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Høringssvar fra Køge Kommune på debatoplæg om Råstofplan 2020
- 2031
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Køge Kommune har gennemgået regionens debatoplæg til Råstofplan 2020 –
Tlf. 56 67 67 67
2031 og har nogle kommentarer hertil:
Bæredygtig vækst og ansvarligt forbrug og produktion
Køge Kommune støtter op om målsætningen om, at arbejde for en mere
bæredygtig udnyttelse af råstofressourcerne og er enig i, at der skal ydes en
indsats for, at der i fremtiden er behov for:
1. at spare på ressourcerne ved at arbejde for alternativer til nye
råstoffer
2. at fremme genanvendelse af vej- og byggematerialer
3. at genbruge overskudsjord
4. en samlet national strategi for ansvarlig produktion af råstoffer på
land og på havet
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Troels Wissing
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Det fremgår af råstofplanen, at de eksisterende og udlagte graveområder for
sand, grus og sten i Råstofplan 2016 ved udløbet af planperioden i 2020 vil
rumme råstoffer til ca. 16 års indvinding. Samtidig forventes råstofbehovet
at være stigende frem mod 2040. Derfor er Køge Kommune enig i, at det er
vigtigt at arbejde for alternativer til råstoffer, genbrug, genanvendelse samt
strategier herfor.
Nye graveområder for sand, grus og sten
Køge Kommune støtter, at det vurderes, hvorvidt der kan udlægges af nye
gravearealer i tilknytning til de eksisterende regionale graveområder, som
det foreslås i debatoplægget. Udpegning af nye regionale graveområder
andre steder vil kunne medføre øgede transportafstande og dermed medføre
uhensigtsmæssigt forøget trafik i forbindelse med transport af råstoffer.
Fælles strategi og genanvendelse
Køge Kommune bakker op om regionernes opfordring til staten om at
udarbejde en fælles strategi for råstofindvinding i Danmark med henblik på
at fremme cirkulær økonomi samt genanvendelse af vej- og byggematerialer
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samt overskudsjord. Desuden vil Køge Kommune opfordre Region Sjælland
til at fortsætte og i videst mulige omfang at udbygge samarbejdet med
Region Hovedstaden i forbindelse med programmet for bæredygtig
anvendelse af overskudsjord.
Udtagning af interesseområder i Køge Kommune
Region Sjælland har i sit høringssvar til Køge Kommunes forslag til
Kommuneplan 2017 skrevet, at regionen vurderede, at interesseområdet ved
Ejby Ås mellem Ølby og motorvejen er af underordnet betydning. Det
skyldes, at der i dette område ikke er væsentlige forekomster af råstoffer, og
da området delvist er gennemskåret af den nye jernbane. Derfor indstiller
Køge Kommune, at dette interesseområde udtages af regionens kortlægning
af interesseområder.
Køge Kommune har desuden i sit høringssvar forud for Råstofplan 2016 –
2027 bemærket, at det generelt er et problem at grave i følsomme
indvindingsområder (FI), da det vil reducere dæklagstykkelsen og dermed
mindske beskyttelsen af grundvandsmagasinet. Desuden skrev kommunen,
at det vil være et problem at grave tæt på FI-områder, da der ved
bortgravning af dæklag vil blive en forøget risiko for nedsivning af
miljøfremmede stoffer og evt. ændring af de trykmæssige forhold i
grundvandsmagasinet.
Statens har gennemført en ny kortlægning af FI-områder. Køge Kommune
gør opmærksom på, at det meste af interesseområdet ved Ejby Ås mellem
St. Salby og Ølby er omfattet af FI-område ifølge denne kortlægning. Derfor
bør dette interesseområde ligeledes udtages.
Venlig hilsen
Marie Stærke
Borgmester

Peter Frost
Kommunaldirektør
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