Miljø- og Energiudvalget

Punkt 5.

Godkendelse: Grundvandsbeskyttelse, Horsens-Langholt
2014-46464
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender,
at der gives mandat til at forhandle med ejeren af Gravsholtvej 25, matr. nr. 13a, 13s, 43d og 100 Horsens By,
Horsens om en dyrkningsdeklaration på ejendommen, og
at der gives mandat til at forhandle kompensation for dyrkningsdeklarationen inden for nærmere fastsat
ramme.

Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Nordjyllands Amtsråd, Udvalget for Teknik og Miljø vedtog på møde den 5. december 2006 indsatplan for
grundvandsbeskyttelse i Hammer Bakker og Tylstrup, der også omfatter Horsens-Langholt.
Det er indsatsplanens målsætning at sikre, at de nordjyske drikkevandsforsyninger baseres på uforurenet
grundvand. Indsatsplanen indeholder en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse af grundvandet, jf.
Vandforsyningsloven § 13.
I ”Indsatsområder med hensyn til nitrat” er målsætningen, at der maksimalt må udledes 25 mg nitrat pr. liter
fra rodzonen, og at anvendelse og håndtering af pesticider skal begrænses mest muligt. Hele
indvindingsoplandet til Horsens-Langholt Vandværk er udpeget som ”Indsatsområde med hensyn til nitrat”
og er desuden udpeget som prioritet 1.
I indsatsplanen er det angivet, at det er Vandsamarbejde Aalborg, der har ansvaret for at sikre, at
nitratmålsætningen overholdes.
Hovedparten af vandværkerne i den tidligere Aalborg Kommune etablerede på frivillig basis i 1998 dette
frivillige samarbejde om grundvandsbeskyttelse med Aalborg Kommune, jf. den gældende
Vandforsyningsplan. I 2002 meddelte Nordjyllands Amt påbud til de resterende vandværker om at indgå i
samarbejdet med Aalborg Kommune. Vandsamarbejde Aalborg er således funderet i Aalborg Kommune,
Miljø- og Energiforvaltningen.
Som udgangspunkt gennemføres frivillige aftaler efter Vandforsyningslovens § 13d mellem de berørte parter
om tinglysning af dyrkningsdeklarationer. Såfremt det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler, opnås
målsætningen med et pålæg efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a og evt. § 24.
Den 2. juli 2014 blev der afholdt et orienteringsmøde med de 3 involverede lodsejere i Horsens-Langholtområdet, hvor de blev orienteret om det videre forløb som følge af indsatsplanen.
Der tages udgangspunkt i de dyrkningsdeklarationer, der tidligere er benyttet i Drastrup, Aalborg Sydøst,
Hvorup og Vadum.
Forhandlingsmandat til aftale om dyrkningsdeklaration
Ejendommen er ifølge tingbogen 79,2 ha, og der er Jerseykøer i bindestald, svarende til 130 dyreenheder
(DE) på ejendommen.
Matr. nr. 100, Horsens By, Horsens er på ca. 2,4 ha og ligger i indvindingsoplandet og kildepladszonen til
Horsens-Langholt Vandværk. Indvindingsoplandet er udpeget som ”Indsatsområde med hensyn til nitrat”.
Matriklen er i omdrift.
Matr. nr. 43d, Horsens By, Horsens er på ca. 1,2 ha og ligger i indvindingsoplandet og kildepladszonen til
Horsens-Langholt Vandværk. Indvindingsoplandet er udpeget som ”Indsatsområde med hensyn til nitrat”.
Matriklen er i omdrift.
Matr. nr. 13a, Horsens By, Horsens er på ca. 25,8 ha, men det er kun ca. 2,8 ha, der ligger i forbindelse med
indvindingsoplandet og kildepladszonen til Horsens-Langholt Vandværk. Indvindingsoplandet er udpeget
som ”Indsatsområde med hensyn til nitrat”. Det relevante areal er i omdrift.
Matr. nr. 13s, Horsens By, Horsens er på ca. 2,4 ha og ligger i indvindingsoplandet, men uden for
kildepladszonen til Horsens-Langholt Vandværk. Indvindingsoplandet er udpeget som ”Indsatsområde med
hensyn til nitrat”. Der er skov på matriklen.
Det forudsættes, at en frivillig aftale som minimum omfatter kildepladszonen for Horsens-Langholt
Vandværk.
Miljø
Dyrkningsdeklarationerne er et led i at sikre rent grundvand til drikkevandsforsyning.
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Økonomi
Udbetaling vil ske inden for rammen af Aalborg Kommunes godkendte budget.
Videre proces
På baggrund af Miljø- og Energiudvalgets beslutning vil ejeren af matriklerne få forelagt tilbud, inklusiv
udkast til dyrkningsdeklaration.
Den endelige aftale skal godkendes af byrådet.
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Bilag:
Forhandlingsmandat - Kort
Standarddeklaration 25 mg/l
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