Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Økonomiudvalget
Roskilde Kommune
Rådhusbuen 1
Postboks 100
4000 Roskilde
Tlf.: 46 31 30 00
kommunen@roskilde.dk
sikkerpost@roskilde.dk
www.roskilde.dk

Bemærkninger til debatoplæg for VVM for Øde Hastrup Grusgrav

26. marts 2015

Roskilde Kommune har modtaget Region Sjællands debatoplæg for VVM for
udvidelse af Øde Hastrup Grusgrav. Med forbehold for byrådets endelige godkendelse
den 29. april 2015 har Økonomiudvalget den 15. april 2015 vedtaget at udtale
følgende:
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Roskilde Kommune finder, at den kommende VVM-redegørelse skal ske med
udgangspunkt i og respektere Roskilde Kommunes generelle synspunkter om
råstofgravning.
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Kommunen henviser til kommunens svar af 27. februar 2015 til regionens debatoplæg
om råstofplan 2016-2027. Herfra kan vi især fremhæve og gentage, at






regionen bør se på andre kriterier end blot geografisk placering og gode
forekomster af grus,
regionen skal gøre brug af muligheder for at regulere rækkefølge,
regionen skal tage større hensyn til lokale interesser,
regionen skal respektere, at efterfølgende retningslinjer for arealanvendelse
er et kommunalt anliggende,
regionen skal begrænse gravning under grundvandsspejl i områder, hvor
efterfølgende søer giver interessekonflikter

Roskilde Kommune finder det uacceptabelt, at regionen i VVM'en for udvidelse af Øde
Hastrup Grusgrav vil inddrage arealer uden for graveområderne i den gældende
Råstofplan 2012. Efter Roskilde Kommunes opfattelse foregriber VVM'en derved de
vurderinger og drøftelser, som rettelig hører hjemme i arbejdet med råstofplanen.
VVM'en må under ingen omstændigheder betyde, at det på forhånd er givet, at
arealerne vil indgå som graveområder i den næstkommende råstofplan.
Kommunen er bekendt med, at indvinderen selv vurderer, at der er udlagte
graveområder, hvor det inden for en overskuelig fremtid ikke kan betale sig at udnytte
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ressourcen. Hvis de nye arealer tages ind i både VVM og kommende råstofplan, må
det derfor være et krav, at arealer af tilsvarende omfang tages ud af den næste
råstofplan.
Hvis ikke de nye arealer tages helt ud af VVM'en, skal der som minimum skelnes
skarpt mellem arealer inden for og uden for Råstofplan 2012's graveområder. En klar
opdeling er en forudsætning for beslutning om kommende status for de nye områder.
I øvrigt mener kommunen, at VVM'en som minimum skal belyse og vurdere:












rækkefølge for gravning og efterbehandling, så omfang af åbne arealer
minimeres,
scenarier for samlet efterbehandling af hele området mellem Vor Frue og
Vindinge,
forskellige alternativer for interne veje og eksterne adgangsveje til pladsen,
hensyn til naboer, især med hensyn til støv og støj,
hensyn til Roskilde Festivalens behov for arealer til camping og parkering,
afledt trafik og hensyn til andre trafikanter, herunder især børn og cyklister
konsekvenser for grundvandsressourcen, herunder ikke mindst Vindinge
Vandværks indvindingsopland,
forekomsten og påvirkning af arter på naturbeskyttelseslovens bilag 3,
udviklingen siden HUR's VVM fra 2003 for den eksisterende grav
konsekvenser af ikke at udvide graven (0-alternativ som angivet i VVMregler),
muligheder for i stedet at genanvende råstoffer eller grave andre steder,
herunder uden for kommunen (alternativer som angivet i VVM-regler)

Region Sjælland bør sikre, at VVM-redegørelsen udarbejdes på højt fagligt niveau og
af uafhængige eksperter inden for alle relevante fagområder.
Roskilde Kommune ser frem til et løbende og tæt samarbejde med regionen og med
indvinderen om VVM'en, øvrig myndighedsbehandling og efterbehandling.

Venlig hilsen

Joy Mogensen
Borgmester
Henrik Kolind
Kommunaldirektør

Side2/2

