Hjøllundsagen

www.regionmidtjylland.dk

Planprocessen

§ 2009:Råstofkortlægning
§ 2011:Råstofplanen 2012
1.høring
§ 2012: Råstofplanen 2012
2.høring
69 ps. bliver hørt – ingen høringssvar

§ 2012: Råstofplanen
vedtaget
§ 2015: Ansøgning

(rødt område)
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Flyfoto af matr. 2cy + 2am Godrum, Vrads

Lokalplan 81 -Storparcel
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Kronologisk sagsgang – råstoftilladelse
2015
6. marts  Ansøgning modtages inkl.
tingbogsudskrift uden oplysninger om lokalplan
9. december  Råstofindvindingstilladelse

§

2017 – tonen ændres

§

Januar – vi bliver opmærksomt på lokalplan

§

13. januar: Møde på Silkeborg Rådhus:
Borger (Jan Jensen) + RM + Vejafdelingen
(Direktør + Vejchef + Vejingeniør).

Heri er 35 vilkår som bl.a. retter sig imod
støjgener og sikring af grundvandet i området.
Endvidere har Silkeborg Kommune stillet 22 vilkår
primært rettet imod sikring mod forurening af
§
grundvandet i området.
2016 – stadig en god tone

§

25 februar: Aftalt møde på Borgers adresse, hvor
tilladelse og stillede vilkår gennemgåes

§
4. marts: ”Selv tak. Jeg syntes det var godt at få §
tingene forklaret, og få afklaret retningslinjer for
forløbet. Tak for at du sender denne info til mig,
så Vi kan følge med også.”
§
02. december: ”Tak fordi du har rykket
kommunen for svar og hjælpen du giver”.

12. juni: RM holder borgermøde i Hjøllund.
18. dec.: Byrådet afslår ansøgning fra
lodsejer, om at ophæve den del af
lokalplan81, på det areal som han ejer.
2018
9. januar: RM søger udtalelse ved
Erhvervsstyrelsen
2. februar: RM giver pressemeddelelse om
Erhvervsstyrelsens tilkendegivelse af, at en
råstofplan på vige fra en vedtaget lokalplan.
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Et gentagende fokuspunkt i klagerne siden 2015
• Gravning under grundvandsspejlet/ OSD (område med særlige
drikkevandsinteresser)
Ca. 40 % af de udlagte graveområder i region Midtjylland flademæssigt helt eller
delvist inden for områder med særlige drikkevandsinteresser(OSD).
Naturklagenævnets principielle afgørelser
Nr 189, august 1999 -ISSN 0909-1882
””Miljøstyrelsen udtalte, at risikoen for forurening af grundvandet i forbindelse
med råstofgravning kan sammenlignes med den uregulerede risiko for
grundvandsforurening i forbindelse med jordbehandling med tunge maskiner i
landbruget eller risikoen for grundvandsforurening i forbindelse med forsvarets
øvelser i terræn med tungt materiel eller i forbindelse med anvendelse af tunge
maskiner ved almindelige bygge- og anlægsopgaver. (...) Dette er navnlig
begrundet med de vilkår, der er stillet i tilladelsen for at formindske risikoen for
grundvandsforurening bl.a. om håndtering af olieprodukter, og med at der er
meddelt afslag på en ansøgning om dispensation til modtagelse af jordfyld i
grusgraven.””
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OSD-område og råstofgravning
§ Et råstofindvindingsområde kan godt placeres i et
område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
Begge hensyn tages i betragtning når der gives en
råstoftilladelse og vilkårene i tilladelsen stilles.
§ Vilkårene gives i samarbejde med Silkeborg
Kommune.
§ Der er endvidere stillet et vilkår i den konkrete
tilladelse om at der efter endt efterbehandling i
det gravede område ikke anvendes pesticider eller
gødning
§ RM overvåger 2 monteringsboringer og følger
årligt om råstofindvinding har betydning for
grundvandsstanden.
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Støj og driftstider
§ Ved tilsyn sikres at vilkår overholdes
§ stor opmærksomhed på at grusgravningen skal
foregå under hensyntagen til borgere
§ I 2017 har vi været på tilsyn fem gange
§ Desuden har regionen løbende svaret på konkrete
borgerhenvendelser og fulgt op på disse.
§ De tre tilsyn har været uanmeldte (kl. 5:30, 5:30
samt 5:45). Der blev ved ingen af disse tilsyn
observeret overskridelser af vilkårene omkring støj
eller driftstider
§ De seneste to tilsyn var under almindelig drift.
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Færdselsforhold omkring graven
§ Efter råstofloven kan der alene fastsættes vilkår
om den interne trafik i råstofgraven.
§ Der kan således ikke med hjemmel i råstofloven
fastsættes krav, der har til formål at regulere
ekstern trafik.
§ Sådanne forhold reguleres efter
færdselslovgivningen.
§ Gravetilladelse rummer alle høringssvar,
herunder kommunens bemærkninger til
adgangsveje. De endelige krav stilles af
kommunen og kan afvige fra høringssvar
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Dispensering fra regler og vilkår
§ Der er ikke given nogen dispensationer
§ Tilladelsen tager afsæt i de maskiner som indvinder
har på starttidspunkt ( sorteranlæg + gummiged,
dumper)
§ Er der behov for ændringer i forhold til den givne
gravetilladelse skal der annonceres nye vilkår, fx.
behovet for nye maskiner.
§ Der vil altid være forudsætninger som revurderes,
men det ændrer ikke vilkår for støj som ikke må
overskride 55dB(A).
§ Det tilladte støjniveau ved nærmeste nabo;
≤ 40dB(A) kl. 6.00-7.00 og ≤ 55 dB(A) 7.00-18.00
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Tre ekstra tiltag til sagsbehandlingen

– men desværre uden at få genoprettet positiv dialog
1. ”Hjemme”møde på borgers
privatadresse. Slavisk gennemgang af
tilladelsen fra ende til anden

2. Fælles myndighedsmøde med Silkeborg
Kommune og borger

3. Borgermøde i Hjøllund over tilladelsen på
2cy+2am Godrum, Vrads
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