionen konsekvensretter i de påviste uklarheder i miljørapporten og forslag til Råstofplan 2016/2020.
Vandmiljøinteresser
Statens kommentar
Miljøstyrelsen stiller krav om, at Regionen konkret i miljørapporten redegør for, at vedtagelsen af
råstofplanen ikke er i strid med regler udstedt i medfør af lov om vandplanlægning. Det skal i den
forbindelse vurderes, om planen kan indebære risiko for direkte eller indirekte påvirkning af
vandforekomster, samt om påvirkningen medfører, at aktuel tilstand forringes eller at fastlagte miljømål
ikke kan opnås. Hvis det er tilfældet, må råstofplanen ikke vedtages, jf. Indsatsbekendtgørelsens § 8,
medmindre påvirkningen i et konkret projekt med plangrundlag i den vedtagne råstofplan kan afværges.
Ændringer i miljørapporten og i forslag til Råstofplan 2016/2020
Regionen tilføjer et afsnit om vandplanlægning i miljørapporten i den overordnet miljøvurdering og
uddyber miljøvurderingen vedrørende vådområder for alle forslag til nye graveområder.
Regionen reviderer Retningslinje nr. 6 i forslag til Råstofplan 2016/2020, således, at der som udgangspunkt
ikke kan tillades råstofindvinding i den reducerede zone under grundvandsspejlet, med mindre indvinder
kan dokumentere, at dette kan ske uden risiko for påvirkning af grundvandet.
Landskab og geologi
Statens kommentar
Miljøstyrelsen har af landskabelige hensyn stillet krav om reduktion af de 2 forslag til nye graveområder D10 Lille Rørbæk og L1 Vindekilde. Herudover har Miljøstyrelsen stillet krav om ændring af forudsætninger
for forslag til nyt graveområde E13 Stålhøjgård.
Ændringer i miljørapporten og i forslag til Råstofplan 2016/2020
Regionen ændrer i afgrænsning af forslagene D10 Lille Rørbæk og L1 Vindekilde og reviderer
forudsætningerne for forslaget E13 Stålhøjgård. Regionen opdaterer råstofressourcen for forslagene til nye
graveområder D10 Lille Rørbæk og L1 Vindekilde på baggrund af den ændrede afgrænsning. Den samlede
ressourceopgørelse revideres tilsvarende.
Transportkorridorer i Fingerplan 2019
Statens kommentar

I forslag til råstofplan 2016/2020 for Region Hovedstaden udlægges forslag til nyt graveområde E13
Stålhøjgård, K1 Holtegård og L1 Vindekilde helt eller delvist inden transportkorridoren ml. Høje Tåstrup og
Helsingør udlagt i Fingerplan 2019, Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Af ”Vejledning
om administration af transportkorridorerne i hovedstadsområdet” (vejledning nr. 50 af 24. juni 2011)
fremgår det, at uudnyttede råstofforekomster så vidt muligt bør udnyttes, før der placeres ny infrastruktur.
Det fremgår endvidere, at indvinding af råstoffer i transportkorridorer dybere ned end 1 m over
grundvandsspejl som udgangspunkt ikke er forenelig med senere etablering af større overordnede
infrastrukturanlæg.
Erhvervsstyrelsen, Plantilsyn og Dialog anmoder om, at informationen i ovenstående afsnit tilføjes
passende sted i Råstofplan 2016/2020 for Region Hovedstaden.
Ændringer i miljørapporten og i forslag til Råstofplan 2016/2020
Regionen tilføjer oplysninger om transportkorridoren i det omfang de mangler i miljørapporten under
miljøvurderingen for de konkrete forslag til nye graveområder E13 Stålhøjgård, K1 Holtegård og L1
Vindekilde og tilføjer forudsætninger om, at der som udgangspunkt ikke kan indvindes under
grundvandsspejlet indenfor arealer i transportkorridoren.
Grønne kiler i Fingerplan 2019
Statens kommentar
Erhvervsstyrelsen bemærker, at seks af de foreslåede udpegninger til hhv. interesse- og graveområder er
helt eller delvis placeret i de grønne kiler, der er udpeget i Fingerplanen – aktuelt Fingerplan 2019 –
landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Før og efter eventuelle gravninger i disse områder
vil kommuneplanlægning for områderne derfor skulle være i overensstemmelse med Fingerplanens
bestemmelser for grønne kiler, jf. Fingerplanens § 18 (indre grønne kiler) eller § 19 (ydre grønne kiler).
Ændringer i miljørapporten og i forslag til Råstofplan 2016/2020
Regionen indskriver ovenstående forhold i forslag til Råstofplan 2016/2020 i afsnittet om Forholdet til
anden planlægning og lovgivning og i miljørapporten i afsnittet Råstofplanen og sammenhængen med
øvrige planer og programmer.

