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Forord
Aalborg Kommune fremlægger hermed forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for område med særlige drikkevandsinteresser nr. 1435 (OSD 1435).
Indsatsplanen omfatter i alt 17 almene vandforsyningsanlæg (herefter vandværker) med egen vandindvinding.
Planens formål er, gennem beskyttende aktiviteter, at sikre grundvandsressourcens fremtidige anvendelighed som drikkevand. Dette supplerer Aalborg Kommunes målsætning om at sikre, at vandforsyningen i kommunen er baseret på
rent grundvand uden brug af rensning.
Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er udarbejdet af Aalborg
Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen.
Til udarbejdelsen af indsatsplanen har Aalborg Kommune ladet sig bistå af en
følgegruppe, der ud over kommunen bestod af Vandværkerne, Region Nordjylland, Naturstyrelsen Aalborg samt repræsentanter fra relevante organisationer.
Det er i følgegruppen, at de nødvendige indsatser for området drøftes.
Indsatsplanen er ligeledes blevet forelagt Aalborg kommunens koordinationsforum, kaldet "Grundvandsrådet”, til drøftelse. Grundvandsrådet består af repræsentanter fra forskellige organisationer og er kun rådgivende. Det
er kommunen, som vedtager den endelig indsatsplan.
En indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er en plan, der beskriver, hvilke indsatser der skal iværksættes for at beskytte grundvandet i et bestemt område.
Planen angiver, hvem der er ansvarlig for at gennemføre de forskellige indsatser, og hvornår de skal gennemføres.
Indsatsplanen består af to dele – en indsatsplan og en redegørelse:
–

Indsatsplanen beskriver overordnet set de planmæssige rammer for indsatsplanen, målsætningerne i indsatsområdet, en oversigt over de indsatser, der er nødvendige for at sikre drikkevandsinteresserne i indsatsområdet, samt retningslinjer for tilladelser og myndighedsopgaver.

–

Redegørelsen indeholder baggrunden for indsatsplanen, herunder en opsummering af resultaterne af kortlægningen af geologi, arealanvendelse
og forureningskilder, som er grundlaget for de konkrete indsatser.

Der er udarbejdet en liste med forklaring af faglige udtryk, jf. bilag B.
Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til § 13 og § 13a i Lovbekendtgørelse nr.
1199 af 30. september 2013 om vandforsyning mv. (Vandforsyningsloven) samt
bekendtgørelse nr. 1319 af 21. december 2011 om indsatsplaner. Indsatsplanen er
vedtaget efter Vandforsyningslovens § 13, hvor Staten har udpeget indsatsom1

råde mht. nitrat. Aalborg Kommune har i en supplerende kortlægning udpeget
sårbare områder, hvor indsatsplanen vedtages efter Vandforsyningslovens §
13a. Yderligere forklaring samt figurer ses i redegørelsen.
Forslaget har været i offentlig høring i perioden 30. oktober 2013 til 24. januar
2014.
Efter høringsfasen behandler Byrådet indsatsplanen med henblik på endelig
vedtagelse. Alle, som er direkte berørt af planens indsatser, får brev om indholdet i den endelige indsatsplan.
Når indsatsplanen er vedtaget, ophæves Delindsatsplan for Grundvandsbeskyttelse - Aalborg Sydøst, vedtaget af Aalborg Kommune i 2004 og godkendt af
Nordjyllands Amt i 2005. Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse –
Aalborg Sydøst, vedtaget af Aalborg Kommune i 2008, ophæves ligeledes.
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1

Indledning

I Danmark baserer vi vores drikkevand på grundvand, der bliver dannet fra
regnvand, der siver fra jordens overflade og ned til grundvandsmagasinet. Forurening fra forureningskilder på overfladen eller i jorden kan trækkes ned til
grundvandet via regnen. Det er derfor nødvendigt med en langsigtet planlægning af grundvandsbeskyttelse for at sikre, at også de fremtidige generationer
har rent drikkevand.
Den sydøstlige del af Aalborg Kommune omfatter flere større kildepladser, som
udgør en vigtig del af den nuværende og fremtidige vandforsyning i kommunen.
Næsten 80 % af Aalborg By bliver forsynet med rent drikkevand fra bl.a. Aalborg
Forsyning, Vand A/S’s kildepladser her. Herudover bliver det meste af Sejlflodområdet, som udgør den østligste del af kommunen syd for Limfjorden, forsynet fra kildepladser i området.

Figur 1.1: Oversigt over vandværker omfattet af indsatsplanen. ”AFV = Aalborg Forsyning Vand A/S”.
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Statens grundvandskortlægning
Som baggrund for udarbejdelse af denne indsatsplan har Naturstyrelsen Aalborg gennemført en detaljeret kortlægning af geologi/hydrogeologi, arealanvendelse og forureningskilder i områder med særlige drikkevandsinteresser
(OSD) nr. 1435. Der er ligeledes gennemført en sårbarhedskortlægning i forhold til nitrat.
Statens kortlægning viser, at hele OSD, med undtagelse af et mindre område
ved Gunderup, er sårbart over for udvaskning af nitrat. Samtidig er nitratindholdet i grundvandet i dele af OSD stigende. Det er derfor nødvendigt at sikre
kvaliteten af drikkevandet ved at beskytte grundvandsressourcen mod nedsivning af nitrat.

Supplerende kortlægning
Aalborg Kommune har suppleret Statens kortlægning med en udpegning af
sårbare områder samt udpegning af BNBO.

Udgifterne til gennemførelse af indsatsplanen betales dels af Aalborg Kommune og dels af de berørte vandværker. Aalborg Kommune finansierer indsatserne
i det kommunale indsatsprogram, mens vandværkerne skal finansiere udgifterne til vandværksindsatserne. De fleste vandværker i indsatsområdet er med i et
grundvandssamarbejde, og for deres vedkommende vil en del af udgifterne til
grundvandsbeskyttelse derfor hvile på det respektive grundvandsamarbejde.
Vandværkerne i Aalborg-området er alle med i ’Vandsamarbejde Aalborg,
grundvandsbeskyttelse’, mens de fleste af vandværkerne i Sejlflod-området er
medlem af VSK, som er et interessentskab, som varetager medlemmernes fælles interesser bl.a. i forhold til grundvandsbeskyttelse.
1.1
Vandværker og kategorisering
Alle vandværkerne i Aalborg Kommune er i vandforsyningsplanen 2013-2024,
blevet opdelt i kategorierne:
-

Land
Spredt by
Tæt by

Opdelingen sker som konsekvens af den beskyttelsesindsats, der vurderes at
være mulig for de enkelte vandværker. Der er i dag ringe mulighed for at lave
permanent og langvarig grundvandsbeskyttelse i områder med tæt bebyggelse.
Dette medfører en stor forskel på det indsatsprogram, der er udarbejdet for de
enkelte vandværker i denne indsatsplan.
Land og spredt by vandværkerne er de vandværker, hvor det er muligt at gennemføre en langsigtet beskyttelsesindsats, fx ved at tinglyse dyrkningsdeklarationer på landsbrugsarealer inden for indvindingsoplandet/sårbar nærzone.
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Tæt by kategorien er for de vandværker/kildepladser, der ligger midt i et beboelseskvarter eller i industrikvarter, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er
kendskab til dokumenterede permanente/forpligtende virkemidler til at gennemføre en langsigtet beskyttelsesindsats.
Vandværk

Kildeplads
Brunsted-Engkilden
Ferslev
Kongshøj/Vissegård
Volsted Plantage

Kategori

Land
Land
Aalborg Forsyning, Vand A/S
Land
Land
Arndrup Vandforsyningsselskab
Land
Dall Villaby Vandværk
Land
Gistrup Vandværk
Tæt by
Granly Vandværk
Tæt by
Gudumholm Vandværk
Land
Gunderup Vandværk
Spredt by
Kochs Vase
Land
Klarup Vandværk
Volden
Tæt by
Oppelstrup Vandværk
Spredt by
Romdrup Vandværk
Tæt by
Sejlflod Enges Vandværk
Land
Storvorde Vandværk
Tæt by
Vaarst Vandværk
Land
Lundbyesgade
Tæt by
Vejgaard Vandværk
Golfparken
Spredt by
Visse Vandværk
Tæt by
VSK Gudumholm Vandværk
Land
Øster Enge vandværk
Land
Tabel 1.2: Oversigt over vandværker og kildepladser omfattet af indsatsplanen
samt angivelse af vandværkskategorier.

8

2

Indsatsområde og målsætninger

2.1
Afgrænsning af indsatsområdet
Staten har udpeget det meste af OSD 1435 til nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og på baggrund heraf udpeget indsatsområder mht. nitrat (IO) inden
for NFI, jf. afsnit 25.8 i redegørelsen. Aalborg Kommune har i en supplerede
kortlægning udpeget sårbare områder, jf. afsnit 25.8 i redegørelsen. Indsatsområdet ses på figur 2.1 og består dels af IO, dels af de sårbare områder udpeget af
Aalborg Kommune.
I alt 17 vandværker med egen vandindvinding fordelt på 22 kildepladser er omfattet af nærværende indsatsplan. Vandværkerne ligger spredt over hele indsatsområdet, der har et samlet areal på ca. 10.650 ha. Enkelte vandværker/kildepladser ligger uden for indsatsområdet. Indsatserne her er udelukkende baseret på frivillig deltagelse af vandværkerne og omfatter ikke indsatser
med baggrund i Miljøbeskyttelseslovens § 26a.

Figur 2.1: Indsatsområde samt alle vandværker og kildepladser omfattet af indsatsplanen -”AFV = Aalborg Forsyning, Vand A/S.
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2.2
Målsætninger for indsatsområdet
Indsatsområdet er generelt sårbart over for både nitrat og miljøfremmede stoffer, herunder pesticider. Den naturlige beskyttelse af grundvandet fra lerlag er
begrænset, og arealanvendelsen giver mange steder anledning til potentielle
forureningskilder, jf. redegørelsen.
For at sikre den fremtidige forsyning af rent drikkevand fra vandværkerne inden
for indsatsområdet er det nødvendigt at begrænse udvaskningen af forurenende stoffer til grundvandet. Ved gennemførelsen af grundvandsbeskyttelse tages
udgangspunkt i nedenstående målsætninger. Målsætningerne vurderes at give
en tilstrækkelig beskyttelse af grundvandet.
Målsætningerne er gældende i indsatsområdet. Kildepladszone, BNBO, sårbar
nærzone og indvindingsopland ses i de enkelte vandværkskapitler.

Nitrat

Kildepladszone
inkl. BNBO

Sårbar nærzone

Øvrigt
indvindingsopland

Øvrigt
Indsatsområde

Maksimalt
25 mg/l 3)

Maksimalt 25 mg/l 3)
(gennemsnitlig
25 mg/l*)

Følger husdyrbekendtgørelsens
minimumskrav 2)

Følger husdyrbekendtgørelsens
minimumskrav 2)

Miljøfremmede
Ingen anvendelse
Begrænses mest
Ingen anvendelse
Ingen målsætning
stoffer, herun1)
1)
og håndtering
muligt
og håndtering
der pesticider
Tabel 2.2: Målsætninger for indsatsområdet. 1) Håndtering omfatter ligeledes opbevaring. 2) Følger den til en
hver tid gældende husdyrbekendtgørelse. 3) I det vand, der forlader rodzonen. * I det tidligere delindsatsplanområde for Aalborg Sydøst gælder stadig den målsætning for sårbar nærzone, som fremgik af delindsatsplanen,
jf. kapitel 6.
Målsætningerne i tabel 2.2 er gældende for den enkelte ejendom og omfatter
de arealer, der ligger inden for det aktuelle område. Det vil altid være den målsætning, der giver den bedste grundvandsbeskyttelse, der er gældende for et
område. I de tilfælde, hvor der hører arealer fra flere områdetyper til en ejendom, skal arealerne hver især behandles i henhold til målsætningerne inden for
den områdetype, hvor de ligger.
2.3
Zoner og udpegninger
Her følger en kort forklaring af de forskellige zoner og udpegninger, der er
knyttet til indsatsområdet.
Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
OSD er udpeget af Staten som led i grundvandskortlægningen og fremgår af
Statens Vandplaner. OSD er områder, hvor der er tilstrækkeligt grundvand til
den nuværende og fremtidige drikkevandsforsyning.

10

Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)
NFI er udpeget af Staten som led i grundvandskortlægningen. NFI er de områder inden for OSD, hvor grundvandet vurderes at være sårbart over for forurening med nitrat.
Indsatsområder mht. nitrat (IO)
IO er udpeget af Staten og udgør de områder inden for NFI, hvor Staten har
vurderet, at der er et behov for en særlig indsats for at begrænse nitratudvaskningen. Her skal kommunen vedtage en indsatsplan efter Vandforsyningslovens
§ 13.
Sårbare områder
Aalborg Kommune har suppleret Statens kortlægning, bl.a. med en udpegning
af sårbare områder. Det fremgår af redegørelsen, om områderne er sårbare
overfor nitrat, pesticider eller begge dele. I de sårbare områder har Aalborg
Kommune vurderet, at der er et behov for en særlig indsats for at begrænse
nitrat- og/eller pesticidudvaskningen. Her kan kommunen vedtage en indsatsplan efter Vandforsyningslovens § 13a.
Indsatsområde
Indsatsområdet er det område, hvor der vedtages en indsatsplan. Indsatsområdet består dels af IO og dels af de sårbare områder, udpeget af Aalborg Kommune.
Indvindingsopland
Indvindingsoplandet er optegnet af Aalborg Kommune og definerer det område
i grundvandsmagasinet, hvor grundvandet strømmer hen imod indvindingsboringen.
Kildepladszone
Kildepladszonen er optegnet af Aalborg Kommune med en 300 m radius fra
kildepladsens indvindingsboringer - dog følger kildepladszonen indvindingsoplandet nedstrøms boringerne. Kildepladszonen benyttes hovedsageligt som et
prioriteringsværktøj i forhold til grundvandsbeskyttelse.
Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
BNBO er beregnet af Aalborg Kommune med udgangspunkt i Miljøstyrelsens
vejledning for BNBO. I BNBO er det muligt at benytte Miljøbeskyttelseslovens §
24 til at forbyde aktiviteter, der udgør en risiko for forurening af et vandindvindingsanlæg.
Sårbar nærzone
Sårbar nærzone er beregnet af Aalborg Kommune som den del af indvindingsoplandet, der skal sikres ved dyrkningsdeklarationer, så koncentrationen af
nitrat i grundvandet på lang sigt ikke overstiger grænseværdien for nitrat i drikkevand på 50 mg/liter.
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3

Retningslinjer for tilladelser og myndighedsbehandling

I dette afsnit er der opstillet retningslinjer for planlægning, sagsbehandling og
andre myndighedsopgaver i forhold til gældende lovgivning.
Byrådet skal lægge retningslinjerne til grund for deres afgørelser af sager inden
for deres lovgivne beføjelser. For andre myndigheder udgør indsatsplanen en
vigtig del af deres beslutningsgrundlag.
Retningslinjerne gælder, hvor intet andet er angivet inden for hele indsatsområdet.
Region Nordjylland
Forurenede og muligt forurenede lokaliteter

Råstofområder

Region Nordjylland prioriterer kortlægning, undersøgelser
og oprydning rettet mod grundvandet i såvel OSD samt
indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg uden
for OSD.
Region Nordjylland behandler råstoftilladelser på baggrund
af gældende lovgivning og skal i henhold til råstoflovens
samordningspligt høre Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen
Kommuneplanlægning

Lokalplanlægning eller lign.

Anvendelse af pesticider

Olietanke

Råstofområder
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Der henvises til retningslinjen vedr. byudvikling i Landsplandirektivet (Regionplan 2005, Nordjyllands Amt) og administrativ forskrift 32 – Byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser, vedtaget af byrådet.
Gennem kommunens lokalplanlægning arbejdes der for, at
allerede rammelagte byområder i indvindingsoplande til
almene vandforsyningsanlæg udnyttes, så det udgør mindst
mulig risiko for grundvandet, fx ved at udlægge grønne
områder.
Gennem lokalplanlægningen gives der som udgangspunkt
ikke tilladelse til etablering af nye virksomheder inden for
indvindingsoplande, som kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen. Her menes virksomheder, der ikke omfatter aktiviteter knyttet til normal landbrugsdrift.
Offentlige arealer friholdes for pesticider, jf. administrativ
forskrift nr. 25 ”Anvendelse af pesticider, handelsgødning
og lignende til/på arealer, der ejes eller vedligeholdes af
Aalborg Kommune”.
Ved byggesagsbehandling inden for et indvindingsopland
skal sagsbehandleren opfordre til, at olietanke etableres
som overjordiske evt. med opsamling og overdækning.
Ved råstofindvinding skal grundvandsressourcen beskyttes
mod forurening både under indvinding og i forbindelse med
efterbehandling af råstofgrave. Aalborg Kommune arbejder
for, at dette stilles som vilkår i gravetilladelsen.

Aalborg Kommune vil samtidig arbejde for, at der i forbindelse med nye gravetilladelser og fornyelser af eksisterende
gravetilladelser inden for indsatsområdet tinglyses deklarationer mod anvendelse af pesticider og miljøfremmede stoffer, samt at der ikke meddeles råstoftilladelser uden for
eksisterende regionale graveområder, hvis disse ligger inden
for indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg.
Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen
Vandforsyningsplanlægning
Tilladelser efter Vandforsyningsloven

Indsatsplanen er i overensstemmelse med Aalborg Kommunes Vandforsyningsplan 2013-2024.
Der gives ikke tilladelser eller fornyelser af tilladelser til indvinding af grundvand til virksomheder, markvanding og
lignende i kildepladszonen.
Der gives som udgangspunkt ikke tilladelser eller fornyelser
af tilladelser til indvinding af grundvand til virksomheder,
markvanding og lignende i indvindingsoplande, medmindre
det kan påvises, at indvindingen ikke har væsentlig indflydelse på det eksisterende indvindingsopland.

Indsats mod nitrat, pesticider og miljøfremmede
stoffer m.m.

Spildevand
Spildevandsslam og lignende

Information

Tilsyn med virksomheder og landbrug

Der gives ikke tilladelser eller fornyelser af tilladelser til indvinding af grundvand til havevanding inden for indsatsområdet.
Aalborg Kommune vil anvende de muligheder, der findes i
lovgivningen, til at opfylde målsætningerne i indsatsplanen.
Indsatsen vil blive rettet mod såvel landbrug (både på dyrkningsjord og bygningslodder) som på arealer med virksomheder, offentlige og private institutioner og rekreative arealer, herunder golfbaner og parcelhuse.
Med baggrund i indsatsplanen forhandler vandværkerne
frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse. Hvis der ikke
kan opnås en frivillig aftale på rimelige vilkår, vil Aalborg
Byråd pålægge dyrkningsrestriktioner efter Miljøbeskyttelseslovens § 24 og § 26a for at opfylde målene i indsatsplanen.
Vandindvindingsinteresser bliver medtaget i prioriteringen
ved renovering af spildevandsledninger.
Aalborg Kommune vil benytte de muligheder, der er i Slambekendtgørelsen, til at forhindre udbring af spildevandsslam
på arealer inden for vandværkernes indvindingsoplande.
Det skal fremgå af de dyrkningsdeklarationer, der pålægges
inden for sårbar nærzone, at der ikke må anvendes spildevandsslam som jordforbedringsmiddel.
Der skal ved relevant sagsbehandling inden for indsatsområdet informeres og vejledes om beskyttelse af grundvandet.
Ved det kommunale tilsyn med landbrug og virksomheder i
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Opbevaringsfaciliteter til husdyrgødning
Nedsivning af overfladevand

Termiske boringer mm.

indvindingsoplandet skal der være fokus på grundvandsbeskyttelse i forhold til nitrat, pesticider og de miljøfremmede
stoffer m.m. der til enhver tid kan udgøre en trussel for
grundvandet.
Aalborg Kommune vil arbejde for, at kildepladszoner friholdes for opbevaringsfaciliteter til husdyrgødning.
Der gives ikke tilladelse til nedsivning af overfladevand inden for 300 m til almene vandforsyningsanlægs indvindingsboringer, såfremt det vurderes, at dette kan udgøre en
forureningstrussel.
Der gives som hovedregel ikke tilladelse til etablering af
termiske boringer, fx jordvarmeboringer inden for OSD.
Termiske boringer kan dog tillades under forudsætning af,
at en hydrogeologisk vurdering godtgør, at risikoen for
forurening af grundvandsressourcen er uvæsentlig.

Aalborg Kommune, AK Arealer og AK Bygninger
Salg af kommunale arealer inden for indvindingsoplande

Forpagtningskontrakter

Senest ved salg skal der overvejes behov og muligheder for,
at der tinglyses en dyrkningsdeklaration, der omfatter forbud mod brug af pesticider, miljøfremmede stoffer og spildevandsslam eller lignende. Efter behov kan der suppleres
med andre former for dyrkningsbegrænsninger.
Forpagtningskontrakter for kommunale arealer skal indeholde bestemmelser, der er med til at sikre, at indsatsplanens målsætninger nås - herunder ingen brug af pesticider.

Tabel 3.1: Retningslinjer for tilladelser og myndighedsbehandling.
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4

Det kommunale indsatsprogram

I det følgende angives de indsatser for grundvandsbeskyttelse, som Aalborg
Kommune har ansvaret for, jf. tabel 4.1. Indsatsprogrammet for vandværkerne
findes under de enkelte vandværkskapitler.
I oversigten er det angivet, hvornår indsatserne skal igangsættes. Det er altid
muligt at gennemføre en indsats forud for det planlagte tidspunkt.
Indsats
Generelt
Udarbejdelse af delindsatsplan
for det genoptegnede indvindingsopland for Klarup Vandværks kildeplads, Kochs Vase.

Udarbejdelse af delindsatsplaner i forbindelse med etablering
af nye kildepladser
Opfølgning på indsatsplan

1

Bemærkninger

Tidsplan

Der er fra 2013-2015 gennemført en retolkning af tidligere prøvepumpningsresultater omkring den hydrauliske barriere i
Romdrup Ådal. Retolkningen af resultatet har betydet, at indvindingsoplandet til Klarup Vandværks kildeplads, Kochs Vase i
2015 er blevet genoptegnet.

2015-2016

Der skal udarbejdes en delindsatsplan for det nye indvindingsopland.
Ved revision af indvindingsoplande til eksisterende kildepladser
eller ved etablering af nye kildepladser udarbejder Aalborg
Kommune delindsatsplaner 1.
Aalborg Kommune indkalder følgegruppen til årlige opfølgningsmøder. På mødet fremlægger vandværkerne og Aalborg
Kommune status for indsatserne, og målopfyldelse og fremdrift
diskuteres.

Potentielle forureningskilder
Tilsyn med enkeltindvindingsboringer beliggende inden for
indvindingsopland

Der skal følges op på, hvorvidt der er bragt orden i de boringer
og brønde, som ved tilsynet ikke overholdte de gældende regler for vandforsyningsanlæg.

Vurdering af konsekvenserne
ved fremtidig brug af interesseområde for råstofgravning

Der skal udføres et tilsyn med de boringer inden for indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg, som fremgår af bilag
A, og hvor der ikke tidligere er gennemført tilsyn.
Den eksisterende grundvandsmodel for Aalborg Sydøst skal
anvendes til at vurdere, hvor stor en del af OSD 1435, råstofgravningen vil påvirke.

Reducere risikoen for forurening af grundvandet ved anlæg
af nye veje samt efterfølgende i
tilfælde af uheld

Samtidig skal råstofgravningens konsekvenser for henholdsvis
de almene vandforsyningsanlæg i området samt de fremtidige
indvindingsmuligheder i OSD vurderes.
Ved anlæg af en ny vej gennem indsatsområdet skal der tages
specielle hensyn til, hvilke materialer der bliver bygget ind i
vejkassen. Der må ikke forekomme stoffer, som kan true
grundvandskvaliteten.

2015 →

2015 →

2015-2017

2016 →

2015 →

Kommunerne får i henhold til nuværende lovgivning penge til indsatsplanlægning til og med 2017.
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Reducere risiko for forurening
af grundvandet i forbindelse
med lodrette dræn

Mindske risiko for forurening
fra boringer i indvindingsopland
Arealanvendelse
Jordfordeling

Rådighedsindskrænkninger
efter Miljøbeskyttelseslovens §
24 og § 26a

Skovrejsning og grundvandsbeskyttelse
Løbende evaluering af pesticidindsats

Det er endvidere vigtigt, at der træffes foranstaltninger, som
kan håndtere spild af olie og kemikalier i tilfælde af, at der sker
uheld på vejen, for at sikre, at forureningen ikke trænger ned i
grundvandet, fx ved afvanding af vejen til et lukket spildevandssystem, som føres ud af området.
Det skal klarlægges, hvem der fremadrettet har ansvaret for at
håndtere de lodrette dræn.
Der skal findes en løsning på håndtering af det overflade vand,
der pt. afledes via et lodret dræn ved Polshøjvej 15.
Fastlæggelse af beliggenhed og formål med DGU nr. 34.597 –
placeret i kildepladszonen til AFV Ferslev.
Muligheden for jordfordeling i indsatsområdet skal undersøges,
og jordfordelingen skal om muligt gennemføres.
Starttidspunktet for vandværkernes gennemførelse af målsætninger for nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer i sårbar
nærzone på den enkelte ejendom afventer, at muligheden for,
at ejendommen indgår i en jordfordeling, er undersøgt. Gennemførelsen af målsætningerne skal dog senest igangsættes
medio 2016.
Når der er vedtaget en indsatsplan for et område, vil kommunen, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale på rimelige vilkår,
pålægge ejeren af en ejendom de rådighedsindskrænkninger
eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre
nuværende drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat,
pesticider og miljøfremmede stoffer.
Ved kommunens pålæg af rådighedsindskrænkninger skal de
meddelte pålæg respekteres af indehaveren af enhver rettighed over ejendommen.
I indvindingsoplande til bæredygtige vandværker kan der rejses
grundvandsvenlig skov og etableres natur, der over sin levetid
overholder målsætningen for nitrat.
Det skal løbende vurderes, om indsatsplanens målsætninger i
forhold til pesticider er tilstrækkelige til at beskyttes vandværkernes vandindvinding mod pesticidforurening.
Hvis det vurderes nødvendigt med yderligere tiltag over for
pesticider, er det Aalborg Kommunes ansvar at revidere indsatsplanen eller vedtage et tillæg til indsatsplanen, som beskriver de nødvendige tiltag.

Tabel 4.1: Indsatser, som Aalborg Kommune har ansvaret for.
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2015-2017

2015

2015-2016

2015→

2015 →

2015 →

5

Principper samt opfølgning på kommunens og vandværkernes indsatsprogrammer

5.1
Principper for prioritering
Idet den langsigtede grundvandsbeskyttelse ofte er en langvarig og dyr proces,
er det vigtigt, at der foretages en prioritering af, i hvilken rækkefølge der skal
gennemføres grundvandsbeskyttelse på vandværkerne.
Hvis et vandværk i kategorien land eller spredt by i forbindelse med udarbejdelse af en handlingsplan eller i anden forbindelse ikke vurderes at være bæredygtig på sigt og derfor ikke bør gennemføre det planlagte indsatsprogram, tages
kontakt til Aalborg Kommune med henblik på en revurdering af vandværkets
indsatsprogram.
Ved prioritering af indsatser for det enkelte vandværk gælder det helt generelt,
at alle indsatser inden for kildepladszone og BNBO bør gennemføres først. Her
er transporttiden til indvindingerne kort, og det er derfor vigtigt at fjerne eventuelle forureningskilder hurtigst muligt.
5.2
Opfyldelse af målsætninger og indsatser
Indsatserne vedrørende arealanvendelse skal sikre opfyldelse af målsætningerne for nitrat og miljøfremmede stoffer, herunder pesticider, som blev præsenteret i kapitel 2. Vandværkerne skal dokumentere over for Aalborg Kommune,
at indsatsen vedrørende ”Gennemførelse af målsætninger for nitrat, pesticider
og miljøfremmede stoffer” gennemføres.
5.3
Opfølgning på indsatsplanen
Indsatsplanen er en dynamisk og langsigtet plan. Der er derfor behov for følgende:
1. at evaluere indsatsplanens effekt i forhold til målsætningerne
2. at sikre, at de konkrete indsatser, som er angivet i indsatsprogrammerne, gennemføres
3. at vurdere, om de forudsætninger, der ligger til grund for de konkrete
indsatser, ændrer sig over tid
4. at vurdere, om der er indsatser, som det ikke er muligt at gennemføre,
eller som er blevet uaktuelle
Følgegruppen, bestående af repræsentanter fra vandværkerne, Region Nordjylland, Naturstyrelsen, LandboNord og AgriNord, samler op på, at der sker den
nødvendige opfølgning på indsatsplanen. Aalborg Kommune har ansvaret for
følgegruppens drift.
Opfølgning tager udgangspunkt i de konkrete indsatser, som er fastlagt i indsatsprogrammerne for de enkelte vandværker. Aalborg Kommune vurderer, i
samarbejde med vandværkerne, forudsætningerne og fremdriften for indsat-
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serne. På denne baggrund vurderes behovet for en justering af indsatserne.
Mindre justeringer forventes ikke at give anledning til revision af indsatsplanen.
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6

Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Aalborg
Sydøst

Aalborg Kommune vedtog i 2004 ”Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst”. Delindsatsplanen dækker en del af indsatsplanens område, jf.
figur 6.1. Delindsatsplanen blev udarbejdet for at sikre grundvandet i nærområdet omkring Aalborg Forsyning, Vand A/S’s kildepladser ved Kongshøj/Vissegaard, Brunsted-Engkilden samt de to vandværker Visse Vandværk og Dall Villaby Vandværk. I 2008 vedtog Aalborg Kommune et tillæg til delindsatsplanen.
Delindsatsplanen og tillægget er blevet indarbejdet i nærværende indsatsplan,
og indsatsprogrammet er blevet opdateret, fx i forhold til allerede udførte indsatser.

Figur 6.1: Område omfattet af Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Aalborg Sydøst.
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6.1
Delindsatsplanens målsætning for nitrat og pesticider
Målsætningerne i tabel 6.2 var de gældende målsætninger i delindsatsplanen.
Kildepladszone

Sårbar nærzone

Øvrigt område

Gennemsnitligt 25
Gennemsnitligt 50
mg/l
mg/l
Ingen anvendelse Ingen anvendelse
Begrænses mest muPesticider
og håndtering
og håndtering
ligt
Tabel 6.2: Målsætninger for nitrat og pesticider fra Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse – Aalborg Sydøst.
Nitrat

Maksimalt 25 mg/l

Målsætningen for nitratudvaskning i sårbar nærzone på gennemsnitlig 25
mg/l fastholdes for det område, der tidligere var omfattet af delindsatsplanen.
De øvrige målsætninger erstattes af målsætningerne fastsat i denne indsatsplan, jf. tabel 2.2.

6.2
Delindsatsplanens indsatsprogram
Mange indsatser er siden vedtagelse af delindsatsplanen i 2004 blevet gennemført i overensstemmelse med de målsætninger for nitrat og pesticider, der fortsat vil gælde for området.
Det fremtidige indsatsprogram for de kildepladser, der var omfattet af delindsatsplanen, ses i de respektive vandværkskapitler.
Nedenstående tabel viser alle de indsatser, der blev vedtaget med delindsatsplanen.
Under ”Status” i tabellen fremgår det, om indsatsen er gennemført eller videreført i denne indsatsplan. En del indsatser fra delindsatsplanen er blevet aflyst.
Dette er for en stor dels vedkommende sket på baggrund af en evaluering af
Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse – Drastrup. Af evalueringen fremgår
det, hvilke indsatser der giver mest grundvandsbeskyttelse, og hvilke indsatser
der vurderes at give mindst grundvandsbeskyttelse i forhold til indsatsen. Indsatser fra delindsatsplanen, der ikke vurderes at give en tilstrækkelig grundvandsbeskyttende effekt i forhold til indsatsen, er derfor aflyst og føres ikke
videre i denne indsatsplan.
Årsagen til at Delindsatsplanens målsætninger er blevet revideret er, at der i
denne indsatsplan er beregnet sårbare nærzoner, der tager højde for den gennemsnitlige udvaskning i hele indvindingsoplandet, jf. redegørelsens afsnit
25.7.3.
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Kategori

Område

Arealanvendelse –
Landbrug
Kildepladszone

Sårbar nærzone

Øvrigt område

Indsats
Maks. 25 mg nitrat fra rodzonen og
ingen pesticider. Indsatsen kan gennemføres ved jordfordeling eller frivillige forhandlinger og evt. et påbud.
Der kan gennemføres skovrejsning på
arealerne enten privat, ved salg til
kommunen eller i samarbejde med
Naturstyrelsen.
Gennemsnit 25 mg nitrat fra rodzonen
og ingen pesticider. Indsatsen kan
gennemføres ved jordfordeling eller
frivillige forhandlinger og evt. et påbud. Der kan gennemføres skovrejsning på arealerne enten privat, ved
salg til kommunen eller i samarbejde
med Naturstyrelsen.
Gennemsnit 50 mg nitrat fra rodzonen
+ pesticider begrænses mest muligt
Friholdes for byvækst ud over allerede
udlagte områder
Kampagne vedr. gamle olietanke

Arealanvendelse - Byer

Indsatsområdet
Giftfri by-projekt i Visse og Dall Villaby
Information omkring sprøjtning i private haver

Arealanvendelse –
Råstofgrave

Indsatsområdet

Arealanvendelse –
Ørnehøj Golfbane

Sårbar nærzone

Kildepladszone
Spildevand

Sårbar nærzone

Sikring af råstofgrave
Kortlægning af nuværende anvendelse – vurdering af muligheder for at
mindske sprøjtning og gødskning
1. Risikovurdering af afskærende spildevandsledning
2. Offentlige spildevandsledninger
skal risikovurderes, og der skal træffes forholdsregler
3. Stikprøvekontrol af private kloakstik
4. Ved renovering og nyanlæg stilles
krav om særligt sikre ledninger
5. Alternativer til eksisterende nedsivningsanlæg undersøges
1. Offentlige spildevandsledninger
skal risikovurderes, og der skal
træffes forholdsregler
2. Stikprøvekontrol af private kloakstik

Status

Indsats gennemført

Indsats gennemført,
dog mangler indsats
ift. Ørnhøj Golfbane –
denne indsats videreføres i indsatsplanen
Indsats erstattet af de
nye målsætninger
Indsats videreføres i
indsatsplanen
Indsats videreføres i
indsatsplanen
Indsatsen er gennemført i 2006 og videreføres i indsatsplanen
Indsats videreføres i
indsatsplanen
Indsatsen er gennemført1)
Indsats videreføres og
skærpes i indsatsplanen
Ad 1) Der videreføres
en indsats om risikovurdering af afskærende spildevandsledning
Ad 2) Indsats aflyst
Ad 3) Indsats aflyst
Ad 4) Indsats aflyst
Ad 5) Indsats videreføres i indsatsplanen
Ad 1) Indsats aflyst
Ad 2) Indsats aflyst
Ad 3) Indsats videreføres i indsatsplan, dog
kun i kildepladszonen
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Generelt

Kildepladszone
Olietanke og energiforsyning

Sårbar nærzone

Generelt

Erhverv

Kildepladszone

Trafikanlæg og jernbaner

Sårbar nærzone

Det skal undersøges, hvilke stoffer der
har været anvendt ved pelsdyrhaller

Trafikulykker

Det skal undersøges, hvilket beredskab der er, mht. udslip af kemikalier
m.m. ved trafikulykker

Motorvejen

Nye vejanlæg
Jernbanen
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3. Informationsindsats overfor ejerne
af nedsivningsanlæg
Kampagne omkring gamle olietanke,
der ikke længere er i brug
1. Der skal gennemføres en aktiv indsats for at sikre, at gældende lovgivning overholdes
2. Der skal gennemføres frivillige aftaler med lodsejere om erstatning af
nedgravede tanke med overjordiske
tanke – mod kompensation
1. Der skal gennemføres en aktiv indsats for at sikre, at gældende lovgivning overholdes
2. Der kan gennemføres frivillige aftaler med lodsejere om erstatning af
nedgravede tanke med overjordiske
tanke – mod kompensation
1. Det skal så vidt muligt sikres, at der
ikke etableres erhvervsvirksomheder, som kan udgøre en forureningsrisiko
2. Ejendomme, som Aalborg Kommune køber eller sælger, skal påføres
deklaration om, at der kun må etableres erhverv iht. en positivliste eller
iht. en konkret vurdering
3. Der skal udarbejdes en beredskabsplan for uheld med forurenende
stoffer på virksomheder i indsatsområdet
Tilsynsfrekvensen i området skal øges
til det dobbelte

Det skal undersøges, hvor motorvejen
afvandes til, mhp. vurdering af eventuel risiko for forurening af grundvandet
Specielle hensyn ved anlæg af nye veje
– materialer og afvanding
Der må ikke anvendes pesticider til

Indsats aflyst
Indsatserne aflyst, men
erstattet af indsatsen:
”Information til ejere
af olietanke omkring
risikoen for olieforurening”

Indsatser aflyst

Ad 1) Indsats videreført
i retningslinjer (kap. 3)
Ad 2) Indsats delvist
videreført i retningslinjer (kap. 3)
Ad 3) Indsats aflyst

Indsats aflyst
Indsats gennemført det er vurderet, at
minkfarm ikke udgør
en trussel mod GV.
Indsats gennemført –
beredskab varetages af
Miljøvagten og Beredskabscenteret
Indsatsen gennemført.
Afvandingen sker ud af
kildepladszonen.
Indsats videreført
Indsats gennemført

Private grusveje

Potentielle forureningskilder

Generelt

Generelt
Gårds-, påfyldnings- og
vaskepladser

Opbevaring af husdyrgødning

Vandindvinding –
almene vandforsyningsanlæg

Vandindvinding –
ikke-almene vandforsyningsanlæg

Vandindvinding - grundvandsovervågning

Kildepladszone/
sårbar nærzone

renholdelse af jernbanen
Information om anvendelse af genbrugsmaterialer, og at der ikke bør
sprøjtes på grusveje og gårdspladser
Amtet opfordres til at undersøge lokaliteter på amtets liste over potentielle
forureningskilder
Der skal gennemføres køkkenbordsrådgivning i samarbejde med landbrugskonsulenter
Ved tinglysning af dyrkningsdeklarationer indgår, at der ikke må forefindes/anvendes sprøjtemidler og sprøjtemateriel

Kildepladszone/
sårbar nærzone

Tilsynsfrekvensen med landbruget
fordobles, og der følges op på, at
beholdere, der er underlagt 10 års
beholderkontrol, bliver kontrolleret

Generelt

Der skal ske opfølgning på tilstandsvurderinger. Disse skal følges op med
bindende handlingsplaner, og der skal
ske en forebyggende indsats i form af
information om indretning af boringer
m.m.

Generelt

Der skal gennemføres en kampagne
for sløjfning af ubenyttede boringer

Kildepladszone/
sårbar nærzone

1. Tilsyn med boringer og brønde én
gang årligt – forhold, der ikke overholder gældende regler skal bringes
i orden
2. Tilbud om pesticidanalyser for ikkealmene vandforsyningsanlæg
3. Der gives ikke tilladelse til have- og
markvandingsboringer

Generelt

Der skal udarbejdes et revideret program for grundvandsovervågning

Indsatsen er ikke gennemført, men videreføres i indsatsplanen
Indsats overført til
Region Nordjylland og
medtages fremover på
følgegruppemøder
Indsats videreføres i
indsatsplanen

Indsats gennemført
Indsats aflyst, men
Aalborg Kommune
arbejder for, at der
ikke opbevares husdyrgødning inden for
kildepladszoner
Der er udarbejdet ikkebindende handlingsplaner for alle vandværkerne, og der sker
løbende information
om indretning af boringer m.m.
Indsats ikke gennemført, men videreføres i
indsatsplanen
Ad 1) Indsats gennemført én gang og videreføres ikke – enkelte
boringer er der ikke
ført tilsyn med, denne
indsats er videreført
Ad 2) Indsats gennemført
Ad 3) Indsats videreført i retningslinjer
Indsats videreført

Tabel 6.3: Oversigt samt status for de indsatser, som blev vedtaget i delindsatsplanen. 1) Der er tinglyst dyrkningsdeklarationer på tre af de fire råstofgrave, som ligger helt eller delvist i sårbar nærzone. Den sidste råstofgrav ligger med en meget lille del inden for sårbar nærzone, og det er vurderet, at det ikke er nødvendigt at
tinglyse en deklaration på denne grusgrav.
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Videreførte indsatser kan ses henholdsvis i det kommunale indsatsprogram, i
vandværkernes indsatsprogrammer samt i kapitlet ”Retningslinjer for tilladelser
og myndighedsbehandling”.
6.3
Arealanvendelse – landbrug og golfbane
Indsatsen over for landbruget er gennemført for Kongshøj og Vissegaard kildepladser samt for Dall Villaby Vandværk. For Brunsted-Engkilden kildeplads er der
endnu ikke gennemført grundvandsbeskyttelse på Ørnehøj Golfbanes arealer. I
delindsatsplanen lå en del af golfbanen inden for sårbar nærzone - i denne indsatsplan er der beregnet en ny sårbar nærzone for Brunsted-Engkilden, som
omfatter hele golfbanen.
Det er vigtigt, at den langsigtede grundvandsbeskyttelse, som er gennemført
inden for delindsatsplanens område, fastholdes fremadrettet.
På figur 6.4 ses et kort over tinglyste dyrkningsdeklarationer inden for delindsatsplanens område.

Figur 6.4: Kort over tinglyste dyrkningsdeklarationer inden for delindsatsplanens område.
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7

Aalborg Forsyning, Vand A/S

7.1
Indsatsprogram
Nedenstående indsatser er specifikke for Aalborg Forsyning, Vand A/S og skal
gennemføres som en del af denne indsatsplan. Det er ud for indsatsen angivet,
hvornår den skal igangsættes. Det er muligt at gennemføre en indsats forud for
det planlagte tidspunkt.
Indsats
Potentielle forureningskilder
Sløjfning af olietanke i kildepladszone
Mindske risiko for forurening med
pesticider fra Ørnehøj golfbane

Risikovurdering af afskærende
spildevandsledninger i kildepladszone

Mindske risiko for forurening fra
boringer i indvindingsoplandet
Opsporing af ubenyttede boringer
og brønde i indvindingsopland

Arealanvendelse
Gennemførelse af målsætninger
for nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer i sårbar nærzone, jf. tabel 2.2
Erstatning i henhold til rådighedsindskrænkning efter Miljøbeskyttelseslovens § 24 0g § 26a
Tilsyn med indgåede aftaler og
tinglyste dyrkningsdeklarationer
Fastholdelse af den nuværende
varige grundvandsbeskyttelse som
er etableret i henhold til Delindsatsplan Aalborg Sydøst
Udarbejdelse af kortlægning til
delindsatsplaner

Bemærkninger

Tidsplan

Vandværket bør kontakte ejendomme, der har etableret
jordvarme for at undersøge, om de har sløjfet deres olietanke forskriftsmæssigt. Se adresser i Bilag A – tabel A.3.
Det skal sikres, at målsætningerne for sårbar nærzone overholdes, jf. indsats vedr. gennemførelse af målsætninger for
nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer i sårbar nærzone.
Der løber afskærende spildevandsledninger gennem kildepladszonen til Brunsted-Engkilden. Risikovurdering med
udgangspunkt i grundvandsspejlets beliggenhed. Hvis nødvendigt udarbejdes overvågningsplan for grundvandsspejlets fluktuering.
Ikke-benyttede boringer og brønde skal sløjfes, og sløjfningerne skal efterfølgende dokumenteres med en sløjfningserklæring fra den brøndborer, der udfører arbejdet.
Der skal gennemføres en kampagne for at opspore gamle
boringer og brønde beliggende i indvindingsoplande. Gamle
ikke-benyttede boringer og brønde skal sløjfes, og sløjfningerne skal efterfølgende dokumenteres med en sløjfningserklæring fra den brøndborer, der udfører arbejdet. (Gældende for AFV Ferslev og AFV Volsted Plantage)

2015-2017

Der skal gennemføres forhandlinger med lodsejere efter
Vandforsyningslovens § 13d om indgåelse af frivillige aftaler
om grundvandsbeskyttelse. Det anbefales, at der indgås
varige aftaler, der tinglyses. Indsatsen gennemføres kun
inden for indsatsområdet.
Der gives fuld erstatning i forbindelse med rådighedsindskrænkningen.

2015 →*

Der skal løbende føres tilsyn med indgåede aftaler og tinglyste dyrkningsdeklarationer.
Der er tinglyst dyrkningsdeklarationer på en stor del af Delindsatsplanens areal. Det er vigtigt, at denne varige grundvandsbeskyttelse fastholdes fremover.

2015 →

Hvis der etableres en kildeplads uden for et område med
særlige drikkevandsinteresser, skal vandværket udarbejde

2015→

2015→

2015-2017

2015 →

2015 →

2015 →

Løbende
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kortlægning som grundlag for delindsatsplaner.
Kortlægningen skal udarbejdes efter Aalborg Kommunes
anvisning.
Information
Reducere risikoen for grundvandsforurening ved udsivning fra private spildevandsanlæg i kildepladszone

Information til grundejere med
egen olietank i kildepladszonen
Information om grundvandsvenlig
vedligehold til grundejere i byområder inden for kildepladszonen
Overvågning
Etablering af
moniteringsboring

Der udarbejdes og iværksættes et
overvågningsprogram for nitrat,
pesticider og
andre miljøfremmede stoffer

Information til ejere og brugere af spildevandsanlæg om
risikoen i forhold til vandindvindingen ved brug af miljøfremmede stoffer ved rengøring m.v. Beliggenheden af
spildevandsanlæg inden for kildepladszoner til Vand A/S’s
kildepladser ses i Bilag A – tabel A.2.
Vandværket kan i samarbejde med ejeren undersøge, om
spildevandsanlægget kan flyttes uden for kildepladszonen,
eller om der kan etableres et alternativt spildevandsanlæg.
Ejerne af olietanke i kildepladszonen skal informeres omkring risikoen for olieforurening.
Der skal rundsendes informationsmateriale til relevante
grundejere om grundvandsvenlig vedligehold af private
grunde.
Hvor der ikke allerede forefindes moniteringsboringer, skal
der etableres moniteringsboringer opstrøms kildepladsernes indvindingsboringer, så udviklingen i grundvandets indhold af relevante parametre kan følges.
Ud over det lovpligtige analyseprogram skal der fastlægges
et analyseprogram ud fra en vurdering af arealanvendelsen
og forureningskilder i oplandet.

2015 →

2015 →
2016-2017

2015-2017

2015-2017

Analyserne kan udtages fra moniteringsboringer eller fx hos
enkeltindvindere og skal betales af vandværket.

Tabel 7.1: Oversigt over de indsatser, der er specifikke for Aalborg Forsyning, Vand A/S’s kildepladser.
* Tidsplanen afhænger af afklaringen af mulighed for jordfordeling, jf. det kommunale indsatsprogram.
7.2
Aalborg Forsyning, Vand A/S
Aalborg Forsyning, Vand A/S (AFV) har 14 aktive kildepladser i Aalborg Kommune og leverer vand til fire distributionsværker. Herudover har AFV etableret
sikkerhedsforbindelser til 14 vandværker i kommunen. AFV har seks kildepladser
inden for indsatsområdet. Kildepladserne er beskrevet neden for.
7.3
Kongshøj/Vissegaard kildepladser
Kongshøj/Vissegaard kildepladser ligger syd for Aalborg by.
Kildepladsernes indvindingsopland, der har et areal på 778 ha, er beregnet på
baggrund af en samlet indvindingstilladelse på 3.000.000 m3/år.
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Figur 7.2: Indvindingsopland, kildepladszone, BNBO og boringer for Kongshøj/Vissegaard kildepladser.
De to kildepladser indvinder vand fra 14 boringer. Boringerne er beliggende dels
i landbrugsområde, dels i skov (Kongshøj Skov). Øst for kildepladserne, inden
for indvindingsoplandet, ligger Visse by.
Boring

Udførelsesår

Filter (m u.t.)

Bemærkninger

34.1676 (B5)

1960

Boringen er uforet fra 11-25 m u.t.

34.1677 (B6)

1960

34.1929 (B9)

1992

Åben kalkboring
(25 m dyb)
Åben kalkboring
(35 m dyb)
18-30

Boringen er uforet fra 12-35 m u.t.

Tabel 7.3: Oversigt over boringer ved Vissegaard kildeplads.
Boring (DGU nr.)

Udførelsesår

Filter (m u.t.)

34.2582 (B2)
34.2612 (B3)
34.2613 (B4)
34.2614 (B5)
34.3244 (B6)

2002
2002
2002
2002
2008

37-45
27,5-39,5
27-39
25,5-37,5
27-37

34.2618 (B7)

2002

37-45

Bemærkninger

Boringen er udført som erstatningsboring for DGU
nr. 34.2615 (den gamle B6)
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34.2585 (B8)
34.2586 (B9)
34.2587 (B10)
34.2599 (B11)
34.2600 (B12)

2002
2002
2002
2002
2002

30-42
39-51
41,5-53,5
46,5-54,5
43,5-51,5

Tabel 7.4: Oversigt over boringer ved AFV Kongshøj kildeplads.
Geologi og hydrogeologi
De to kildepladsers boringer indvinder fra et kalkmagasin, som kun delvist er
dækket af lerlag, og disse er ikke sammenhængende. Nedadtil vurderes kalkmagasinet at være begrænset af saltvandsgrænsen, som ved Vissegaard kildeplads ses i en dybde af kun 40-60 m, mens den ved Kongshøj kildeplads ligger
60-100 m u.t.
Grundvandsspejlet er frit. På Kongshøj kildeplads står grundvandsspejlet 24-36
m u.t. På Vissegård kildeplads står grundvandsspejlet ca. 16 m u.t.
Grundvandskvalitet
Vissegård kildeplads indvinder grundvand, der overholder grænseværdierne for
drikkevandskvalitet. Indholdet af nitrat er højt, men har de seneste mange år
ligget stabilt på 34-39 mg/l, jf. figur 7.5.
Der er i 2012 påvist fund af Desethylisopropylatrazin under grænseværdien
(0,018 µg/l). Der er desuden siden 2002 påvist fund af BAM i boring DGU nr.
34.2599 (0,032 µg/l i 2011) under grænseværdien. Siden 2003 er fire boringer
blevet anvendt som afværgeboringer i forhold til pesticidforurening af grundvandsmagasinet ved den sydlige del af Kongshøj kildeplads.
Kongshøj kildeplads indvinder grundvand, der overholder grænseværdierne for
drikkevandskvalitet. Indholdet af nitrat er højt (37 mg/l i 2012).
I 2000, 2002 og 2012 er der i boring DGU nr. 34.1677 konstateret fund af pesticider (BAM) under grænseværdien (0,013 µg/l i 2012).
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Parameterplot: Nitrat
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Figur 7.5: Graf over udviklingen af nitratindhold i drikkevand fra Vissegård kildeplads.
Nitrat- og pesticidsårbarhed
I Statens kortlægning er hele indvindingsoplandet til Kongshøj og Vissegaard
kildepladser udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde, og det meste af
indvindingsoplandet er udpeget som indsatsområde mht. nitrat. En mindre del
af indvindingsoplandet er ikke udpeget til indsatsområde mht. nitrat på baggrund af den nuværende arealanvendelse, som bl.a. er fredsskov, § 3-område og
tidligere råstofgrav. Herudover har kommunens supplerende kortlægning vist,
at hele indvindingsoplandet er sårbart overfor pesticider. Kortlægning og udpegninger er beskrevet i redegørelsen.
Samlet vurdering
Kildepladserne Kongshøj og Vissegård har en god placering i et område med
skov og landbrugsjord. Grundet de geologiske forhold er området generelt følsomt over for forurenende stoffer som fx nitrat og pesticider. Den udpumpede
vandkvalitet er tilfredsstillende, men indholdet af nitrat er højt, og der er påvist
pesticider under grænseværdien.
Kildepladserne var tidligere omfattet af Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse – Aalborg Sydøst. Mange indsatser er siden vedtagelse af delindsatsplanen
i 2004 blevet gennemført i overensstemmelse med de målsætninger for nitrat
og pesticider, der fortsat vil gælde for området. Det er vigtigt, at den langsigtede grundvandsbeskyttelse, som er gennemført inden for delindsatsplanens
område, fastholdes fremadrettet.
Kildepladserne udgør en væsentlig del af drikkevandsressourcen i området,
hvorfor det er vigtigt, at kildepladserne indgår i den fremtidige drikkevandsforsyning i området. Det er derfor nødvendigt for vandværket at gennemføre indsatsprogrammet for at sikre bedst mulig beskyttelse af vandværkets vandindvinding.
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7.4
Brunsted-Engkilden kildepladser
Brunsted-Engkilden kildepladser ligger syd for Aalborg by.
Kildepladsernes indvindingsopland, der har et areal på 1202 ha, er beregnet på
baggrund af den samlede indvindingstilladelse for begge kildepladser på
2.800.000 m3/år.
De to kildepladser indvinder vand fra 11 boringer. Boringerne er beliggende hovedsageligt i landbrugsområde. Kildepladserne ligger nordvest for Lundby Krat.
Boring (DGU nr.)

Udførelsesår

Filter (m u.t.)

34.1680 (B1)
34.1681 (B2)
34.1983 (B3)
34.2197 (B4)
34.2383 (B5)
34.2649 (B6)

1976
1976
1994
1997
1999
2003

31-50
24-60
30-49
31,5-49,5
30-48
37-49

Bemærkninger

Tabel 7.6: Oversigt over boringer ved Brunsted kildeplads.
Boring (DGU nr.)

Udførelsesår

Filter (m u.t.)

Bemærkninger

34.1678 (B1)

?

34.235 (B2)

1955

34.236 (B3)

1955

34.1679 (B4)
34.1043 (B5)

1986
1976

Åben kalkboring
(53 m dyb)
Åben kalkboring
(42 m dyb)
Åben kalkboring
(46 m dyb)
24-33
Åben kalkboring
(46,5 m dyb)

Boringen er foret til 29 m u.t. Der findes ingen borerapport
Boringen er foret til 23 m u.t. Sparsomme geologiske oplysninger
Boringen er foret til 26 m u.t. Sparsomme geologiske oplysninger
Der findes ingen borerapport
Boringen er foret til 26 m u.t.
Tidligere Engkilden B2A/Brunsted B7, omdøbt i 2012
til B5

Tabel 7.7: Oversigt over boringer ved Engkilden kildeplads.
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Figur 7.8: Indvindingsopland, kildepladszone, BNBO, sårbar nærzone og boringer for Brunsted-Engkilden kildepladser. Kildepladszonen er delvist sammenfaldende med sårbar nærzone.
Geologi og hydrogeologi
Der indvindes på begge kildepladser fra et kalkmagasin. Kalken er generelt
dækket af vekslende moræne- og smeltevandslag. I boring DGU nr. 34.236 findes kalken umiddelbart under terræn, men i flere af boringerne er kalken dækket af bl.a. mellem 12 – 25 m smeltevandsler. Nedadtil vurderes kalkmagasinet at
være begrænset af saltvandsgrænsen, som ved Engkilden ses i en dybde af 80100 m, mens den ved Brunsted ligger 120-160 m u.t.
Der findes ingen geologiske oplysninger om boringerne DGU nr. 34.1680, DGU
nr. 34.1681, DGU nr. 34.1678 og DGU nr. 34.1679.
Grundvandsspejlet er i flere af boringerne vurderet at være spændt pga. lerdække. På Brunsted kildeplads er grundvandsspejlet pejlet til lige under terræn.
På Engkilden kildeplads ligger grundvandsspejlet også terrænnært.
Grundvandskvalitet
Brunsted kildeplads indvinder grundvand, der overholder grænseværdierne for
drikkevandskvalitet. Der indvindes en oxideret vandtype (vandtype A) fra kildepladsens boringer. Indholdet af nitrat har været stigende siden 1980, men har
de seneste 5 år svinget mellem 20-30 mg/l, jf. figur 7.9.
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Der er ikke konstateret fund af pesticider.
Parameterplot: Nitrat

60

mg/l

40

20

0
1980

1985

1995

1990

2000

2005

2010

Figur 7.9: Graf over udviklingen af nitratindhold i drikkevand fra Brunsted kildeplads.
Engkilden kildeplads indvinder grundvand, der overholder grænseværdierne for
drikkevandskvalitet. Indholdet af nitrat er højt og har de seneste 20 år været
stigende fra 25 til ca. 40 mg/l, jf. figur 7.10.
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Figur 7.10: Graf over udviklingen af nitratindhold i drikkevand fra Engkilden kildeplads.
Der er i 2012 påvist fund under grænseværdien af BAM, desethyl-atrazin og
DEIA. Tidligere er der påvist indhold af atrazin i drikkevandet.
Nitrat- og pesticidsårbarhed
I Statens kortlægning er størstedelen af indvindingsoplandet til BrunstedEngkilden kildepladser udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og
indsatsområde mht. nitrat. Årsagen til, at en del af indvindingsoplandet ikke er
udpeget til NFI, er, at indvindingsoplandet er blevet genoptegnet efter Statens
kortlægning af området. Aalborg Kommunes supplerende kortlægning har vist,
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at ca. halvdelen af indvindingsoplandet, der ikke er NFI, er sårbart overfor både
nitrat og pesticider. Herudover har kommunens supplerende kortlægning vist,
at hele den del af indvindingsoplandet, der er NFI, også er sårbart overfor pesticider. Kortlægning og udpegninger er beskrevet i redegørelsen.
Samlet vurdering
Kildepladserne Brunsted og Engkilden er placeret i et område med landbrugsjord. De geologiske forhold i området viser en generel beskyttelse af 12-25 m
lerdække, men der findes ubeskyttede boringer i området, hvor kalken findes
lige under terræn. Det vurderes derfor, at der findes ”huller” i de beskyttende
lerlag, som gør, at grundvandet er følsomt over for forurenende stoffer som fx
nitrat og pesticider. Den udpumpede vandkvalitet er tilfredsstillende, men indholdet af nitrat er højt, og der er påvist pesticider under grænseværdien.
Kildepladserne var tidligere omfattet af Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse – Aalborg Sydøst. Mange indsatser er siden vedtagelse af delindsatsplanen
i 2004 blevet gennemført i overensstemmelse med de målsætninger for nitrat
og pesticider, der fortsat vil gælde for området. Det er vigtigt, at den langsigtede grundvandsbeskyttelse, som er gennemført inden for delindsatsplanens
område, fastholdes fremadrettet.
Kildepladserne forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning i området. Det er derfor nødvendigt for vandværket at gennemføre indsatsprogrammet for at sikre bedst mulig beskyttelse af vandværkets vandindvinding.
7.5
Ferslev kildeplads
Ferslev kildeplads ligger øst for Ferslev by.
Kildepladsens indvindingsopland har et areal på 43 ha og er beregnet på baggrund af indvindingstilladelsen på 75.000 m3/år.
Kildepladsen indvinder vand fra to boringer. Vest for kildepladsen ligger Ferslev
by, men generelt er området et opdyrket landbrugsområde.
Boring

Udførelsesår

Filter (m u.t.)

Bemærkninger

DGU nr. 34.910

1968

Boringen er foret til 13,5 m u.t.

DGU nr. 34.1682

1974

Åben kalkboring
(57,5 m dyb)
Åben kalkboring
(70 m dyb)

Boringen er foret til 40 m u.t.
Der findes ingen oplysninger om geologi.

Tabel 7.11: Oversigt over boringer ved Ferslev kildeplads.
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Figur 7.12: Indvindingsopland, kildepladszone, BNBO, sårbar nærzone og boringer. Sårbar nærzone
er delvist sammenfaldende med kildepladszonen.
Geologi og hydrogeologi
Kildepladsens boringer indvinder fra et kalkmagasin, som i DGU nr. 34.910 starter lige under terræn (ca. 1,5 m u.t.). Magasinet har ved boringen ingen beskyttende lerlag. Nedad til vurderes kalkmagasinet at være begrænset af saltvandsgrænsen.
Grundvandsspejlet er frit og står ca. 26 m u.t.
Der findes ingen geologiske oplysninger for DGU nr. 34.1682. Boringen er placeret få meter fra kildepladsens anden boring, hvorfor geologien forventes at
være den samme.
Grundvandskvalitet
Ferslev kildeplads indvinder grundvand, der overholder grænseværdierne for
drikkevandskvalitet. Der er tidligere påvist fund af BAM under grænseværdien.
Indholdet af nitrat er stigende, jf. figur 7.13.
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Figur 7.13: Graf over udviklingen af nitratindhold i drikkevand fra Ferslev kildeplads.
Der er i begge boringer konstateret et højt og stigende indhold af nitrat (op til
30 mg/l, 2009 i DGU nr. 34.1682).
Der er i perioden 1990 til 2005 konstateret fund af pesticider (BAM) under
grænseværdien i boring DGU nr. 34.910. Der er ikke påvist fund af pesticider
siden 2005 i boringen.
I DGU nr. 34.1682 er der ligeledes tidligere konstateret fund af pesticider (BAM
på 0,016 µg/l i 2000 og 0,019 µg/l i 2002). Der er ikke efterfølgende påvist indhold af pesticider.
Nitrat- og pesticidsårbarhed
I Statens kortlægning er hele indvindingsoplandet til Ferslev kildeplads udpeget
som nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde mht. nitrat. Herudover
har kommunens supplerende kortlægning vist, at hele indvindingsoplandet er
sårbart overfor pesticider. Kortlægning og udpegninger er beskrevet i redegørelsen.
Samlet vurdering
Kildepladsen Ferslev er placeret i et område med landbrugsjord. De geologiske
forhold i området viser ingen eller ringe beskyttelse af grundvandsmagasinet.
Grundvandet er sårbart over for forurenende stoffer som fx nitrat og pesticider.
Den udpumpede vandkvalitet er tilfredsstillende, men indholdet af nitrat er højt
og stigende.
Vandværket forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning i området. Det er derfor nødvendigt for vandværket at gennemføre indsatsprogrammet og dermed blive omfattet af langsigtet grundvandsbeskyttelse.
7.6
Volsted Plantage kildeplads
Volsted Plantage kildeplads ligger i Volsted Plantage lidt syd for OSD 1435.
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Kildepladsens indvindingsopland har et areal på 145 ha og er beregnet på baggrund af den indvindingsmængde på 400.000 m3/år, der søges om tilladelse til.
Der er i 2013 meddelt betinget tilladelse til etablering af boringer og prøvepumpning. Tilladelsen er i februar 2015 forlænget frem til 1. januar 2017.
Der er på nuværende tidspunkt etableret to vandindvindingsboringer, som
fremgår af nedenstående tabel.
Boring

Udførelsesår

Filter (m u.t.)

Bemærkninger

DGU nr. 34.3592
DGU nr. 34.3638

2014
2014

66-96
63,5-90

B1 - åbenstående
B2 - åbenstående

Tabel 7.14: Oversigt over boringer ved AFV Volsted Plantage.

Figur 7.15: Indvindingsopland, kildepladszone, BNBO, sårbar nærzone og boringer. Sårbar nærzone er
sammenfaldende med kildepladszonen.
Geologi og hydrogeologi
Kildepladsens boringer indvinder fra et kalkmagasin, som starter ca. 25-30 m u.t.
Over kalkmagasinet findes sand og et ca. 5 m lerlag, som dog ikke er gennemgående.
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Grundvandsspejlet er frit og står ca. 42 m u.t.
Grundvandskvalitet
Boringskontroller fra kildepladsen viser, at grundvandet indeholder en del jern
og mangan, men et lavt indhold af nitrat, og der er ikke konstateret indhold af
pesticider.
Nitrat- og pesticidsårbarhed
Volsted Plantage kildepladsen var ikke etableret, da Staten udarbejdede sårbarhedskortlægningen i det pågældende aktivitetsområde. Da kildepladsen ligger
uden for et område med særlige drikkevandsinteresser, er sårbarheden derfor
ikke kortlagt af Staten. Kommunens supplerende kortlægning har vist, at hele
indvindingsoplandet er sårbart overfor nitrat og pesticider. Kortlægning og
udpegninger er beskrevet i redegørelsen.
Samlet vurdering
Kildepladsen er placeret i et område dels med landbrug, dels med skov og plantagedrift. De geologiske forhold i området viser ingen eller ringe beskyttelse af
grundvandsmagasinet. Grundvandet er sårbart over for forurenende stoffer
som fx nitrat og pesticider. Boringskontroller viser en tilfredsstillende vandkvalitet med et lavt indhold af nitrat og ingen pesticider.
Kildepladsen forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning i området. Det er derfor nødvendigt for vandværket at gennemføre indsatsprogrammet og dermed blive omfattet af langsigtet grundvandsbeskyttelse.
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8

Arndrup Vandforsyningsselskab I/S

8.1
Indsatsprogram
Nedenstående indsatser er specifikke for Arndrup Vandforsyningsselskab og
skal gennemføres som en del af denne indsatsplan. Det er ud for indsatsen angivet, hvornår den skal igangsættes. Det er muligt at gennemføre en indsats
forud for det planlagte tidspunkt.
Indsats

Bemærkninger

Tidsplan

Gennemførelse af målsætninger
for nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer i sårbar nærzone, jf. tabel 2.2
Erstatning i henhold til rådighedsindskrænkning efter Miljøbeskyttelseslovens § 24 0g § 26a

Der skal gennemføres forhandlinger med lodsejere efter
Vandforsyningslovens § 13d om indgåelse af frivillige aftaler
om grundvandsbeskyttelse. Det anbefales, at der indgås
varige aftaler, der tinglyses.
Der gives fuld erstatning i forbindelse med rådighedsindskrænkningen.

2015 →*

Tilsyn med indgåede aftaler og
tinglyste dyrkningsdeklarationer

Der skal løbende føres tilsyn med indgåede aftaler og tinglyste dyrkningsdeklarationer.

2015 →

Reducere risikoen for grundvandsforurening ved udsivning fra private spildevandsanlæg i kildepladszone

Information til ejere og brugere af spildevandsanlæg om
risikoen i forhold til vandindvindingen ved brug af miljøfremmede stoffer ved rengøring m.v. Beliggenheden af spildevandsanlæg inden for kildepladszoner til Arndrup Vandforsyningsselskab I/S ses i Bilag A – tabel A.2.

2015 →

Udarbejdelse af kortlægning til
delindsatsplaner
Der udarbejdes og iværksættes et
overvågningsprogram for nitrat,
pesticider og andre miljøfremmede stoffer

Vandværket kan i samarbejde med ejeren undersøge, om
spildevandsanlægget kan flyttes uden for kildepladszonen,
eller om der kan etableres et alternativt spildevandsanlæg.
Hvis der etableres en kildeplads uden for et område med
særlige drikkevandsinteresser, skal vandværket udarbejde
kortlægning som grundlag for delindsatsplaner.
Ud over det lovpligtige analyseprogram skal der fastlægges
et analyseprogram ud fra en vurdering af arealanvendelsen
og forureningskilder i oplandet.

2015 →

Løbende

2015-2016

Analyserne kan udtages fra moniteringsboringer eller fx hos
enkeltindvindere og skal betales af vandværket.

Tabel 8.1: Arndrup Vandforsyningsselskabs indsatsprogram.
* Tidsplanen afhænger af afklaringen af mulighed for jordfordeling, jf. det kommunale indsatsprogram.
8.2
Vandværket og kildepladsen
Arndrup Vandforsyningsselskab er etableret i 2010 af vandsamarbejdet i Aalborg
Kommune som et fællesvandværk for vandværkerne Gunderup, Vaarst, Essendrup, Oppelstrup og Fjellerad. Vandværket indvinder vand fra én boring
beliggende i et landbrugsområde.
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Boring (DGU nr.)

Udførelsesår

Filter (m u.t.)

Bemærkninger

34.2844

2004

40-49 og 61-67

Der indvindes kun fra det dybeste filter

Tabel 8.2: Oversigt over boringer ved Arndrup Vandforsyningsselskab.
Vandværkets indvindingsopland, der har et areal på 26,3 ha, er beregnet på
baggrund af en vandmængde på 50.000 m3/år. Vandværket har en indvindingstilladelse på 28.000 m3/år.

Figur 8.3: Indvindingsopland, sårbar nærzone, kildepladszone, BNBO og boringer til Arndrup Vandforsyningsselskabs kildeplads. Sårbar nærzone er delvist sammenfaldende med kildepladszonen.
Geologi og hydrogeologi
Indvindingsboringens filter er placeret i kalkmagasinet, som starter 20 m u.t.
Der findes et mergellag ca. 45-55 m u.t. Over magasinet findes sandede og grusede lerlag (moræneler). Nedadtil vurderes kalkmagasinet at været begrænset
af saltvandsgrænsen, der ligger ca. 165 m u.t. Grundvandsspejlet er spændt og
står ca. 15 m u.t.
Grundvandskvalitet
Arndrup vandforsyningsselskab indvinder grundvand, der overholder grænseværdierne for drikkevandskvalitet. Der er ikke konstateret fund af pesticider, og
der indvindes grundvand med et lavt indhold af nitrat.
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Der er forhøjet indhold af nikkel i det øvre grundvand. Nikkelindholdet kan
stamme fra pyrit, da der, i forbindelse med at nitrat nedbrydes, frigives nikkel.
Nitrat- og pesticidsårbarhed
I Statens kortlægning er hele indvindingsoplandet til Arndrup Vandforsyningsselskab udpeget som nitrat-følsomt indvindingsområde og indsatsområde mht.
nitrat. Herudover har kommunens supplerende kortlægning vist, at hele indvindingsoplandet er sårbart overfor pesticider. Kortlægning og udpegninger er
beskrevet i redegørelsen.
Samlet vurdering
Placeringen af Arndrup Vandforsyningsselskabs kildeplads anses som god.
Vandværket er forholdsvis nyt og er tænkt ind i den fremtidige forsyningssikkerhed i området. Grundet de geologiske forhold er området generelt følsomt
over for forurenende stoffer som fx nitrat og pesticider. Den udpumpede vandkvalitet er tilfredsstillende.
Vandværket forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning i området. Det er derfor nødvendigt for vandværket at gennemføre indsatsprogrammet og dermed blive omfattet af langsigtet grundvandsbeskyttelse.
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9

Dall Villaby Vandværk

9.1
Indsatsprogram
Nedenstående indsatser er specifikke for Dall Villaby Vandværk og skal gennemføres som en del af denne indsatsplan. Det er ud for indsatsen angivet, hvornår
den skal igangsættes. Det er muligt at gennemføre en indsats forud for det
planlagte tidspunkt.
Indsats

Bemærkninger

Tidsplan

Tilsyn med indgåede aftaler og
tinglyste dyrkningsdeklarationer
Fastholdelse af den nuværende
varige grundvandsbeskyttelse,
som er etableret i henhold til
Delindsatsplan Aalborg Sydøst
Information om grundvandsvenlig vedligehold til grundejere i
byområder inden for kildepladszonen

Der skal løbende føres tilsyn med indgåede aftaler og tinglyste dyrkningsdeklarationer.
Der er tinglyst dyrkningsdeklarationer på en stor del af Delindsatsplanens areal. Det er vigtigt, at denne varige grundvandsbeskyttelse fastholdes fremover.

2015 →

Der skal rundsendes informationsmateriale til relevante
grundejere om grundvandsvenlig vedligehold af private
grunde.

2015-2017

Information til grundejere med
egen olietank i kildepladszonen
Der udarbejdes og iværksættes
et overvågningsprogram for
nitrat, pesticider og
andre miljøfremmede stoffer

Dall Villaby Vandværk bør fastholde deres nuværende praksis
med udlån af ukrudtsbrænder til grundejere.
Ejerne af olietanke i kildepladszonen skal informeres omkring
risikoen for olieforurening.
Ud over det lovpligtige analyseprogram skal der fastlægges
et analyseprogram ud fra en konkret vurdering af arealanvendelsen og forureningskilder i oplandet.

Løbende

2015 →
2015-2017

Analyserne kan udtages fra moniteringsboringer eller fx hos
enkeltindvindere og skal betales af vandværket.

Tabel 9.1: Oversigt over de indsatser, der er specifikke for Dall Villaby Vandværk.
9.2
Vandværket og kildepladsen
Dall Villaby Vandværk ligger i et grønt bælte mellem et beboelsesområde og
motorvej E45 øst for Dall Villaby.
Vandværket indvinder vand fra tre indvindingsboringer, der er beliggende i
nærheden af vandværksbygningen i det grønne bælte mellem Dall Villaby og
motorvejen.
Boring (DGU nr.)

Udførelsesår

Filter (m u.t.)

Bemærkninger

34.718
34.719
34.3208

1968
1968
2007

64-70

Åbenstående kalkboring
Åbenstående kalkboring
Overboring af tidligere boring DGU nr. 34.2009

Tabel 9.2: Oversigt over boringer ved Dall Villaby Vandværk.
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’Vandsamarbejde Aalborg, grundvandsbeskyttelse’ udarbejdede i 2006 en
handlingsplan for Dall Villaby Vandværk. I handlingsplanen blev det vurderet, at
vandværkets kildeplads er bæredygtig.
Vandværkets indvindingsopland stammer fra Regionplan 2005 og er sandsynligvis beregnet på baggrund af indvindingstilladelsen på 64.200 m3/år. Indvindingsoplandet har et areal på 24 ha.

Figur 9.3: Indvindingsopland, sårbar nærzone, kildepladszone, BNBO og boringer for Dall Villaby Vandværk.
Geologi og hydrogeologi
Indvindingsboringernes filtre er placeret i kalkmagasinet. De geologiske oplysninger viser, at der stort set er skrivekridt fra terræn, og der findes ingen
dæklag af ler over magasinet. Nedadtil vurderes kalkmagasinet at været begrænset af saltvandsgrænsen, som ses i en dybde af 60-100 meter. Niveauet for
saltvandsgrænsen er ikke kendt, men der er ikke problemer med saltindhold.
Grundvandsspejlet er frit og står ca. 7 m u.t.
Det har generelt været svært at fastlægge potentialeforholdene for området
omkring Dall Villaby vandværk, da grundvandspotentialet varierer over tid. Det
betyder, at retningen for vandværkets indvindingsopland og BNBO kan ændre
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sig afhængigt af, hvilke pejlinger det fastlægges på baggrund af. Dette er illustreret på figur 9.3, hvor indvindingsoplandet og BNBO har hver deres retning.
Indsatsen vedrørende gennemførelse af målsætninger for nitrat og pesticider i
Dall Villaby Vandværks sårbare nærzone er gennemført.
Grundvandskvalitet
Dall Villaby Vandværk indvinder grundvand af en tilfredsstillende kvalitet.
Nitratindholdet er højt og har de seneste par år være stabilt (30-36 mg/l), jf.
figur 9.4. Der indvindes en oxideret vandtype (vandtype A) fra to af kildepladsens boringer.
Der er løbende siden 1997 påvist fund af pesticider (BAM og Atrazin) under
grænseværdien i boringerne DGU nr. 34.718 og 34.719.
Vandværkets tredje boring DGU nr. 34.3208 indvinder grundvand fra lidt større
dybde. Fra denne boring indvindes grundvand med et lavt indhold af nitrat,
hvilket har sænket nitratindholdet i det drikkevand, der leveres fra vandværket.
Der er ikke påvist fund af pesticider i boringen. Der indvindes i denne boring en
svagt reduceret vandtype (vandtype C).
Parameterplot: Nitrat
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Figur 9.4: Graf over udviklingen af nitratindhold i drikkevand fra Dall Villaby Vandværk.
De høje nitratindhold i to af boringerne tyder på, at nitratreduktionskapaciteten
er opbrugt. Sammenholdt med fund af pesticider og det faktum, at der ikke
findes beskyttende lerlag af betydende tykkelse samt lave ionbytningsgrader,
tyder det på en dårlig naturlig beskyttelse af grundvandsmagasinet i området.
Nitrat- og pesticidsårbarhed
I Statens kortlægning er hele indvindingsoplandet til Dall Villaby Vandværk udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde mht. nitrat. Herudover har kommunens supplerede kortlægning vist, at hele indvindingsoplan-
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det er sårbart overfor pesticider. Kortlægning og udpegninger er beskrevet i
redegørelsen.
Samlet vurdering
Placeringen af Dall Villaby Vandværks kildeplads vurderes at være rimelig god,
men den bynære placering kan udgøre en risiko for problemer med især pesticider. Grundet de geologiske forhold er området generelt følsomt over for forurenende stoffer som fx nitrat og pesticider. Den udpumpede vandkvalitet er
tilfredsstillende, men indholdet af nitrat er højt, og der er påvist pesticider under grænseværdien.
Dall Villaby Vandværks kildeplads var tidligere omfattet af Delindsatsplan for
grundvandsbeskyttelse – Aalborg Sydøst. Mange indsatser er siden vedtagelse
af delindsatsplanen i 2004 blevet gennemført i overensstemmelse med de målsætninger for nitrat og pesticider, der fortsat vil gælde for området. Det er vigtigt, at den langsigtede grundvandsbeskyttelse, som er gennemført inden for
delindsatsplanens område, fastholdes fremadrettet.
Vandværket forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning i området. Det er derfor nødvendigt for vandværket at gennemføre indsatsprogrammet for at sikre bedst mulig beskyttelse af vandværkets vandindvinding.
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10

Gistrup Vandværk

10.1
Indsatsprogram
Nedenstående indsatser er specifikke for Gistrup Vandværk og skal gennemføres som en del af denne indsatsplan. Det er ud for indsatsen angivet, hvornår
den skal igangsættes. Det er muligt at gennemføre en indsats forud for det
planlagte tidspunkt.
Indsats

Bemærkninger

Tidsplan

Udarbejdelse af kortlægning til
delindsatsplaner

Hvis der etableres en kildeplads uden for et område med
særlige drikkevandsinteresser, skal vandværket udarbejde
kortlægning som grundlag for delindsatsplaner.

2015 →

Informationskampagner

Information om grundvandsvenlig
vedligehold til grundejere i byområder inden for kildepladszonen

Kortlægningen skal udarbejdes efter Aalborg Kommunes
anvisning og godkendes af kommunen
Der kan gennemføres forskellige kampagner vedr. brugen af
pesticider. Det er fx muligt at inddrage den lokale skole eller
lave en pesticidfri bykampagne, hvor der informeres om
risikoen ved anvendelse af pesticider i forhold til vandindvinding og forslag til alternative bekæmpelsesmetoder.
Der kan rundsendes information til relevante grundejere om
grundvandsvenlig vedligehold af private grunde

2015 →

2015 →

Tabel 10.1: Oversigt over de indsatser, der er specifikke for Gistrup Vandværk
10.2
Vandværket og kildepladsen
Gistrup Vandværk ligger i Gistrup by. Vandværket indvinder vand fra to kildepladser med hver én boring beliggende i beboelsesområder midt i Gistrup by.
Boring (DGU nr.)

Udførelsesår

Filter (m u.t.)

Bemærkninger

34.3578
34.3515

1999
2011

91-100
45,5-66,5

Overboring af boring DGU nr. 34.367 fra 1954.
Overboring/uddybning af boring DGU nr.
34.1683 fra 1978.

Tabel 10.2: Oversigt over boringer ved Gistrup Vandværk.
Da vandværket er kategoriseret som tæt by vandværk, er der ikke optegnet
indvindingsopland, men derimod cirkulære kildepladszoner med en 300 m radius omkring begge boringer. Vandværket har en indvindingstilladelse på 54.500
m3/år.
’Vandsamarbejde Aalborg, grundvandsbeskyttelse’ udarbejdede i 2010 en
handlingsplan for Gistrup Vandværk. Det fremgår af handlingsplanen, at
oplandet til vandværkets to kildepladser primært udgøres af bymæssig
bebyggelse med mange potentielle risici for indvindingen. Handlingsplanens
anbefalinger handler derfor ikke om grundvandsbeskyttende tiltag, men alene
om forslag til levetidsforlængelse af vandværkets kildepladser.
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Figur 10.3: Kildepladszone og boringer for Gistrup Vandværk.
Grundvandskvalitet
Gistrup Vandværk leverer drikkevand, der overholder grænseværdierne for
drikkevandskvalitet. Vandværket indvinder vand med et lavt indhold af nitrat.
Der er pt. konstateret overskridelser af grænseværdien for arsen på boring DGU
nr. 34.3578. Dette medfører, at vandværket pt. ikke indvinder fra denne boring.
Der er planer om at etablere et anlæg til fjernelse af arsen. Der er derudover
tidligere konstateret pesticider (BAM) under grænseværdien, senest i 2009. Der
er ikke påvist pesticider efter overboring af boring DGU nr. 34.1683 – nu DGU nr.
34.3515.
Der indvindes en reduceret vandtype (vandtype C), som kræver vandbehandling, herunder også for arsen.
Samlet vurdering
Gistrup Vandværk indvinder drikkevand, som overholder grænseværdierne for
drikkevandskvalitet, men med sin bynære placering er vandværket kategoriseret som et tæt by vandværk.
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Det er kommunens vurdering, at der ikke skal gennemføres langsigtet grundvandsbeskyttelse på denne kildeplads, men vandværket kan med indsatsprogrammet være med til at sinke eller forhindre mulige forureningskilder i at forurene vandværkets vandindvinding.
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11

Granly Vandværk

11.1
Indsatsprogram
Nedenstående indsatser er specifikke for Granly Vandværk og skal gennemføres
som en del af denne indsatsplan. Det er ud for indsatsen angivet, hvornår den
skal igangsættes. Det er muligt at gennemføre en indsats forud for det planlagte tidspunkt.
Indsats

Bemærkninger

Tidsplan

Udarbejdelse af kortlægning til
delindsatsplaner

Hvis der etableres en kildeplads uden for et område med særlige drikkevandsinteresser, skal vandværket udarbejde kortlægning som grundlag for delindsatsplaner.

2015 →

Informationskampagner

Information om grundvandsvenlig
vedligehold til grundejere i byområder inden for kildepladszonen

Kortlægningen skal udarbejdes efter Aalborg kommunes anvisning og godkendes af kommunen
Der kan gennemføres forskellige kampagner vedr. brugen af
pesticider. Det er fx muligt at inddrage den lokale skole eller
lave en pesticidfri bykampagne, hvor der informeres om risikoen ved anvendelse af pesticider i forhold til vandindvinding
og forslag til alternative bekæmpelsesmetoder.
Der kan rundsendes information til relevante grundejere om
grundvandsvenlig vedligehold af private grunde

2015 →

2015 →

Tabel 11.1: Oversigt over de indsatser, der er specifikke for Granly Vandværk
11.2
Vandværket og kildepladsen
Granly Vandværk ligger i et villakvarter i Aalborg Sydøst.
Da vandværket er kategoriseret som tæt by vandværk, er der ikke optegnet
indvindingsopland, men derimod cirkulære kildepladszoner med en 300 m radius omkring boringerne. Vandværket har en indvindingstilladelse på 110.000
m3/år.
Boring (DGU nr.)

Udførelsesår

Filter (m u.t.)

Bemærkninger

34.366
34.1499
34.1500

1950
1964
1965

Åben kalkboring
Åben kalkboring
Åben kalkboring

Boringen er uforet fra 10-88 m u.t. – 88 m dyb
Boringen er uforet fra 15-85 m u.t. – 85 m dyb
Boringen er renoveret i 2008. Boringen er uforet fra 15-121 m u.t. – 121 m dyb

Tabel 11.2: Oversigt over boringer ved Granly Vandværk.
’Vandsamarbejde Aalborg, grundvandsbeskyttelse’ udarbejdede i 2010 en
handlings-plan for Granly Vandværk. Det fremgår af handlingsplanen, at
vandværket er placeret midt i et beboelseskvarter. Handlingsplanens
anbefalinger handler derfor ikke om grundvandsbeskyttende tiltag, men alene
om forslag til overvågning af vandkvaliteten samt iværksættelse af en plan for
at imødegå vandspildet på vandværkets ledningsnet.
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Figur 11.3: Kildepladszone og boringer for Granly Vandværk.
Grundvandskvalitet
Granly Vandværk indvinder grundvand, der overholder grænseværdierne for
drikkevandskvalitet. Der er målt et højt og stigende indhold af nitrat i drikkevandet (35-40 mg/l), jf. figur 11.4.
Parameterplot: Nitrat
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Figur 11.4: Graf over udviklingen af nitratindhold i drikkevandet fra Granly Vandværk.
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Der er ikke påvist indhold af pesticider.
Samlet vurdering
Granly Vandværk indvinder drikkevand, som overholder grænseværdierne for
drikkevandskvalitet, men med sin bynære placering er vandværket kategoriseret som et tæt by vandværk.
Det er kommunens vurdering, at der ikke skal gennemføres langsigtet grundvandsbeskyttelse på denne kildeplads, men Vandværket kan med indsatsprogrammet være med til at sinke eller forhindre mulige forureningskilder i at forurene vandværkets vandindvinding.
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12

Gudumholm Vandværk

12.1
Indsatsprogram
Nedenstående indsatser er specifikke for Gudumholm Vandværk og skal gennemføres som en del af denne indsatsplan. Det er ud for indsatsen angivet,
hvornår den skal igangsættes. Det er muligt at gennemføre en indsats forud for
det planlagte tidspunkt.
Indsats

Bemærkninger

Tidsplan

Udarbejdelse af
handlingsplan

Der skal udarbejdes en handlingsplan for vandværket, der
indeholder en vurdering af anlæggets tekniske tilstand,
vandkvalitet og økonomi.

2015-2016

Gennemførelse af målsætninger
for nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer i sårbar nærzone, jf. tabel 2.2
Erstatning i henhold til rådighedsindskrænkning efter Miljøbeskyttelseslovens § 24 0g § 26a
Tilsyn med indgåede aftaler og
tinglyste dyrkningsdeklarationer

Handlingsplanen danner baggrund for optimering af vandværkets tekniske anlæg og deres indvindingsstrategi samt
eventuelt prioritering af grundvandsbeskyttelsen.
Der skal gennemføres forhandlinger med lodsejere efter
Vandforsyningslovens § 13d om indgåelse af frivillige aftaler
om grundvandsbeskyttelse. Det anbefales, at der indgås
varige aftaler, der tinglyses.
Der gives fuld erstatning i forbindelse med rådighedsindskrænkningen.
Der skal løbende føres tilsyn med indgåede aftaler og tinglyste dyrkningsdeklarationer.

2015 →*

2015 →

2015 →

Tabel 12.1: Oversigt over de indsatser, der er specifikke for Gudumholm Vandværk.
* Tidsplanen afhænger af afklaringen af mulighed for jordfordeling, jf. det kommunale indsatsprogram.
12.2
Vandværket og kildepladsen
Gudumholm Vandværk ligger umiddelbart vest for Gudumholm by. Vandværket
indvinder vand fra to boringer, der er placeret i et landbrugsområde.
Boring (DGU nr.)

Udførelsesår

Filter (m u.t.)

Bemærkninger

35.82 (B1)
35.81 (B2)

1967
1967

Åben kalkboring
Åben kalkboring

50 m dyb
50 m dyb

Tabel 12.2: Oversigt over boringer ved Gudumholm Vandværk.
Vandværkets indvindingsopland, der har et areal på 17 ha, er beregnet på baggrund af indvindingstilladelsen på 45.100 m3/år.
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Figur 12.3: Indvindingsopland, kildepladszone, BNBO og boringer for Gudumholm Vandværk. Sårbar
nærzone er delvist sammenfaldende med kildepladszonen.
Geologi og hydrogeologi
Der er fundet kalk fra terræn i begge boringer. Nedadtil vurderes kalkmagasinet
at være begrænset af saltvandsgrænsen, der vurderes at ligge ca. 85 m u.t.
Grundvandsspejlet er frit og er i 2001 pejlet til 21,9 m u.t.
Grundvandskvalitet
Gudumholm Vandværk indvinder grundvand, der overholder grænseværdierne
for drikkevandskvalitet. Der er påvist et højt og stigende indhold af nitrat (40-45
mg/l), jf. figur 12.4.
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Parameterplot: Nitrat
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Figur 12.4: Graf over udviklingen af nitratindhold i drikkevandet fra Gudumholm Vandværk.
Der er ikke konstateret fund af pesticider.
Begge boringer indvinder en oxideret vandtype (vandtype A).
Nitrat- og pesticidsårbarhed
I Statens kortlægning er hele indvindingsoplandet til Gudumholm Vandværk
udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde mht. nitrat.
Herudover har kommunens supplerende kortlægning vist, at hele indvindingsoplandet er sårbart overfor pesticider. Kortlægning og udpegninger er beskrevet i redegørelsen.
Samlet vurdering
Placeringen af Gudumholm Vandværk vurderes at være god. Den udpumpede
vandkvalitet er tilfredsstillende, dog er nitratindholdet højt. Grundet de geologiske forhold er området generelt følsomt over for forurenende stoffer som fx
nitrat og pesticider.
Vandværket forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning i området. Det er derfor nødvendigt for vandværket at gennemføre indsatsprogrammet og dermed blive omfattet af langsigtet grundvandsbeskyttelse.
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13

Gunderup Vandværk

13.1
Indsatsprogram
Nedenstående indsatser er specifikke for Gunderup Vandværk og skal gennemføres som en del af denne indsatsplan. Det er ud for indsatsen angivet, hvornår
den skal igangsættes. Det er muligt at gennemføre en indsats forud for det
planlagte tidspunkt.
Indsats

Bemærkninger

Tidsplan

Udarbejdelse af kortlægning til
delindsatsplaner

Hvis der etableres en kildeplads uden for et område
med særlige drikkevandsinteresser, skal vandværket
udarbejde kortlægning som grundlag for en delindsatsplan.

2015 →

Information til kirken om
grundvandsvenlig vedligehold

Information om grundvandsvenlig vedligehold til grundejere i byområder inden for kildepladszonen

Kortlægningen skal udarbejdes efter Aalborg kommunes anvisning og godkendes af kommunen
Det skal undersøges, om der benyttes pesticider på
kirkens parkeringsareal samt ved sognegården. Der
skal informeres om risikoen ved anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler i forhold til vandindvinding og forslag til alternative bekæmpelsesmetoder.
Der kan rundsendes information til relevante
grundejere om grundvandsvenlig vedligehold af
private grunde

Tabel 13.1: Oversigt over de indsatser, der er specifikke for Gunderup Vandværk.
13.2
Vandværket og kildepladsen
Gunderup Vandværk ligger lige syd for kirken i Gunderup by. Inden for kildepladszonen ligger kirkegården, 8-10 ejendomme samt landbrugsjord. Gunderup
Vandværk er kategoriseret som spredt by og har en indvindingstilladelse på
11.000 m3/år.
Da Gunderup Vandværk er kategoriseret som spredt by vandværk, er der ikke
optegnet indvindingsopland, men derimod en cirkulær kildepladszone med en
300 m radius og et BNBO.
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2015-2016

2015-2017

Figur 13.2: Kildepladszone, BNBO og boringer til Gunderup Vandværk.
Boring (DGU nr.)

Udførelsesår

Filter (m u.t.)

Bemærkninger

34.2632

2002

61-68

Boringen er udført som erstatningsboring for
DGU nr. 34.557, der styrtede sammen i 2002.
Boringen er etableret med filterinterval 53-57 og
61-68.

Tabel 13.3: Oversigt over boringer ved Gunderup Vandværk.
’Vandsamarbejde Aalborg, grundvandsbeskyttelse’ udarbejdede i 2010 en
handlings-plan for Gunderup Vandværk. Handlingsplanens anbefalinger
omhandler forslag til overvågning af vandkvaliteten samt en forbedring af
vedligeholdelsen af anlægget.
Geologi og hydrogeologi
Indvindingsboringen indvinder fra et internt sandmagasin i kalkmoræne. Der
findes i dette område en begravet dal, som er fyldt op af en meget hård kalkmoræne (ler). Magasinet er sandsynligvis begrænset.
Indvindingsboringens filter er placeret dels i kalkmoræne og dels i smeltevandssand. Det 3 m tykke sandmagasin vurderes at være afgrænset af kalkmorænen i
dalsystemet både i top og bund af magasinet.
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Grundvandsspejlet er spændt og står ca. 27 m u.t. Boringen er i 2003 pejlet til
kote 30,17 (27,3 m u.t.).
Grundvandskvalitet
Gunderup Vandværk indvinder grundvand, der overholder grænseværdierne for
drikkevandskvalitet. Der indvindes næsten nitratfrit (1-2 mg/l) drikkevand.
Der er påvist pesticider (BAM) under grænseværdien siden 2004, senest i 2014.
Der er registreret en ændring i grundvandskvaliteten efter etablering af ny boring i 2002. Der blev tidligere indvundet en stærkt reduceret vandtype (vandtype D). Den nuværende vandtype er stadig reduceret, men grundvandskvaliteten
indikerer, at magasinet måske er sårbart, da der er påvist et højere, men stadig
lavt indhold af nitrat og højere indhold af sulfat (vandtype C/B). Det tyder på, at
magasinet er påvirket fra terræn.
Samlet vurdering
Gunderup Vandværk indvinder drikkevand, som overholder grænseværdierne
for drikkevandskvalitet, men med sin bynære placering er vandværket kategoriseret som et spredt by vandværk.
Det er kommunens vurdering, at der ikke skal gennemføres langsigtet grundvandsbeskyttelse på denne kildeplads, men Vandværket kan med indsatsprogrammet være med til at sinke eller forhindre mulige forureningskilder i at forurene vandværkets vandindvinding.
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14

Klarup Vandværk

14.1
Indsatsprogram for kildepladsen Kochs Vase
Nedenstående indsatser er specifikke for Klarup Vandværks kildeplads, Kochs
Vase, og skal gennemføres som en del af denne indsatsplan. Det er ud for indsatsen angivet, hvornår den skal igangsættes. Det er muligt at gennemføre en
indsats forud for det planlagte tidspunkt.
Indsats

Bemærkninger

Tidsplan

Udarbejdelse af kortlægning til
delindsatsplaner

Hvis der etableres en kildeplads uden for et område med
særlige drikkevandsinteresser, skal vandværket udarbejde
kortlægning som grundlag for en evt. delindsatsplan.

2015 →

Information til landmænd og lodsejere i indvindingsopland

Opsporing af ubenyttede boringer
og brønde i indvindingsopland

Gennemførelse af målsætninger
for nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer i sårbar nærzone, jf.
tabel 2.2.*

Erstatning i henhold til rådighedsindskrænkning efter Miljøbeskyttelseslovens § 24 og § 26a
Tilsyn med indgåede aftaler og
tinglyste dyrkningsdeklarationer
Reducere risikoen for grundvandsforurening ved udsivning fra private spildevandsanlæg i kildepladszone

Kortlægningen skal udarbejdes efter Aalborg Kommunes
anvisning og godkendes af kommunen.
Information om miljøvenlig drift og vedligehold samt
skovrejsning.
Efter behov gennemføres der landbrugskampagner eller
lignende. I den forbindelse gives information omkring
håndtering af miljøfremmede stoffer, forbedring af påfyldnings- og vaskepladser samt grundvandsvenlig vedligehold af gårdspladser og andre udyrkede arealer.
Der skal gennemføres en kampagne for at opspore gamle
boringer og brønde beliggende i indvindingsoplande. Gamle ikke-benyttede boringer og brønde skal sløjfes, og sløjfningerne skal efterfølgende dokumenteres med en sløjfningserklæring fra den brøndborer, der udfører arbejdet.
Der skal gennemføres forhandlinger med lodsejere efter
Vandforsyningslovens § 13d om indgåelse af frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse. Det anbefales, at der indgås varige aftaler, der tinglyses.
Kildepladszonen bør være 1. prioritet.
Der gives fuld erstatning i forbindelse med rådighedsindskrænkningen.
Der skal løbende føres tilsyn med indgåede aftaler og
tinglyste dyrkningsdeklarationer.
Information til ejere og brugere af spildevandsanlægget
om risikoen i forhold til vandindvindingen ved brug af
miljøfremmede stoffer ved rengøring m.v. Beliggenheden
af spildevandsanlæg inden for kildepladszoner til Klarup
Vandværks kildeplads, Kochs Vase, ses i Bilag A - tabel A.2.

2015 →

2015 →

2015 →

2015 →

2015 →
2015 →

Vandværket kan i samarbejde med ejeren undersøge, om
spildevandsanlægget kan flyttes uden for kildepladszonen, eller om der kan etableres et alternativt spildevands-
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Information til grundejere med
egen olietank i kildepladszonen
Der udarbejdes og iværksættes et
overvågningsprogram for nitrat,
pesticider og andre miljøfremmede
stoffer

anlæg.
Ejerne af olietanke i kildepladszonen skal informeres omkring risikoen for olieforurening.
Ud over det lovpligtige analyseprogram skal der fastlægges et analyseprogram ud fra en konkret vurdering af
arealanvendelsen og forureningskilder i oplandet.

2015 →
2015-2017

Analyserne kan udtages fra moniteringsboringer eller fx
hos enkeltindvindere og skal betales af vandværket.

Tabel 14.1: Oversigt over de indsatser, der er specifikke for Klarup Vandværk, Kochs Vase.* Målsætningerne skal
gennemføres indenfor den del af den nuværende sårbar nærzone som ligger inden for den nyoptegnede sårbare
nærzone, jf. figur 14.4.
14.2
Indsatsprogram for kildepladsen Volden
Nedenstående indsatser er specifikke for Klarup Vandværks kildeplads, Volden,
og skal gennemføres som en del af denne indsatsplan. Det er ud for indsatsen
angivet, hvornår den skal igangsættes. Det er muligt at gennemføre en indsats
forud for det planlagte tidspunkt.
Indsats

Bemærkninger

Tidsplan

Informationskampagner

Der kan gennemføres forskellige kampagner vedr. brugen af
pesticider. Det er fx muligt at inddrage den lokale skole eller
lave en pesticidfri bykampagne, hvor der informeres om
risikoen ved anvendelse af pesticider i forhold til vandindvinding og forslag til alternative bekæmpelsesmetoder.
Der kan rundsendes information til relevante grundejere om
grundvandsvenlig vedligehold af private grunde.

2015 →

Information om grundvandsvenlig
vedligehold til grundejere i byområder inden for kildepladszonen

Tabel 14.2: Oversigt over de indsatser, der er specifikke for Klarup Vandværk, Volden
14.3
Vandværket og kildepladserne
Klarup Vandværk ligger i Klarup by. Vandværket har to kildepladser, hvoraf den
ene kildeplads, Volden, ligger i tæt bebyggelse i Klarup by. Den nyere kildeplads,
Kochs Vase, ligger i et landbrugsområde. Vandværket indvinder størstedelen af
deres vand fra Kochs Vase.
Kildepladsen Kochs Vase er kategoriseret som land, mens kildepladsen Volden er kategoriseret som tæt by.
Vandværkets indvindingsopland for Kochs Vase er optegnet i forbindelse med
udarbejdelse af indsatsplanen og er beregnet på baggrund af en indvindingsmængde på 240.000 m3/år.
’Vandsamarbejde Aalborg, grundvandsbeskyttelse’ udarbejdede i 2010 en handlingsplan for Klarup Vandværk. Det fremgår af handlingsplanen, at kildepladsen
ved Kochs Vase er sårbar og derfor skal omfattes af grundvandsbeskyttende
tiltag.
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2015 →

Figur 14.3: Indvindingsopland, kildepladszone, BNBO, sårbar nærzone og boringer for Klarup Vandværk,
Kochs Vase. Sårbar nærzone er delvist sammenfaldende med kildepladszonen.
Der er fra 2013-2015 gennemført en retolkning af tidligere prøvepumpningsresultater omkring den hydrauliske barriere i Romdrup Ådal. Retolkningen af resultatet har betydet, at indvindingsoplandet til Klarup Vandværks kildeplads,
Kochs Vase i 2015 er blevet genoptegnet. Der skal på den baggrund udarbejdes
en delindsatsplan for det nye indvindingsopland, jf. det kommunale indsatsprogram. Af figur 14.4 fremgår den nyoptegnede sårbare nærzone. Figuren viser
henholdsvis hvilke arealer der ikke længere vil være omfattet af sårbar nærzone
i den kommende delindsatsplan, og hvilke arealer der på sigt vil blive omfattet
af sårbar nærzone. Den nye sårbare nærzone vil via delindsatsplanen komme i
offentlig høring.
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Figur 14.4: Klarup Vandværk – Kochs Vase - Areal inden for den nuværende sårbare nærzone, der efter vedtagelsen af delindsatsplanen ikke længere er omfattet af sårbar nærzone. Derudover beliggenheden af den nyoptegnede sårbare nærzone og det nye areal der efter vedtagelsen af delindsatsplanen bliver omfattet af sårbar nærzone. Den nye sårbare nærzone vil gennem delindsatsplanen komme i offentlig høring.
Da kildepladsen Volden er kategoriseret som tæt by vandværk, er der ikke optegnet indvindingsopland, men derimod en cirkulær kildepladszone med en 300
m radius.
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Figur 14.5: Kildepladszone og boring for Klarup Vandværk, Volden.
Boring (DGU nr.)

Udførelsesår

Filter (m u.t.)

Bemærkninger

34.2611
34.2848
34.2052

2001
2005
1995

60-80
50-60
74-86

Kochs Vase
Kochs Vase
Volden

Tabel 14.6: Oversigt over boringer ved Klarup Vandværk.
Geologi og hydrogeologi (Kochs Vase)
Der findes ingen oplysninger om geologi for boring DGU nr. 34.2611. De to boringer er beliggende med en indbyrdes afstand på 100 m, hvorfor geologien
forventes at være stort set ens i de to boringer.
Indvindingsboringernes filtre er placeret i kalkmagasinet, som starter ca. 22 m
u.t. Oven fra er magasinet begrænset af ca. 22 m ler. Nedadtil vurderes kalkmagasinet at været begrænset af saltvandsgrænsen, der vurderes at ligge ca. 8090 m u.t. Det antages, at grundvandsspejlet er spændt, men der mangler pejledata.
Grundvandskvalitet (Kochs Vase og Volden)
Klarup Vandværk indvinder grundvand, der overholder grænseværdierne for
drikkevandskvalitet. Der er ikke konstateret fund af pesticider, og der indvindes
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grundvand med et lavt indhold af nitrat. Der indvindes en reduceret vandtype
fra de to boringer ved Kochs Vase.
Nitrat- og pesticidsårbarhed (Kochs Vase)
I Statens kortlægning er hele indvindingsoplandet til Klarup Vandværk udpeget
som nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde mht. nitrat. Herudover
har kommunens supplerende kortlægning vist, at hele indvindingsoplandet er
sårbart overfor pesticider. Kortlægning og udpegninger er beskrevet i redegørelsen.
Samlet vurdering
Der indvindes vand på Volden kildeplads, som overholder grænseværdierne for
drikkevandskvalitet, men med sin bynære placering er kildepladsen kategoriseret som tæt by.
Det er kommunens vurdering, at der ikke skal gennemføres langsigtet grundvandsbeskyttelse på denne kildeplads, men vandværket kan med indsatsprogrammet være med til at sinke eller forhindre mulige forureningskilder i at forurene vandværkets vandindvinding.
Placeringen af Klarup Vandværks kildeplads, Kochs Vase, vurderes at være god.
Den udpumpede vandkvalitet er tilfredsstillende. Grundet de geologiske forhold
er området generelt følsomt over for forurenende stoffer som fx nitrat og pesticider.
Indvindingsoplandet til kildepladsen Kochs Vase ligger delvist inden for et af
Region Nordjylland udpeget interesseområde for råstofgravning. Aalborg Portland har oplyst, at de sandsynligvis vil påbegynde råstofgravning i interesseområdet om 30-40 år. Aalborg Kommune vil, jf. det kommunale indsatsprogram,
vurdere, hvilke konsekvenser råstofgravning i interesseområdet vil have for de
almene vandforsyningsanlæg i området.
Vandværket forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning i området. Der skal derfor arbejdes hen imod, at konsekvenserne af råstofgravningen
for Klarup Vandværks kildeplads, Kochs Vase, minimeres. Herudover skal vandværket gennemføre indsatsprogrammet, således at kildepladsen bliver omfattet af langsigtet grundvandsbeskyttelse.
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15

Oppelstrup Vandværk

15.1
Indsatsprogram
Nedenstående indsatser er specifikke for Oppelstrup Vandværk og skal gennemføres som en del af denne indsatsplan. Det er ud for indsatsen angivet,
hvornår den skal igangsættes. Det er muligt at gennemføre en indsats forud for
det planlagte tidspunkt.
Indsats

Bemærkninger

Tidsplan

Udarbejdelse af kortlægning til
delindsatsplaner

Hvis der etableres en kildeplads uden for et område med
særlige drikkevandsinteresser, skal vandværket udarbejde
kortlægning som grundlag for en delindsatsplan.

2015 →

Information om grundvandsvenlig
vedligehold til grundejere i byområder inden for kildepladszonen

Kortlægningen skal udarbejdes efter Aalborg kommunes
anvisning og godkendes af kommunen
Der skal rundsendes informationsmateriale til relevante
grundejere om grundvandsvenlig vedligehold af private
grunde.

2015-2017

Tabel 15.1: Oversigt over de indsatser, der er specifikke for Oppelstrup Vandværk.
15.2
Vandværket og kildepladsen
Oppelstrup Vandværk ligger centralt i Oppelstrup by. Vandværket indvinder
vand fra én boring. Der 3findes få ejendomme, en dam og enkelte landbrugsmarker inden for kildepladszonen. Vandværket er kategoriseret som spredt by
og har en indvindingstilladelse på 35.000 m3/år.
Da Oppelstrup Vandværk er kategoriseret som spredt by vandværk, er der ikke
optegnet indvindingsopland, men derimod en cirkulær kildepladszone med en
300 m radius og et BNBO.
Boring (DGU nr.)

Udførelsesår

Filter (m u.t.)

Bemærkninger

34.3200

2006

48-60

Boringen er udført som erstatningsboring for
DGU nr. 34.245.

Tabel 15.2: Oversigt over boringer ved Oppelstrup Vandværk.
’Vandsamarbejde Aalborg, grundvandsbeskyttelse’ udarbejdede i 2010 en handlingsplan for Oppelstrup Vandværk. I handlingsplanen blev det bl.a. anbefalet,
at der fremadrettet var fokus på udviklingen af vandkvaliteten.
Geologi og hydrogeologi
Boringen indvinder fra et kalkmagasin, som starter ca. 15 m u.t. Over magasinet
findes vekslende lag af sand og ler, og samlet set findes ca. 4 meter ler over
kalkmagasinet. Nedadtil vurderes kalkmagasinet at været begrænset af saltvandsgrænsen, der vurderes at ligge ca. 190 m u.t.
Grundvandsspejlet er frit og står ca. 13 m u.t.
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Figur 15.3: Kildepladszone, BNBO og boringer for Oppelstrup Vandværk.
Grundvandskvalitet
Oppelstrup Vandværk indvinder vand med et højt indhold af mangan, jern og
ammonium. Vandværket fik etableret automatisk filterskylning i foråret 2011, og
samtidig blev filtersand i trykfiltrene skiftet. Herefter er grænseværdierne for
drikkevandskvalitet overholdt.
Der indvindes vand med lavt eller ingen indhold af nitrat. Der indvindes en svagt
reduceret vandtype (vandtype C). Der er ikke konstateret fund af pesticider.
Samlet vurdering
Placeringen af Oppelstrup Vandværk vurderes at være god. Den udpumpede
vandkvalitet er tilfredsstillende. Grundet de geologiske forhold er området generelt følsomt over for forurenende stoffer som fx nitrat og pesticider. Den
bynære placering kan på sigt udgøre en risiko for problemer med især pesticider, hvorfor vandværket er kategoriseret som spredt by.
Det er kommunens vurdering, at der ikke skal gennemføres langsigtet grundvandsbeskyttelse på denne kildeplads, men Vandværket kan med indsatsprogrammet være med til at sinke eller forhindre mulige forureningskilder i at forurene vandværkets vandindvinding.
64

16

Romdrup Vandværk

16.1
Indsatsprogram
Nedenstående indsatser er specifikke for Romdrup Vandværk og skal gennemføres som en del af denne indsatsplan. Det er ud for indsatsen angivet, hvornår
den skal igangsættes. Det er muligt at gennemføre en indsats forud for det
planlagte tidspunkt.
Indsats

Bemærkninger

Tidsplan

Udarbejdelse af kortlægning til
delindsatsplaner

Hvis der etableres en kildeplads uden for et område med særlige drikkevandsinteresser, skal vandværket udarbejde kortlægning som grundlag for delindsatsplaner.

2015 →

Informationskampagner

Information om grundvandsvenlig
vedligehold til grundejere i byområder inden for kildepladszonen

Kortlægningen skal udarbejdes efter Aalborg kommunes anvisning og godkendes af kommunen
Der bør gennemføres forskellige kampagner vedr. brugen af
pesticider. Det er fx muligt at inddrage den lokale skole eller
lave en pesticidfri bykampagne, hvor der informeres om risikoen ved anvendelse af pesticider i forhold til vandindvinding
og forslag til alternative bekæmpelsesmetoder.
Der kan rundsendes information til relevante grundejere om
grundvandsvenlig vedligehold af private grunde

2015 →

2015 →

Tabel 16.1: Oversigt over de indsatser, der er specifikke for Romdrup Vandværk.
16.2
Vandværket og kildepladsen
Romdrup Vandværk ligger midt i et beboelsesområde i Romdrup By.
Da vandværket er kategoriseret som tæt by vandværk, er der ikke optegnet
indvindingsopland, men derimod en cirkulær kildepladszone med en 300 m
radius. Vandværket har en indvindingstilladelse på 12.500 m3/år.
Boring (DGU nr.)

Udførelsesår

Filter (m u.t.)

Bemærkninger

34.723

Før 1948

Åben kalkboring
(30 m dyb)

Boringen er renoveret i 2002, og pumpen er
flyttet til større dybde. Boringen er uforet fra 530 m u.t.

Tabel 16.2: Oversigt over boringer ved Romdrup Vandværk.
’Vandsamarbejde Aalborg, grundvandsbeskyttelse’ udarbejdede i 2010 en
handlingsplan for Romdrup Vandværk. I handlingsplanen blev det vurderet, at
effekten af grundvandsbeskyttende tiltag ville være usikker, hvorfor det ikke
blev anbefalet. Det fremgår af handlingsplanen, at vandværksbestyrelsen ikke
vil investere i yderligere undersøgelser samt renovering af boring. Derimod vil
de lukke vandværket og forsyne forbrugerne med vand fra Klarup Vandværk,
såfremt vandkvaliteten forringes betydeligt.
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Figur 16.3: Kildepladszone og boring for Romdrup Vandværk.
Grundvandskvalitet
Romdrup Vandværk indvinder grundvand, der overholder grænseværdierne for
drikkevandskvalitet. Indholdet af nitrat er højt og har været svagt stigende siden 1980’erne (37-38 mg/l), jf. figur 16.4. Herudover er der i 2004 og igen i 20092010 konstateret pesticider under grænseværdien (Atrazin og BAM).
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Figur 16.4: Graf over udviklingen af nitratindhold i drikkevandet fra Romdrup Vandværk.
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2010

Samlet vurdering
Romdrup Vandværk indvinder drikkevand, som overholder grænseværdierne
for drikkevandskvalitet, men med sin bynære placering er vandværket kategoriseret som et tæt by vandværk.
Det er kommunens vurdering, at der ikke skal gennemføres langsigtet grundvandsbeskyttelse på denne kildeplads, men vandværket kan med indsatsprogrammet være med til at sinke eller forhindre mulige forureningskilder i at forurene vandværkets vandindvinding.
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17

Sejlflod Enges Vandværk

17.1
Indsatsprogram
Nedenstående indsatser er specifikke for Sejlflod Enges Vandværk og skal gennemføres som en del af denne indsatsplan. Det er ud for indsatsen angivet,
hvornår den skal igangsættes. Det er muligt at gennemføre en indsats forud for
det planlagte tidspunkt.
Indsats

Bemærkninger

Tidsplan

Udarbejdelse af
handlingsplan

Der skal udarbejdes en handlingsplan for vandværket, der
indeholder en vurdering af anlæggets tekniske tilstand, vandkvalitet og økonomi.

2015-2016

Handlingsplanen danner baggrund for optimering af vandværkets tekniske anlæg og vandindvindingsstrategi.

Tabel 17.1: Oversigt over de indsatser, der er specifikke for Sejlflod Enges Vandværk.
17.2
Vandværket og kildepladsen
Sejlflod Enges Vandværk ligger umiddelbart sydvest for Sejlflod by. Vandværket
indvinder vand fra én boring beliggende i udkanten af et mindre skovområde ud
mod landbrugsjord.

Figur 17.2: Sejlflod Enges Vandværks indvindingsopland, kildepladszone, BNBO og boring.
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Vandværkets indvindingsopland, der har et areal på 8,9 ha, er beregnet på baggrund af indvindingstilladelsen på 24.500 m3/år.
Boring (DGU nr.)

Udførelsesår

Filter (m u.t.)

Bemærkninger

35.250

-

-

Boringen er filtersat, men dybden kendes ikke

Tabel 17.3: Sejlflod Enges Vandværks indvindingsboring.
Geologi og hydrogeologi
Der findes ingen geologiske oplysninger for boring DGU nr. 35.250. Nærliggende
boringer indikerer, at der er skrivekridt til terræn. Indvindingsboringen er sandsynligvis en åben kalkboring uden filter. Nedadtil vurderes kalkmagasinet at
været begrænset af saltvandsgrænsen, der vurderes at ligge ca. 90 m u.t.
Grundvandsspejlet er frit og er i 2001 pejlet til 29 m u.t.
Grundvandskvalitet
Sejlflod Enges Vandværk indvinder grundvand, der overholder grænseværdierne for drikkevandskvalitet. Drikkevandet har et højt indhold af nitrat, som kun
er steget svagt siden 1980’erne (35-40 mg/l), jf. figur 17.4. Der er ikke konstateret fund af pesticider.
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Figur 17.4: Graf over udviklingen af nitratindhold i drikkevandet fra Sejlflod Enges Vandværk.
Boringen indvinder en oxideret vandtype (vandtype A).
Nitrat- og pesticidsårbarhed
I Statens kortlægning er hele indvindingsoplandet til Sejlflod Enges Vandværk
udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde mht. nitrat.
Herudover har kommunens supplerende kortlægning vist, at hele indvindingsoplandet er sårbart overfor pesticider. Kortlægning og udpegninger er beskrevet i redegørelsen.
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Samlet vurdering
Den udpumpede vandkvalitet er tilfredsstillende, dog er nitratindholdet højt.
Grundet de geologiske forhold er området generelt følsomt over for forurenende stoffer som fx nitrat og pesticider.
Hele Sejlflod Enges Vandværks indvindingsopland ligger inden for et af Region
Nordjylland udpeget interesseområde for råstofgravning. Aalborg Portland har
oplyst, at de sandsynligvis vil påbegynde råstofgravning i interesseområdet om
30-40 år. Aalborg Kommune vil, jf. det kommunale indsatsprogram, vurdere,
hvilke konsekvenser råstofgravning i interesseområdet vil have for de almene
vandforsyningsanlæg i området.
Vandværket forventes at levere vand, så længe grænseværdierne for vandkvalitet overholdes. På baggrund af det høje nitratindhold samt indvindingsoplandets status som interesseområde for råstofgravning er det kommunens vurdering, at der ikke skal gennemføre langsigtet grundvandsbeskyttelse på denne
kildeplads.

70

18

Storvorde Vandværk I/S

18.1
Indsatsprogram
Nedenstående indsatser er specifikke for Storvorde Vandværk og skal gennemføres som en del af denne indsatsplan. Det er ud for indsatsen angivet, hvornår
den skal igangsættes. Det er muligt at gennemføre en indsats forud for det
planlagte tidspunkt.
Indsats

Bemærkninger

Tidsplan

Udarbejdelse af kortlægning til
delindsatsplaner

Hvis der etableres en kildeplads uden for et område med særlige drikkevandsinteresser, skal vandværket udarbejde kortlægning som grundlag for delindsatsplaner.

2015 →

Informationskampagner

Information om grundvandsvenlig vedligehold til grundejere i
byområder inden for kildepladszonen

Kortlægningen skal udarbejdes efter Aalborg kommunes anvisning og godkendes af kommunen
Der kan gennemføres forskellige kampagner vedr. brugen af
pesticider. Det er fx muligt at inddrage den lokale skole eller
lave en pesticidfri bykampagne, hvor der informeres om risikoen ved anvendelse af pesticider i forhold til vandindvinding og
forslag til alternative bekæmpelsesmetoder.
Der kan rundsendes information til relevante grundejere om
grundvandsvenlig vedligehold af private grunde

2015 →

2015 →

Tabel 18.1: Oversigt over de indsatser, der er specifikke for Storvorde Vandværk
18.2
Vandværket og kildepladsen
Storvorde Vandværk ligger i et beboelsesområde midt i byen. Vandværket indvinder vand fra to kildepladser.
Da vandværket er kategoriseret som tæt by vandværk, er der ikke optegnet
indvindingsopland, men derimod en cirkulær kildepladszone med en 300 m
radius. Vandværket har en indvindingstilladelse på 125.000 m3/år.
Boring (DGU nr.)

Udførelsesår

Filter (m u.t.)

Bemærkninger

35.63
35.498
35.213
35.497

1947
Ukendt
1969
Ukendt

Åben kalkboring

50 m dyb
Formodentlig åben kalkboring
52 m dyb
Formodentlig åben kalkboring

Åben kalkboring

Tabel 18.2: Oversigt over boringer ved Storvorde Vandværk.
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Figur 18.3: Kildepladszone og boringer til Storvorde Vandværk.
Grundvandskvalitet
Storvorde Vandværk indvinder grundvand, der overholder grænseværdierne for
drikkevandskvalitet.
Der er påvist et højt indhold af nitrat, som de seneste 5-7 år har ligget mellem
35-50 mg/l, jf. figur 18.4.
Der er siden 2002 med mellemrum konstateret BAM under grænseværdien,
senest i 2011. Der er i 2013 konstateret atrazin over grænseværdien i boring DGU
nr. 35.497. Denne boring er pt. ikke i drift.
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Parameterplot: Nitrat
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Figur 18.4: Graf over udviklingen af nitratindhold i drikkevandet fra Storvorde Vandværk.
Samlet vurdering
Storvorde Vandværk er med sin bynære placering kategoriseret som et tæt by
vandværk.
Det er kommunens vurdering, at der ikke skal gennemføres langsigtet grundvandsbeskyttelse på denne kildeplads.
Vandværket har tilkendegivet, at det indvinder vand, så længe de overholder
kvalitetskravene til drikkevand. Hvis/når kvalitetskravene ikke længere kan
overholdes, vil vandværket efterfølgende modtage vand fra VSK.
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19

Vaarst Vandværk

19.1
Indsatsprogram
Nedenstående indsatser er specifikke for Vaarst Vandværk og skal gennemføres
som en del af denne indsatsplan. Det er ud for indsatsen angivet, hvornår den
skal igangsættes. Det er muligt at gennemføre en indsats forud for det planlagte tidspunkt.
Indsats

Bemærkninger

Tidsplan

Gennemførelse af målsætninger
for nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer i sårbar nærzone, jf. tabel 2.2
Erstatning i henhold til rådighedsindskrænkning efter Miljøbeskyttelseslovens § 24 og § 26a
Tilsyn med indgåede aftaler og
tinglyste dyrkningsdeklarationer
Udvikling af pesticidindhold

Der skal gennemføres forhandlinger med lodsejere efter Vandforsyningslovens § 13d om indgåelse af frivillige aftaler om
grundvandsbeskyttelse. Det anbefales, at der indgås varige
aftaler, der tinglyses.
Der gives fuld erstatning i forbindelse med rådighedsindskrænkningen.

2015 →*

Der skal løbende føres tilsyn med indgåede aftaler og tinglyste
dyrkningsdeklarationer.
Det anbefales, at vandværket følger udviklingen af pesticider,
især BAM, i grundvandet.
Der skal rundsendes informationsmateriale til relevante
grundejere om grundvandsvenlig vedligehold af private grunde.

2015 →

Ejerne af olietanke i kildepladszonen skal informeres omkring
risikoen for olieforurening.
Ud over det lovpligtige analyseprogram skal der fastlægges et
analyseprogram ud fra en vurdering af arealanvendelsen og
forureningskilder i oplandet.

2015 →

Information om grundvandsvenlig vedligehold til grundejere i
byområder inden for kildepladszonen
Information til grundejere med
egen olietank i kildepladszonen
Der udarbejdes og iværksættes
et overvågningsprogram for
nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stoffer

2015 →

2015 →
2015-2017

2015-2016

Analyserne kan udtages fra moniteringsboringer eller fx hos
enkeltindvindere og skal betales af vandværket.

Tabel 19.1: Oversigt over de indsatser, der er specifikke for Vaarst Vandværk
* Tidsplanen afhænger af afklaringen af mulighed for jordfordeling, jf. det kommunale indsatsprogram.
19.2
Vandværket og kildepladsen
Vaarst Vandværk ligger i udkanten af Vaarst by mod vest. Vandværket har siden
2004 leveret vand til Fjellerad Vandværk.
Vandværket indvinder vand fra to boringer beliggende i umiddelbar nærhed af
vandværksbygningen. Øst for kildepladsen ligger Vaarst by, men udover enkelte
ejendomme inden for kildepladszonen ligger indvindingsoplandet i et landbrugsområde.
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Vandværkets indvindingsopland, der har et areal på 91 ha, er beregnet på baggrund af indvindingstilladelsen på 66.000 m3/år.
Boring (DGU nr.)

Udførelsesår

Filter (m u.t.)

Bemærkninger

34.917

1965

60-85

34.2905

2006

71-113

Vandværket har i 2012 oplyst, at der er planer
om at sløjfe boringen.
Boringen er udført som erstatningsboring for
DGU nr. 34.561 fra 1969, der var utæt og forurenet med BAM.

Tabel 19.2: Oversigt over boringer ved Vaarst Vandværk.

Figur 19.3: Indvindingsopland, sårbar nærzone, kildepladszone, BNBO og boringer for Vaarst Vandværk. Sårbar
nærzone er delvist sammenfaldende med kildepladszonen.
’Vandsamarbejde Aalborg, grundvandsbeskyttelse’ udarbejdede i 2010 en handlingsplan for Vaarst Vandværk. I handlingsplanen anbefales det bl.a., at vandværket overvåger vandkvaliteten.
Geologi og hydrogeologi
Indvindingsboringernes filtre er placeret i kalkmagasinet, som starter ca. 51-55
m u.t. Over magasinet findes 20-35 m ler. Nedadtil vurderes kalkmagasinet at
være begrænset af saltvandsgrænsen, der vurderes at ligge ca. 190 m u.t.
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Grundvandsspejlet er spændt og er i 1985 pejlet til 38,2 m u.t.
Grundvandskvalitet
Vaarst Vandværk indvinder grundvand, der overholder grænseværdierne for
drikkevandskvalitet. Indholdet af nitrat er højt og har været svagt stigende siden 1980’erne, men har ligget på et stabilt niveau de seneste 10 år (33-37 mg/l),
jf. figur 19.4.
Parameterplot: Nitrat
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Figur 19.4: Graf over udviklingen af nitratindhold i drikkevandet fra Vaarst Vandværk.
Der er påvist fund af pesticider (BAM, Atrazin og desethyl-atrazin) under grænseværdien siden 2003, senest påvist i 2010. Indholdet af BAM har været svagt
stigende. Fund af øvrige pesticider er faldende.
Grundvandskvaliteten indikerer en kraftig påvirkning fra terræn og indvinding af
en sårbar vandtype (vandtype A).
Nitrat- og pesticidsårbarhed
I Statens kortlægning er indvindingsoplandet til Vaarst Vandværk udpeget som
nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde mht. nitrat. Herudover har
kommunens supplerende kortlægning vist, at hele indvindingsoplandet er sårbart overfor pesticider. Kortlægning og udpegninger er beskrevet i redegørelsen.
Samlet vurdering
Placeringen af Vaarst Vandværk vurderes at være god. Den udpumpede vandkvalitet er tilfredsstillende, men nitratindholdet er højt, og der er fundet pesticider under grænseværdien. Grundet de geologiske forhold er området generelt
følsomt over for forurenende stoffer som fx nitrat og pesticider.
Vandværket forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning i området. Det er derfor nødvendigt for vandværket at gennemføre indsatsprogrammet og dermed blive omfattet af langsigtet grundvandsbeskyttelse.
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Vejgaard Vandværk

20.1
Indsatsprogram
Nedenstående indsatser er specifikke for Vejgaard Vandværk og skal gennemføres som en del af denne indsatsplan. Det er ud for indsatsen angivet, hvornår
den skal igangsættes. Det er muligt at gennemføre en indsats forud for det
planlagte tidspunkt.
Indsats

Bemærkninger

Tidsplan

Udarbejdelse af kortlægning til
delindsatsplaner

Hvis der etableres en kildeplads uden for et område med
særlige drikkevandsinteresser, skal vandværket udarbejde
kortlægning som grundlag for en delindsatsplan.

2015 →

Informationskampagner

Information om grundvandsvenlig
vedligehold til grundejere i byområder inden for kildepladszonen

Kortlægningen skal udarbejdes efter Aalborg kommunes
anvisning og godkendes af kommunen
Der kan gennemføres forskellige kampagner vedr. brugen af
pesticider. Det er fx muligt at inddrage den lokale skole eller
lave en pesticidfri bykampagne, hvor der informeres om
risikoen ved anvendelse af pesticider i forhold til vandindvinding og forslag til alternative bekæmpelsesmetoder.
Der kan rundsendes information til relevante grundejere om
grundvandsvenlig vedligehold af private grunde

2015 →

2015 -2017

Tabel 20.1: Oversigt over de indsatser, der er specifikke for Vejgaard Vandværk – Golfparken og Lundbyesgade.
20.2
Vandværket og kildepladserne
Den ene af Vejgaard Vandværks kildepladser ligger midt i Vejgaard og er kategoriseret som tæt by kildepladser. Der er derfor ikke beregnet indvindingsopland
for denne kildeplads, men derimod optegnet cirkulære kildepladszone med en
300 m radius.
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Figur 20.2: Kildepladszone og boringer til kildepladsen Lundbyesgade.
Kildepladsen Golfparken er beliggende i en park i den østlige del af Aalborg by
og er kategoriseret som spredt by idet størstedelen af kildepladszonen ligger
inden for byområde. Der er tilladelse til at indvinde 330.000 m3/år fra de fire
indvindingsboringer. Da Vejgaard Vandværk, Golfparken er kategoriseret som
spredt by vandværk, er der ikke optegnet indvindingsopland, men derimod en
cirkulær kildepladszone med en 300 m radius og et BNBO.
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Figur 20.3: Kildepladszone, BNBO og boringer til kildepladsen Golfparken.
Boring (DGU nr.)

Udførelsesår

Filter (m u.t.)

Bemærkninger

34.3329 (B1)
34.3331 (B2)
34.2945 (B4)
34.3328 (B3)
26.3685 (E1)
26.543 (E2)
26.1325 (E3)
26.3687 (A2B)

2009
2009
2007
2009
1959
Ukendt
1962
1959

53-77
56-80
56-80
57-81
Ukendt
5-63
72-99

Golfparken
Golfparken
Golfparken
Golfparken
Lundbyesgade
Lundbyesgade, åbenstående kalkboring, uforet
Lundbyesgade, uforet fra 72 m u.t.
Lundbyesgade

Tabel 20.4: Oversigt over boringer ved Vejgaard Vandværk.
Geologi og hydrogeologi (Golfparken)
Boringerne indvinder fra et kalkmagasin, som starter ca. 2-9 m u.t. Over magasinet er der sand. Nedadtil vurderes kalkmagasinet at været begrænset af saltvandsgrænsen. Niveauet for saltvandsgrænsen er ikke kendt.
Grundvandsspejlet er frit og står ca. 35-40 m u.t.
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Grundvandskvalitet
Tæt by kildepladsen indvinder vand med et moderat til højt indhold af nitrat.
Herudover er der siden 2005 konstateret indhold af pesticider under grænseværdien i vandet.
På kildepladsen Golfparken indvindes en reduceret vandtype med et højt indhold af jern og ammonium, og vandet er nitratfrit. Der er ikke konstateret pesticider på kildepladsen.
Nedenstående graf viser udviklingen af nitrat i det drikkevand, der sendes ud fra
Vejgaard Vandværk.
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Figur 20.5: Graf over udviklingen af nitratindhold i drikkevandet fra Vejgaard Vandværk.
Samlet vurdering
Placeringen af Vejgaard Vandværks kildepladser er generelt lidt problematiske
pga. de meget bynære placeringer. Kildepladsen Lundbyesgade er kategoriseret
som tæt by vandværk, mens Golfparken er kategoriseret som spredt by, grundet kildepladsens placering i en park.
Den udpumpede vandkvalitet er tilfredsstillende, men nitratindholdet på især
tæt by kildepladsen er højt, og der er gennem en lang årrække blevet konstateret indhold af pesticider.
Vandværket forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning i området. Det er kommunens vurdering, at der ikke skal gennemføres langsigtet
grundvandsbeskyttelse på denne kildeplads. Vandværket kan med indsatsprogrammet være med til at sinke eller forhindre mulige forureningskilder i at forurene vandværkets vandindvinding.
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Visse Vandværk

21.1
Indsatsprogram
Nedenstående indsatser er specifikke for Visse Vandværk og skal gennemføres
som en del af denne indsatsplan. Det er ud for indsatsen angivet, hvornår den
skal igangsættes. Det er muligt at gennemføre en indsats forud for det planlagte tidspunkt.
Indsats

Bemærkninger

Tidsplan

Udarbejdelse af kortlægning til delindsatsplaner

Hvis der etableres en kildeplads uden for et område med
særlige drikkevandsinteresser, skal vandværket udarbejde
kortlægning som grundlag for delindsatsplaner.

2015 →

Informationskampagner

Information om grundvandsvenlig
vedligehold til grundejere i byområder inden for kildepladszonen

Kortlægningen skal udarbejdes efter Aalborg kommunes
anvisning og godkendes af kommunen
Der skal gennemføres forskellige kampagner vedr. brugen af
pesticider. Det er fx muligt at inddrage den lokale skole eller
lave en pesticidfri bykampagne, hvor der informeres om
risikoen ved anvendelse af pesticider i forhold til vandindvinding og forslag til alternative bekæmpelsesmetoder.
Der kan rundsendes information til relevante grundejere om
grundvandsvenlig vedligehold af private grunde

2015 →

2015 →

Tabel 21.1: Oversigt over de indsatser, der er specifikke for Visse Vandværk
21.2
Vandværket og kildepladsen
Visse Vandværk ligger i et beboelsesområde i udkanten af Visse By.
Da vandværket er kategoriseret som tæt by vandværk, er der ikke optegnet
indvindingsopland, men derimod en cirkulær kildepladszone med en 300 m
radius. Vandværket har en indvindingstilladelse på 98.000 m3/år.
Boring (DGU nr.)

Udførelsesår

Filter (m u.t.)

Bemærkninger

34.1016 (B1)
34.981 (B2)
34.1301 (B3)

1967
1974
1978

Åben kalkboring
Åben kalkboring
47-65

70 m dyb
Boringen er uforet fra 55-70 m u.t. – 70 m dyb

Tabel 21.2: Oversigt over boringer ved Visse Vandværk.
’Vandsamarbejde Aalborg, grundvandsbeskyttelse’ udarbejdede i 2006 en handlingsplan for Visse Vandværk. Det fremgår af handlingsplanen, at Visse Vandværks kildeplads er meget sårbar. Handlingsplanen anbefaler bl.a. aktiv kildepladsstyring som et middel til at forlænge kildepladsens levetid.
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Figur 21.3: Kildepladszone og boringer for Visse Vandværk.
Grundvandskvalitet
Visse Vandværk indvinder grundvand, der overholder grænseværdierne for
drikkevandskvalitet. Der er målt et højt og svagt stigende indhold af nitrat i
drikkevandet, jf. figur 21.4.
Parameterplot: Nitrat
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Figur 21.4: Graf over udviklingen af nitratindhold i drikkevandet fra Visse Vandværk.
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2005

2010

Der er ikke påvist indhold af pesticider.
Samlet vurdering
Visse Vandværk indvinder drikkevand, som overholder grænseværdierne for
drikkevandskvalitet, men med sin bynære placering er vandværket kategoriseret som et tæt by vandværk.
Visse Vandværks kildepladszone ligger inden for sårbar nærzone i Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse – Aalborg Sydøst. Derfor er en del af kildepladszonen beskyttet som følge af beskyttelsen af Aalborg Forsyning, Vand
A/S’s kildeplads ved Kongshøj.
Det er kommunens vurdering, at der ikke skal gennemføres yderligere langsigtet grundvandsbeskyttelse på denne kildeplads, men vandværket kan med indsatsprogrammet være med til at sinke eller forhindre mulige forureningskilder i
at forurene vandværkets vandindvinding.
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VSK Gudumholm Kildeplads

22.1
Indsatsprogram
Nedenstående indsatser er specifikke for VSK Gudumholm Vandværk og skal
gennemføres som en del af denne indsatsplan. Det er ud for indsatsen angivet,
hvornår den skal igangsættes. Det er muligt at gennemføre en indsats forud for
det planlagte tidspunkt.
Indsats

Bemærkninger

Tidsplan

Udarbejdelse af
handlingsplan

Der skal udarbejdes en handlingsplan for vandværket, der
indeholder en vurdering af anlæggets tekniske tilstand,
vandkvalitet og økonomi.

2015-2016

Lokalisering og sløjfning af boring
DGU nr. 35.687
Gennemførelse af målsætninger
for nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer i sårbar nærzone, jf. tabel 2.2
Erstatning i henhold til rådighedsindskrænkning efter Miljøbeskyttelseslovens § 24 og § 26a
Tilsyn med indgåede aftaler og
tinglyste dyrkningsdeklarationer
Samarbejdsaftale om skovrejsning
og grundvandsbeskyttelse
Etablering af
moniteringsboring
Der udarbejdes og iværksættes et
overvågningsprogram for nitrat,
pesticider og
andre miljøfremmede stoffer

Handlingsplanen danner baggrund for optimering af vandværkets tekniske anlæg og vandindvindingsstrategi samt
eventuelt for prioritering af grundvandsbeskyttelsen.
Boringen var tidligere tilknyttet Kærsholm Vandværk, som
nu er nedlagt. Hvis boringen ikke benyttes til vandindvinding, skal den sløjfes efter forskrifterne.
Der skal gennemføres forhandlinger med lodsejere efter
Vandforsyningslovens § 13d om indgåelse af frivillige aftaler
om grundvandsbeskyttelse. Det anbefales, at der indgås
varige aftaler, der tinglyses.
Der gives fuld erstatning i forbindelse med rådighedsindskrænkningen.
Der skal løbende føres tilsyn med indgåede aftaler og tinglyste dyrkningsdeklarationer.
Det anbefales, at VSK indgår en aftale med Aalborg Kommune om skovrejsning og grundvandsbeskyttelse. (Aalborg
Kommune og vandværket har ansvaret i fællesskab)
Der skal etableres en moniteringsboring opstrøms indvindingsboringerne, så udviklingen i grundvandets indhold af
relevante parametre kan følges.
Ud over det lovpligtige analyseprogram skal der fastlægges et analyseprogram ud fra en vurdering af arealanvendelsen og forureningskilder i oplandet.

2015-2017

2015 →*

2015 →

2015 →
2015 →

2015-2017

2015-2017

Analyserne kan udtages fra moniteringsboringer eller fx
hos enkeltindvindere og skal betales af vandværket. (Aalborg Kommune og vandværket har ansvaret i fællesskab)

Tabel 22.1: Oversigt over de indsatser, der er specifikke for VSK Gudumholm Kildeplads.
* Tidsplanen afhænger af afklaringen af mulighed for jordfordeling, jf. det kommunale indsatsprogram.
22.2
Vandværket og kildepladsen
VSK er en sammenslutning af 22 vandværker samt et ikke-alment vandværk i
Sejlflod-området. VSK leverer drikkevand til 19 vandværker med i alt 4.500 for84

brugere. Vandet indvindes fra to store kildepladser, hvoraf VSK Gudumholm er
den ene. Kildepladsen er beliggende i en lille lund mere end 300 m fra nærmeste
bebyggelse.
På VSK Gudumholm kildepladsen indvindes vand fra fem indvindingsboringer,
der er beliggende i en lund omgivet af landbrugsjord. En af boringerne (DGU nr.
35.248) er beliggende ca. 200 m nord for vandværket. De øvrige indvindingsboringer ligger samlet tæt på vandværket.
Vandværkets indvindingsopland, der har et areal på 109 ha, er beregnet på baggrund af en indvinding på 315.000 m3/år.

Figur 22.2: Indvindingsopland, sårbar nærzone, kildepladszone, BNBO og boringer for VSK Gudumholm.
Sårbar nærzone er delvist sammenfaldende med kildepladszonen.
Boring (DGU nr.)

Udførelsesår

Filter (m u.t.)

Bemærkninger

35.496 (B1)
35.789 (B2)

?
2004

?
?

35.168 (B3)
35.528 (B4)
35.248 (B5)

1966
1993
1925

42-65
66-78
Åben kalkboring

Ingen boringsoplysninger
Erstatningsboring for DGU nr. 35.167. Borejournal mangler.
65 m dyb
Boringen er udført i bunden af 32 m dyb brønd.
65 m dyb.
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35.687

2000

52-72

35.527

1993

1: 79-81
2: 63-65
3: 46-48

Tidligere tilknyttet Kærsholm Vandværk. Der er
så vidt vides ingen vandindvinding herfra.
Moniteringsboring

Tabel 22.3: Oversigt over boringer ved VSK Gudumholm Kildeplads.
Geologi og hydrogeologi
Indvindingsboringernes filtre er placeret i kalkmagasinet, som starter ca. 10-18
m u.t. Over kalken findes lag af smeltevandssand og -grus. Nedadtil vurderes
kalkmagasinet at været begrænset af saltvandsgrænsen, der vurderes at ligge
ca. 100 m u.t.
Grundvandsspejlet er frit og er i 2001 pejlet til 36,6 m u.t. i DGU nr. 35.527.
Grundvandskvalitet
VSK Gudumholm Kildeplads indvinder grundvand, der overholder grænseværdierne for drikkevandskvalitet. Indholdet af nitrat er forholdsvist højt (25-30 mg/l),
jf. figur 22.4.
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Figur 22.4: Graf over udviklingen af nitratindhold i drikkevandet fra VSK Gudumholm Vandværk.
Boringerne DGU nr. 35.528 og DGU nr. 35.687 indvinder vand med et lavt indhold af nitrat (ca. 10 mg/l) og et moderat indhold af sulfat (ca. 45 mg/l). Vandet i
disse boringer karakteriseres som svagt reduceret (vandtype B eller B/C) og
adskiller sig fra de øvrige 3 boringer, der indvinder oxideret vand (vandtype A).
Der er ikke konstateret fund af pesticider.
Nitrat- og pesticidsårbarhed
I Statens kortlægning er indvindingsoplandet til VSK Gudumholm Vandværk
udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde mht. nitrat.
Herudover har kommunens supplerende kortlægning vist, at hele indvindings86

2010

2012

oplandet er sårbart overfor pesticider. Kortlægning og udpegninger er beskrevet i redegørelsen.
Samlet vurdering
Placeringen af VSK Gudumholm Vandværk vurderes at være god. Den udpumpede vandkvalitet er tilfredsstillende, men nitratindholdet er forholdsvist højt.
Grundet de geologiske forhold er området generelt følsomt over for forurenende stoffer som fx nitrat og pesticider.
Vandværket forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning i området. Det er derfor nødvendigt for vandværket at gennemføre indsatsprogrammet og dermed blive omfattet af langsigtet grundvandsbeskyttelse.
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Øster Enge Vandværk

23.1
Indsatsprogram
Nedenstående indsatser er specifikke for Øster Enge Vandværk og skal gennemføres som en del af denne indsatsplan. Det er ud for indsatsen angivet,
hvornår den skal igangsættes. Det er muligt at gennemføre en indsats forud for
det planlagte tidspunkt.
Indsats

Bemærkninger

Tidsplan

Udarbejdelse af handlingsplan

Der skal udarbejdes en handlingsplan for vandværket, der
indeholder en vurdering af anlæggets tekniske tilstand, vandkvalitet og økonomi.

2015-2016

Handlingsplanen danner baggrund for optimering af vandværkets tekniske anlæg og vandindvindingsstrategi

Tabel 23.1: Oversigt over de indsatser, der er specifikke for Øster Enge Vandværk.
23.2
Vandværket og kildepladsen
Øster Enge Vandværk er beliggende umiddelbart syd for Sejlflod by. Vandværket indvinder vand fra to boringer beliggende i et landbrugsområde.
Boring (DGU nr.)

Udførelsesår

Filter (m u.t.)

Bemærkninger

35.308
35.826

1972
2009

Åben kalkboring
22,5-28,5

30 m dyb

Tabel 23.2: Oversigt over boringer ved Øster Enge Vandværk.
Vandværkets indvindingsopland, der har et areal på 12,5 ha, er beregnet på baggrund af indvindingstilladelsen på 29.600 m3/år.
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Figur 23.3: Indvindingsopland, kildepladszone, BNBO og boringer til Øster Enge Vandværk.
Geologi og hydrogeologi
Der er i begge boringer fundet kalk fra terræn. Nedadtil vurderes kalkmagasinet
at været begrænset af saltvandsgrænsen, der vurderes at ligge ca. 65 m u.t.
Grundvandsspejlet er frit og er i 2009 pejlet til 1,5 m u.t.
Grundvandskvalitet
Øster Enge Vandværk indvinder grundvand, der overholder grænseværdierne
for drikkevandskvalitet. Indholdet af nitrat ligger omkring 30 mg/l og har trods
tidligere udsving i målingerne ligget på samme niveau siden 1980’erne, jf. figur
23.4.
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Parameterplot: Nitrat
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Figur 23.4: Graf over udviklingen af nitratindhold i drikkevandet fra Øster Enge Vandværk.
Der er ikke konstateret fund af pesticider.
Der indvindes en oxideret vandtype (vandtype A).
Nitrat- og pesticidsårbarhed
I Statens kortlægning er indvindingsoplandet til Øster Enge Vandværk udpeget
som nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde mht. nitrat. Herudover
har kommunens supplerende kortlægning vist, at hele indvindingsoplandet er
sårbart overfor pesticider. Kortlægning og udpegninger er beskrevet i redegørelsen.
Samlet vurdering
Placeringen af Øster Enge Vandværk vurderes at være god. Den udpumpede
vandkvalitet er tilfredsstillende, dog er nitratindholdet forholdsvist højt. Grundet de geologiske forhold er området generelt følsomt over for forurenende
stoffer som fx nitrat og pesticider.
Hele Øster Enge Vandværks indvindingsopland ligger inden for et af Region
Nordjylland udpeget interesseområde for råstofgravning. Aalborg Portland har
oplyst, at de sandsynligvis vil påbegynde råstofgravning i interesseområdet om
30-40 år. Aalborg Kommune vil, jf. det kommunale indsatsprogram, vurdere,
hvilke konsekvenser råstofgravning i interesseområdet vil have for de almene
vandforsyningsanlæg i området.
Vandværket forventes at levere vand så længe grænseværdierne for vandkvalitet overholdes. På baggrund af det høje nitratindhold samt indvindingsoplandets status som interesseområde for råstofgravning er det kommunens vurdering, at vandværket ikke skal gennemføre langsigtet grundvandsbeskyttelse.
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Redegørelse
I denne redegørelse uddybes baggrunden for indsatsplanen, herunder den kortlægning med vurderinger og konklusioner, der har indflydelse på den konkrete
indsats. Samtidig beskrives baggrunden for de valgte og eventuelle fravalgte
indsatser til beskyttelse af grundvandet.
De detaljerede undersøgelser er afrapporteret separat, og der henvises til disse
for yderligere information. Redegørelsen omhandler fortrinsvis almene vandforsyningsanlæg (herefter vandværker) i kategorierne spredt by og land.

24

Vandforsyningsforhold

Indsatsplanen omfatter 17 vandværker med egen vandindvinding fordelt på 22
kildepladser, jf. figur 24.1.

Figur 24.1: Oversigtskort - ”AFV = Aalborg Forsyning, Vand A/S”.
Indsatsområdet indeholder udover vandværkerne ca. 350 andre anlæg med
egen indvinding, der anvendes til forsyning af husholdninger, husdyrbrug, industrier og i mindre grad til markvanding.
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I tabel 24.2 ses en oversigt over vandværkernes vandindvindingstilladelse, aktuelle indvinding (2012) og vandkvaliteten på vandværket mht. nitrat, pesticider
og andre miljøfremmede stoffer.
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Vandværk/
Kildeplads

Tilladelse
m3/år

Oppumpet
i 2012 m3/år

Nitrat
mg/l 1)

Pesticider
µg/l

Bemærkninger

AFV BrunstedEngkilde

2.800.000

2.124.702

Brunsted:
21
Engkilde:
40

Tidligere målt atrazin under grænseværdi (2006-07)

AFV Ferslev

75.000

52.532

28

Engkilde: BAM 0,011
(2012)
desethyl-atrazin
0,022 (2012)
DEIA 0,022 (2012)
-

AFV Kongshøj/
Vissegaard

3.ooo.ooo

2.413.699

AFV Volsted
Plantage
Arndrup
Dall Villaby

400.000

-

Kongshøj:
36
Vissegaard:
37
-

Kongshøj: DEIA
0,018 (2012)
Vissegaard: 0,013
(2008)
-

28.000
64.200

27.857
44.573

17,8
32

-

Gistrup

54.400

38.395

6,3

-

Granly

110.000

71.636

37

-

Gudumholm
Gunderup
Klarup
Oppelstrup
Romdrup
Sejlflod Enges
Storvorde

45.100
11.000
250.000
35.000
12.500
24.500
125.000

34.333
8.512
190.106
41.212
9.514
23.763
123.891

40
1,5
13
<0,5
37
40
36

Vaarst

66.000

27.855

33

BAM 0,076 (2012)
BAM 0,011 (2010)
Desethylisopropylatrazin 0,14 (2013)
BAM 0,024 (2012)
atrazin 0,023 (2012)
desethyl-atrazin

Tidligere fund af
BAM under grænseværdi (2002, 2003
og 2006)
Tidligere målt atrazin under grænseværdi (2003-08)
Endnu intet vandværk – ny kildeplads
Påvist atrazin og
nedbrydningsprodukter samt BAM i
2007-08 og tidligere
Der er tidligere målt
BAM under grænseværdi. Der er pt.
konstateret arsen
over grænseværdi
på en boring.
Tidligere målt BAM
under grænseværdien (2011)

Påvist BAM, atrazin
og desethyl-atrazin
under grænseværdi

0,014 (2012)
BAM 0,04 (2012)

siden 2003

Vejgaard
370.000
295.615
31
Lundbyesgade
Vejgaard
330.000
247.752
0,9
Golfparken
Visse
98.000
75.520
44
VSK Gudumholm
450.000
313.366
36
Øster Enge
29.600
26.200
31
Tabel 24.2: Vandværkernes indvindingstilladelse, oppumpet vandmængde og vandkvalitet mht. nitrat, pesticider
og andre miljøfremmede stoffer (årstal). Der er kun medtaget vandværker med egen vandindvinding i tabellen.
1)
Indhold i sidste analyse fra afgang vandværk.
24.1
Historisk vandindvinding
Vandværkerne i indsatsområdet har igennem de seneste år (min. 20 år) oplevet
en stigning i indholdet af nitrat i grundvandet, og desuden har flere vandværker
fundet pesticider.
Flere vandværker er lukket eller overgået til distribution på grund af dårlig
vandkvalitet og/eller dårlig tilstand af boringer. Cirka 1/3 af de nuværende distributionsværker har lukket boringer som følge af problemer med overskridelser
af nitrat og/eller fund af pesticider.
24.2
Vandforsyningsstruktur
Med baggrund i indsatsplanen skal der gennemføres indsatser til beskyttelse af
grundvandet. En række af disse indsatser skal betales af de berørte vandværker,
der via eksisterende grundvandssamarbejder/interessentskaber udfører opgaven med grundvandsbeskyttelse i fællesskab.
I Sejlflod-området er vandværkerne gået sammen i selskabet ”Vandforsyningen
i Sejlflod Kommune I/S” (VSK), som varetager vandværkernes interesser vedrørende forsyningssikkerhed og grundvandsbeskyttelse
Der eksisterer samtidig et grundvandssamarbejde mellem vandværkerne i Aalborg-området, som varetager grundvandsbeskyttelsen ved de resterende vandværker med egen indvinding. ’Vandsamarbejde Aalborg, grundvandsbeskyttelse’ har eksisteret siden 1998.
Øster Enge Vandværk deltager ikke i et grundvandssamarbejde eller lignende,
men det er et mål i Vandforsyningsplan 2013-2024, at Øster Enge Vandværk skal
tilsluttes et grundvandssamarbejde eller lignende.
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25

Grundvandsressourcen

De geologiske og hydrologiske forudsætninger for at indvinde vand af drikkevandskvalitet er generelt gode i indsatsområdet. De dele af indsatsområdet,
hvor forudsætningerne er dårlige, skyldes primært en begrænset naturlig beskyttelse ofte kombineret med en intensiv arealanvendelse. Der er derfor stor
forskel på, fra hvilket magasin og i hvilken dybde der kan indvindes vand af drikkevandskvalitet. /5/
Analyser fra området viser, at der er væsentlige problemer med grundvandskvaliteten i form af høje nitratindhold og/eller fund af pesticider. Det er derfor vigtigt at have et detaljeret kendskab til de områder, hvor der findes udnyttelige
grundvandsressourcer til drikkevandsformål samt at lokalisere de områder,
hvor grundvandet i særlig grad skal beskyttes overfor forurening. /5/
25.1
Gennemførte undersøgelser
Staten har inden for indsatsområdet gennemført en række undersøgelser og
beregninger for at kunne vurdere grundvandsmagasinernes udstrækning, størrelse og naturlige beskyttelse. Aalborg Kommune har fastlagt indvindingsoplande og beregnet BNBO til vandværkernes kildepladser.
Staten har udført geologisk- og hydrologisk modellering samt geofysiske undersøgelser for bl.a. at bestemme grundvandsmagasinernes udbredelse og nedre
grænse. Endvidere er der udført pejlinger, logs og kemiske analyser i eksisterende boringer. /5/
De udførte undersøgelser og beregninger har givet ny information omkring
området. I det følgende nævnes de vigtigste resultater.
25.2
Grundvandsmagasinet
Hele indsatsområdet har været geologisk påvirket af store strukturelle ændringer i form af lokale hævninger og indsynkninger, som har ført til omfattende
niveauforskelle i den prækvartære overflade. Niveauforskellene har forplantet
sig i terrænet og er med tiden enten blevet begravet eller uddybet. /5/
Landskabet i indsatsområdet er dannet af opskudte kalkblokke, som siden er
formet af den efterfølgende gletsjeraktivitet og adskilt af dybe slugter med
vandløb. Området er derfor præget af store topografiske forskelle. /5/
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Figur 25.1: Niveauforskelle i OSD 1435. /5/
Det primære magasin findes hovedsageligt i skrivekridt (kalkblokkene) og et
nedre sandlag. I de lavere liggende områder mellem ”kalk-øerne” og langs kalkskrænterne findes der desuden sekundære magasiner i kvartære sandaflejringer.
Kalkmagasinet (fersk grundvand) har en mægtighed, der varierer fra mellem 50
m til mere end 150 m. Det nedre sandlag er hovedsageligt tilstede i den centrale
og nordlige del af området. /5/

Figur 25.2: Principskitse af geologien i indsatsområdet (øst/vest snit).
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I hovedparten af indsatsområdet er der et meget begrænset dæklag af ler, dvs.
mindre end 5 m ler. Centralt i området er der dog steder, hvor den samlede
lertykkelse overstiger 15 m og lokalt 30 m. /5/
Flere steder i Nordjylland, herunder ”kalk-øerne” i Aalborg Sydøst, findes der
indikationer på, at en lavpermeabel horisont deler skrivekridtet i to grundvandsmagasiner. Den lavpermeable horisont (mergellag) kan være flere meter
tyk, og de to adskilte grundvandsmagasiner kan have betydelige forskelle i både
grundvandskemi og grundvandspotentiale. Over mergellagene findes grundvand med et højere nitratindhold end under mergellagene. Til gengæld er kloridindholdet ofte højt under mergellagene. Der er indikationer af, at mergellagene
har et nitratreduktionspotentiale. /19/ I forbindelse med planlægningen af den
fremtidige grundvandsindvinding i indsatsområdet er det vigtigt at inddrage
den eksisterende viden om et lavpermeabelt lag.
Der er truffet et ca. 10 meter tykt mergellag i Arndrup Vandforsyningsselskabs
indvindingsboring, jf. kapitel 8.
Overgangen til salt grundvand i kalken og dermed bunden af den anvendelige
del af grundvandsmagasinet i området findes dybere end ca. 100 m under terræn. Syd for indsatsområdet ved Volsted Plantage viser undersøgelser, at der er
begyndende, stigende saltindhold i ca. 110 meters dybde. I området mellem
Klarup, Storvorde og Gudumholm ligger saltvandsgrænsen formodentlig omkring 125 m under terræn. I de øvrige dele af OSD ligger saltvandsgrænsen ca.
150-200 m under terræn. /5/
25.3
Udnyttelse af grundvandsressourcen
På baggrund af Statens grundvandskortlægning vurderes grundvandsressourcen at være tilstrækkelig i forhold til den aktuelle grundvandsindvinding. /5/ Det
vil sige, at der er balance mellem det indvundne grundvand og det dannede
grundvand.
I udkastet til Vandplanerne er den tilladte årlige indvinding sammenholdt med
den udnyttelige ressource. På den baggrund er udnyttelsesgraden opgjort for
henholdsvis de terrænnære, de regionale og de dybe drikkevandsforekomster.
Opgørelsen i Vandplanen for Limfjorden viser, at grundvandsressourcen er tilstrækkelig og ikke overudnyttet i området. /18/
Der er en tilladt vandindvinding på ca. 8 mio. m3/år inden for indsatsområdet.
Tilladelserne er fordelt med ca. 95 % til vandværker og ca. 5 % til andre formål.
Indvindingen er spredt på mange små indvindingstilladelser og få større indvindingstilladelser. Aalborg Forsyning, Vand A/S er den største indvinder i området.
25.4
Grundvandsstrømninger
Det dybere liggende grundvandsmagasin (primære magasin) er skiftende frit og
spændt (trykvand). På ”kalk-øerne”, der hovedsageligt findes i den centrale del
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af indsatsområdet, findes et frit magasin, enkelte steder med dæklag af ler.
Derfor er der i den centrale del af området med et frit magasin en nedadrettet
gradient - det vil sige, at grundvandet transporteres mod grundvandsmagasinet.
/5/
I vandløbsdalene er det primære magasin hovedsageligt spændt. Over det primære magasin findes der enkelte steder et sekundært magasin, hvor potentialeforholdene ofte er lavere end i det primære magasin. Derfor vil der i vandløbsdalene ofte findes en opadrettet gradient. /5/
I området ved Sejlflod Kridtø har Aalborg Kommune gennemført en supplerende kortlægning og på den baggrund optegnet et nyt potentialekort for området. Den supplerende kortlægning har vist, at potentialet i området svinger med
årstiden, hvilket giver stor variation i grundvandspotentialet på Sejlflod Kridtø
og dermed i strømningsbilledet. Størstedelen af året findes der ikke et toppunkt
på Sejlflod Kridtø, mens der i perioder med meget nedbør dannes et lokalt potentialetoppunkt. /17/ Middelpotentialekortet for Sejlflod Kridtø (potentialet,
der findes størstedelen af året) er blevet sammenkoblet med Aalborg Kommunes potentialekort for Aalborg SØ fra 2009, hvilket har resulteret i nedenstående potentialekort for indsatsområdet.

Figur 25.3: Potentialekort for indsatsområdet i en middelsituation.
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Potentialekortet er anvendt i forbindelse med genoptegningen af indvindingsoplande, grundvandsdannende oplande og kildepladszoner for vandværkerne i
området.
25.5
Indvindingsopland, kildepladszone og BNBO m.m.
Vandværkets indvindingsopland afspejler det område i grundvandsmagasinet,
hvorfra vandværket indvinder grundvand. Vandværkets indvindingsstrategi og
grundvandsdannelsen i området har betydning for størrelsen af det optegnede
areal, mens grundvandets strømningsretning er betydende for oplandets retning.
I Aalborg Sydøst har Aalborg Kommune i en grundvandsmodel beregnet nye
indvindingsoplande for de vandværker, hvor det blev vurderet, at der var behov
for en revurdering af de indvindingsoplande Staten havde optegnet. /17/ Grundvandsmodellen beregner vandets strømning fra det falder som regn, til det indvindes i boringens filter. Indvindingsoplandet er defineret som det område i
grundvandsmagasinet, hvor grundvandet strømmer henimod indvindingsboringen, mens det område ved terræn, der primært bidrager med nedbør som
grundvandsdannelse til indvindingen, kaldes for det grundvandsdannende opland.
Der er optegnet indvindingsoplande for Vejgaard – Golfparken, AFV BrunstedEngkilde, Klarup, AFV Volsted Plantage, Gudumholm, VSK Gudumholm, Vaarst,
Arndrup og AFV Ferslev vandværker. Der er optegnet grundvandsdannende
oplande for AFV Brunsted-Engkilde, Klarup, AFV Volsted Plantage, Gudumholm
og VSK Gudumholm vandværker.
Kildepladszonen udgør den boringsnære del af oplandet afgrænset af indvindingsoplandet og opstrøms 300 meter fra boringerne. Aalborg Kommune har
for Vejgaard – Golfparken, AFV Brunsted-Engkilde, Klarup, AFV Volsted Plantage
og VSK Gudumholm vandværker, der har en indvindingstilladelse på over
200.000 m3 pr. år, gennemført en beregning af kildepladszonerne som 5 års
transporttid i magasinet.
Aalborg Kommune har udpeget boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for
land og spredt by vandværker. BNBO er afgrænset af indvindingsoplandet og
opstrøms af en transporttid i magasinet svarende til 1 år. I forbindelse med optegningen er der foretaget en detaljeret vurdering af sårbarheden over for nitrat og forskellige grupper af miljøfremmede stoffer inden for BNBO /26/-/43/.
25.6
Grundvandskvalitet, nitrat og pesticider
Generelt forbedres vandkvaliteten mht. nitrat med dybden, hvor vandet bliver
reduceret (iltfrit) og er nitratfrit, dog med en nedre saltvandsgrænse. I indsatsområdet er der mellem 50 og 140 m mellem nitratfronten og et højt saltindhold.
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For indsatsområdet er det kendetegnende, at der er forhøjet indhold af nitrat
samtidig med at sulfatindholdet er moderat (ca. 20-50 mg/l). Boringer med nitrat og et moderat indhold af sulfat repræsenterer grundvandsmagasiner, hvor
der ikke foregår nitratreduktion, da sedimentet ikke indeholder pyrit eller fordi
nitratreduktionskapaciteten er opbrugt. /5/ Det er i sådanne områder nødvendigt at anvendelsen af nitrat (gødning) på overfladen reduceres eller fastholdes,
hvis det skal sikres, at vandværket fremadrettet kan indvinde grundvand med et
nitratindhold, der overholder grænseværdien for drikkevand.
Områdets sårbare grundvandsmagasiner afspejles ligeledes i tilstedeværelsen
af pesticider i mange boringer. Det er i høj grad stofferne BAM, atrazin og atrazins nedbrydningsprodukter, der er fundet i boringerne, jf. tabel 24.2. /5/
25.7
Indsatsområdets sårbarhed overfor nitrat og pesticider
De fleste boringer i området har en vandkvalitet, der indikerer sårbare forhold.
/5/
Den akkumulerede lertykkelse inden for området varierer fra 0 m til mere end
30 m ler. Boringer i den centrale del af indsatsområdet, der er filtersat i kalken,
viser en markant beskyttelse af grundvandsmagasinet med forholdsvis tykke
dæklag af ler. /5/

Figur 25.4: Dæklag af ler over det primære magasin /5/. OSD 20 svarer til OSD 1435.
Størstedelen af indsatsområdet er sårbart overfor både nitrat og pesticider. Der
er dog enkelte områder, der ikke er sårbare overfor nitrat, men kun er sårbare
overfor pesticider.
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25.7.1
Indsatsområder mht. nitrat (IO)
Overordnet set er hele indsatsområdet sårbart overfor nitrat. Den generelle
sårbarhed overfor nitrat hænger bl.a. sammen med, at der indvindes fra kalksedimenter i store dele af området, og at kalken mange steder går helt op til terræn /5/. Kun i mindre områder som eksempelvis ved Gunderup /5/ og i Landgrøften i indvindingsoplandet til AFV Brunsted-Engkilde /22/ synes der at være
dæklag af ler.
I de overfladenære jordlag må der enkelte steder formodes at være en lokal
nitratreduktionskapacitet tilstede, men generelt for området vurderes nitratreduktionskapaciteten at være opbrugt, og der ydes dermed ingen naturlig beskyttelse i forhold til nedsivende nitrat. /5/ Overordnet set ligger nitratfronten
forholdsvis langt under terræn.
På baggrund af ovenstående og en vurdering af arealanvendelsen har Staten
udpeget indsatsområder mht. nitrat (IO), jf. nedenstående figur 25.5.
Staten har i maj og december 2012 revideret udpegningerne af IO. Idet Staten
vurderer, at sammenhængende områder med fredsskov, arealer udpeget efter
§ 3 i Naturbeskyttelsesloven og fredede områder, giver en varig beskyttelse af
grundvandsressourcen, er disse områder generelt ikke udpeget som IO. Af figur
25.5 fremgår Statens endelige udpegning af IO, hvor to arealer i henholdsvis
indvindingsoplandet AFV Kongshøj/Vissegaard og AFV Brunsted-Engkilde ikke er
udpeget som IO. Arealet ved Gunderup er ikke udpeget som NFI og dermed
heller ikke som IO.

Figur 25.5: Indsatsområder mht. nitrat udpeget af Staten.
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25.7.2
Sårbare områder
Indvindingsoplandet til AFV Brunsted-Engkilde er i forbindelse med udarbejdelsen af indsatsplanen blevet genoptegnet, hvilket har betydet, at indvindingsoplandet nu delvist ligger uden for det område, hvor Staten har gennemført en
kortlægning, herunder en udpegning af sårbarhed overfor nitrat. Vejgaard
Vandværks indvindingsopland i Golfparken samt dele af indvindingsoplandet til
AFV Volsted Plantage ligger ligeledes uden for det af Staten kortlagte område.
Aalborg Kommune har derfor vurderet sårbarheden overfor nitrat ud fra grundvandsdannelse, lertykkelser og grundvandskemiske analyser /22/ og /25/. Resultat af udpegningen ved AFV Brunsted-Engkilde, Vejgaard Vandværk - Golfparken
og AFV Volsted Plantage fremgår af figur 25.6.

Figur 25.6: Sårbare områder overfor nitrat ved AFV Brunsted-Engkilde og AFV Volsted Plantage - udpeget af Aalborg Kommune.
Aalborg Kommune har desuden vurderet sårbarheden overfor pesticider i hele
indsatsområdet og udpeget sårbare områder over for pesticider i hele det nitratfølsomme indvindingsområde (NFI) samt i sårbare områder overfor nitrat.
Udpegningen er gennemført i overensstemmelse med Naturstyrelsens skrivelse
af 6. oktober 2011, hvor det er beskrevet, at risikoen for forurening af grundvandet med pesticider alt andet lige er større, hvor grundvandsdannelsen er
særlig stor, og at disse områder kan udledes af Naturstyrelsens kortlægning af
NFI. /23/ Naturstyrelsen har ikke udpeget sårbarhed overfor pesticider i forbindelse med kortlægningen af indsatsområdet.
Gunderup Vandværks kildepladszone ligger kun delvist i NFI, hvorfor Aalborg
Kommune har gennemført en konkret vurdering af, hvorvidt kildepladszonen er
sårbar overfor forurening med pesticider. I denne vurdering indgår grundvandsdannelsen, konkrete fund af pesticider, indvindingsboringernes stand
(risiko for skorstenseffekt) og vandtypen. Hele kildepladszonen til Gunderup
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vandværk er på baggrund af en vurdering af ovenstående parametre vurderet
som sårbart område overfor pesticider, jf. figur 25.7. /20/ Af figur 25.7 fremgår
de områder, som Aalborg Kommune har udpeget som sårbare overfor pesticider.

Figur 25.7: Sårbare områder overfor pesticider – udpeget af Aalborg Kommune.
25.7.3
Sårbare nærzoner
De sårbare nærzoner er beregnet af Aalborg Kommune som den del af indvindingsoplandet, der skal sikres ved dyrkningsrestriktioner, så den gennemsnitlige
udvaskning af nitrat i indvindingsoplandet er 50 mg nitrat/liter, og at grundvandet dermed på sigt overholder grænseværdien for nitrat i drikkevand på 50
mg/liter.
Aalborg Kommune har optegnet en sårbar nærzone for de vandværker, hvor
der i henhold til bilag 5 i Vandforsyningsplan 2013-2024 er en forventning om, at
der skal gennemføres en langsigtet grundvandsbeskyttelse /44/-/54/. Sårbar
nærzone for Dall Villaby og AFV Kongshøj/Vissegaard er ikke genoptegnet, da
nitratmålsætningen fra Delindsatsplan Aalborg SØ for disse to vandværker er
gennemført, og det er vurderet, at koncentrationen af nitrat i grundvandet på
lang sigt ikke overstiger grænseværdien.
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Figur 25.8: Sårbare nærzoner.
25.8
Samlet vurdering
Hele indsatsområdet er udpeget som indsatsområde mht. nitrat med undtagelse af dele af indvindingsoplandene til henholdsvis AFV Brunsted-Engkilde og
AFV Kongshøj/Vissegaard.
Derudover er hele indsatsområdet udpeget som sårbart område overfor pesticider med undtagelse af en mindre del af indvindingsoplandet til AFV BrunstedEngkilde.
Sammenholdes ovenstående vurdering med de gennemsnitlige nitratudvaskninger samt fund af pesticider i indsatsområdet, skal der gennemføres indsatser
for at nedbringe udvaskningen af nitrat, og grundvandet skal i særlig grad beskyttes overfor forurening med pesticider. Derved sikres de nutidige og fremtidige drikkevandsinteresser.
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26

Arealanvendelsen

I dette kapitel beskrives arealanvendelse og arealinteresser medio 2012 for indsatsområdet samt vandværker klassificeret som enten spredt by eller land.
Mulige forureningskilder, der knytter sig til arealanvendelsen, resumeres i kapitel 27 – Mulige forureningskilder.
26.1
Arealanvendelse i indsatsområdet
Generelt er arealanvendelsen inden for indsatsområdet domineret af landbrugsarealer, men samtidig ligger de primære byområder, Gistrup, Visse og
Nøvling, alle delvist i kildepladszonen til et vandværk.
Der er skov- og naturområder spredt ud over hele OSD 1435. Den procentvise
fordeling af arealanvendelsen i OSD 1435 samt i de enkelte indvindingsoplande
ses i tabel 26.1.
Opland/OSD 1435

Areal

Bebyggelse

Landbrug

Skov

Uklassificeret

Enheder

Ha

%

%

%

%

OSD 1435

10.400

5

81

6

7a

AFV Brunsted-Engkilde
1202
10
67
14
9b
AFV Ferslev Vandværk
42
3
78
9
10c
AFV Kongshøj/Vissegaard
780
8
74
7
10
AFV Volsted Plantage
145
<1
53
46
<1
Arndrup Vandforsyningsselskab
26
<1
99
0
<1
Dall Villaby Vandværk
24
7
68
7
18
Gudumholm Vandværk
17
0
99
<1
<1
Klarup Vandværk
163
5
93
<1
<1
Sejlflod Enges Vandværk
9
0
90
0
9
Vaarst Vandværk
43
4
87
4
5
VSK Gudumholm
109
2
95
2
<1
Øster Enge Vandværk
13
0
88
<1
8
a
b
Tabel 26.1: Arealanvendelsen i OSD 1435 og indvindingsoplandene. Heraf 5 % råstofområder. Heraf 6 % golfbane. c Heraf 9 % hede. d Heraf 23 % råstofgraveområde. e Heraf 4 % kirkegård. f Heraf 10 % naturarealer eller
lignende.
26.1.1
Kommunalt ejede arealer
I Aalborg Kommune anvendes der ikke pesticider på kommunalt ejede arealer
med grundvandsinteresser. Retningslinjer for anvendelse af pesticider på arealer, der ejes eller vedligeholdes af Aalborg Kommune, fremgår af Administrativ
forskrift nr. 25.
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Hvis kommunale arealer inden for vandværkernes indvindingsoplande sælges,
skal der tages stilling til, om der skal pålægges deklarationer, jf. kapitel 3.

Figur 26.2: Kommunalt ejede arealer beliggende helt eller delvist i indvindingsoplandene.
26.2
Arealinteresser i indsatsområdet – anden planlægning
I OSD 1435 er der i areal- og sektorplanlægningen foretaget en række udpegninger og bestemmelser med direkte betydning for grundvandsbeskyttelsen. Disse
udpegninger kan på den ene side styrke grundvandsbeskyttelsen, fx Miljø Venlige Jordbrugsforanstaltninger (MVJ) i Særligt Følsomme Landbrugsområder
(SFL), og på den anden side udgøre en risiko for grundvandet, fx byvækstområder og råstofgravning. Arealanvendelse inden for indsatsområdet med betydning for grundvandsbeskyttelsen vil blive beskrevet i de følgende afsnit.

Muligheden for indgåelse
af nye MVJ-aftaler udløb
ved udgangen af 2006.

26.2.1
Særligt følsomme landbrugsområder
Særligt følsomme landbrugsområder (SFL-områder) er generelt udpeget i forhold til beskyttelse af grundvand, overfladevand og natur.
Hovedparten af OSD 1435 er udpeget som SFL-område i forhold til grundvand,
og dermed er en stor del af indvindingsoplandene i området helt eller delvist
udpeget som SFL-område. De udpegede SFL-områder ses på figur 26.3.
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Figur 26.3: SFL-områder udpeget i forhold til beskyttelse af grundvand, natur og
overfladevand.
Der har i perioden frem til og med 2006 kunnet søges om tilskud til MVJ i områder udpeget som SFL – områder. MVJ er fra 2007 bl.a. erstattet af aftaler om
tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Aftalerne gælder i 5 år med start 1. september det pågældende år.
Der er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der administrere de nuværende aftaler om pleje af græs- og naturarealer, der stadig kan søges tilskud
til.
Der er gældende MVJ-aftaler og aftaler om tilskud til pleje af græs- og naturarealer i den vestlige del af OSD 1435, i indvindingsoplandet til AFV Kongshøj/Vissegaard og syd herfor samt inden for indvindingsoplandet til AFV Brunsted-Engkilde, jf. figur 26.4.
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Aftalerne om tilskud til
pleje af græs- og naturarealer er 5-årige med
start 1. september.

Figur 26.4: Gældende MVJ-aftaler samt aftaler om pleje af græs- og naturarealer.
26.2.2
Råstofområder
Region Nordjylland forestår administrationen og planlægningen af råstofområderne samt giver tilladelse til råstofindvinding. Den regionale råstofplan fastlægger to kategorier af råstofområder nemlig ”gravområder” og ”interesseområder”.
Et interesseområde er et område, hvor den endelige afvejning af råstofinteresserne i forhold til andre arealinteresser ikke er afsluttet.
I den sydlige del af indsatsområdet er der udpeget tre større ”graveområder”
(Mjels, Flamsted og Fjellerad) og i den østlige del et stort interesseområde (Sejlflod Kridtø). Alle områderne er udpeget i råstofplan 2012, jf. figur 26.5.
I graveområderne ved Mjels er gravningen påbegyndt i det vestligste og i det
østligste graveområde. Graveområdet Flamsted ligger delvist i indvindingsoplandet til AFV Volsted Plantage, her er gravningen endnu ikke påbegyndt.

Interesseområder er områder der reserveres til
råstofindvinding på længere sigt og hvor der skal
ske en nærmere kortlægning af råstofforekomster
samt en afvejning i forhold til andre arealinteresser. Interesseområder
overgår eller afgrænses
til graveområder, hvor
kortlægning og afvejning
har vist sig positive.

Interesseområdet ved Sejlflod omfatter en stor del af indvindingsoplandet til
Klarup Vandværk samt hele indvindingsoplandet til Sejlflod Enges og Øster Enges Vandværker, jf. figur 26.5.
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Figur 26.5: Råstofområder – graveområder og interesseområder.
Af den Regionale Råstofplan 2012 fremgår det at: ”Inden for de udlagte graveområder/interesseområder må der ikke planlægges eller etableres anlæg, der
begrænser mulighederne for råstofudnyttelse.” og for graveområderne gælder
det ligeledes, at: ”Efter endt råstofindvinding fastlægger den kommunale planlægning rammerne for den fremtidige arealanvendelse i området.”
Aalborg Portland forventer at påbegynde råstofgravningen i interesseområdet
om 30-40 år, afhængig af efterspørgslen på Aalborg Portlands produkter. Fase 1
forventes at starte i området omkring indvindingsoplandet til Klarup Vandværk.
En råstofgravning under grundvandsspejlet i indvindingsoplandet til Klarup
Vandværk vil blotlægge grundvandspejlet og dermed udgøre en betydelig risiko
for forurening af grundvandsressourcen og dermed betydelig risiko for lukning
af vandværket.
Der bør derfor i gravetilladelserne stilles vilkår om en grundvandsvenlig drift og
efterbehandling af råstofområdet beliggende i indvindingsopland, således at
risikoen ved råstofgravningen mindskes og fx ikke efterlader et blotlagt grundvandsspejl i form af en grundvandssø. En permanent blotlæggelse af grundvandsspejlet vil medføre en betydelig risiko for forurening af grundvandsressourcen i området.
En omfattende råstofgravning i interesseområdet vil betyde en ændring af områdets grundvandspotentiale og dermed en ændring af vandværkernes indvindingsoplande. Samtidig vil en evt. permanent blotlægning af grundvandsspejlet
få stor betydning for de fremtidige indvindingsmuligheder i OSD-området.
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Der bør i gravetilladelsen
stilles krav om grundvandsvenlig efterbehandling af råstofgrave beliggende i et indvindingsopland.

Den eksisterende grundvandsmodel for området skal anvendes til at vurdere,
hvor stor en del af OSD-området en råstofgravning i interesseområdet vil påvirke. Samtidig skal råstofgravningens konsekvenser for henholdsvis vandværkerne i området samt de fremtidige indvindingsmuligheder i OSD vurderes.
Der skal med baggrund i ovenstående risiko arbejdes for at tinglyse deklarationer mod anvendelsen af miljøfremmede stoffer og pesticider i forbindelse med
nye gravetilladelser og fornyelser af eksisterende gravetilladelser i OSD 1435.
Grundvandsressourcen skal ligeledes via vilkår i gravetilladelsen beskyttes mod
forurening både under råstofindvindingen og i forbindelse med efterbehandlingen af råstofgraven. Dette stilles som vilkår i gravetilladelsen.
26.3
Den fremtidige arealanvendelse
Den fremtidige arealanvendelse i OSD 1435 er fastlagt i Kommuneplanens Hovedstruktur 2013.
26.3.1

Helhedsplan

Skov
Der er flere eksisterende skovområder i indsatsområdet, hvor det største område er Lundby Krat på 294 ha, der stækker sig fra indvindingsoplandet til AFV
Brunsted-Engkilde og mod sydøst. Derudover er der eksisterende skovområder i
indvindingsoplandet til AFV Kongshøj/Vissegaard – Kongshøjskoven, AFV Volsted Plantage – Volsted Plantage samt et skovområde omkring Poulstrup Sø, jf.
figur 26.6. I OSD 1435 er der 6 % skov på nuværende tidspunkt, hvor gennemsnittet i hele Aalborg Kommune ligger på 7 %. Det er byrådets målsætning i
Grøn-Blå Struktur fra 2010, at skovarealet i kommunen skal øges fra 7 % til 12 %
over en trægeneration på 80 år.
En del af den vestlige og centrale del af indsatsområdet er udlagt som et sammenhængende skovrejsningsområde, jf. figur 26.6. Skovrejsningsområdet
strækker sig ind i indvindingsoplandet til AFV Kongshøj/Vissegaard samt AFV
Brunsted-Engkilde. Skovrejsningsområdet indgår i kommunens Grøn-Blå Struktur, der skal forbedre sammenhængen og tilgængeligheden for natur og friluftslivet i kommunen.

Kommunerne udpeger
skovrejsningsarealer,
hvor der kan søges tilskud til privat skovrejsning. Naturstyrelsen behandler ansøgningerne
og udbetaler støtte.

I kommuneplanen udpeges bynære arealer, hvor der er et ønske om skovrejsning. Der er tre af sådanne mindre skovrejsningsområder i indvindingsoplandet
til Vaarst Vandværk (boringsnært), Øster Enge Vandværk (næsten hele indvindingsoplandet) og VSK Gudumholm (boringsnært).
Kommunen udpeger arealer, hvor skovrejsning er uønsket i fx ådale, kystnærhedszonen, heder og arealer reserveret til råstofgravning, der skal afvente tilplantning til råstofferne er indvundet. Der er udpeget en række områder med
uønsket skovtilplantning inden for indsatsområdet både inden for og uden for
indvindingsoplandene, jf. figur 26.6.
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Figur 26.6: Eksisterende skov, skovrejsningsområder, skovrejsning uønsket.
Der eksisterer to skovrejsningsaftaler i Aalborg Kommune, en aftale mellem
’Vandsamarbejde Aalborg, grundvandsbeskyttelse’ og Naturstyrelsen samt en
aftale mellem ’Vandsamarbejde Aalborg, grundvandsbeskyttelse’ og Aalborg
Kommune.
Aftalerne betyder, at henholdsvis Naturstyrelsen og Aalborg Kommune kan
opkøbe relevante arealer og plante skov. Ifølge ”Samarbejdsaftalen mellem
Grundvandssamarbejdet om skovrejsning og grundvandssamarbejde” bidrager
’Vandsamarbejde Aalborg, grundvandsbeskyttelse’ med 50 % af udgifterne til de
dokumenterede udgifter til jordkøb til skovrejsning mod en tinglyst deklaration
om forbud mod sprøjtning og gødskning.
Byudvikling
I indvindingsoplandene til AFV Brunsted-Engkilde ligger der enkelte rammelagte
byudviklingsområder, der alle er planlagt anvendt til boligformål. Områderne
ligger i eller i forbindelse med eksisterende by, jf. figur 26.7.
I indvindingsoplandet til Vejgård Vandværks indvinding i Golfparken er der flere
rammelagte byudviklingsområder, der alle er planlagt anvendt til blandet boligog erhvervsformål, jf. figur 26.7.
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Figur 26.7: Rammelagte byudviklingsområder.
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27

Mulige forureningskilder

Aalborg Kommune har gennemført en kortlægning af arealanvendelse, fladeog punktkilder samt en kortlægning af øvrige mulige forureningskilder i indsatsområdet. Kortlægningen omfatter både konkrete forureninger, som kan
udgøre en trussel overfor grundvandet, samt aktiviteter, som kan udgøre en
risiko for en fremtidig forurening af grundvandsressourcen.
I dette kapitel beskrives mulige forureningskilder for vandværker klassificeret
som enten spredt by eller land.
27.1
Mulige forureningskilder – Landbrug
Afsnittet omhandlende mulige forureningskilder fra landbruget er baseret på
Statens kortlægning, jf. /2/ og /3/.
Der er ikke gennemført en kortlægning af mulige forureningskilder for Vejgård
Vandværks kildeplads i Golfparken, da størstedelen af de landbrugsarealer, der
er beliggende inden for indvindingsoplandet, er udlagt til byudviklingsområder.
Landbrugets forureningskilder er ikke statiske, men ændres løbende.
27.1.1
Landbrugsbedrifter
I OSD 1435 udgør landbrugsarealet 81 %. Kortlægningsområdet er domineret af
plantebrug, mens andelen af kvægbrug og svinebrug er næsten ligeligt fordelt.
Bedrifternes størrelse varierer meget, hvor den største bedrift er på over 1.000
ha, og den mindste bedrift er på omkring 1 ha. Nedenstående tabel viser nøgletal for landbrugsbedrifterne i vandværkernes indvindingsoplande. For at vurdere forureningspotentialet fra landbrugsområderne er der gennemført en beregning af den potentielle gennemsnitlige nitratudvaskning i forbindelse med
Statens kortlægning.
Den potentielle nitratudvaskning er den mængde nitrat, der principielt kan sive
fra rodzonen ned mod grundvandet med udgangspunkt i kvælstofoverskuddet
og nettonedbøren. Beregningsgrundlaget medfører en vis usikkerhed med hensyn til opgørelsen på markblok niveau, hvorfor data udelukkende kan anvendes
som grundlag for prioritering af indsatsen.
Indvindingsoplande
Enheder
AFV Brunsted-Engkilde
AFV Ferslev Vandværk
AFV Kongshøj/Vissegaard
AFV Volsted Plantage
Arndrup Vandforsyningsselskab
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Gennemsnitlig nitratudvaskning
mg No3/l
87*
90
79*
552)
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Landbrugsbedrifter
Antal
16
01)
10
1
01)

Dall Villaby Vandværk
96*
1
Gudumholm Vandværk
105
01)
Klarup Vandværk
107
6
Sejlflod Enges Vandværk
101
01)
Vaarst Vandværk
97
2
VSK Gudumholm
127
4
Øster Enge Vandværk
96
01)
Tabel 27.1: Nøgletal om landbrugsbedrifter i indvindingsopland, gennemsnitsbetragtninger./5/
*
Den gennemsnitlige nitratudvaskning stammer fra Statens kortlægning fra 2008, hvorfor der ikke er taget
højde for pålagte deklarationer. 1) Der kan være marker i omdrift inden for indvindingsoplandet, idet de angivne værdier henvises til ejendommens placering og ikke markens placering. 2) Der er ikke gennemført en detaljeret kortlægning for indvindingsoplandet til AFV Volsted Plantage, hvorfor den anførte gennemsnitlige nitratudvaskning er bedste bud.
Der er store potentielle nitratudvaskninger i OSD 1435, hvor de høje potentielle
nitratudvaskninger især er tydelige i den østlige og centrale del af OSD 1435 og
indvindingsoplandene i disse områder.
Anvendelsen af pesticider og andre miljøfremmede stoffer udgør generelt en
stor risiko for forurening af grundvandsressourcen. Anvendelsen af pesticider
og andre miljøfremmede stoffer er ikke kortlagt.
Alle indvindingsoplande på nær dele af indvindingsoplandet til AFV BrunstedEngkilde er udpeget som sårbare overfor nitrat. Sammenholdes dette med
vandkvalitetskravet for nitrat i drikkevand på 50 mg/liter, den gennemsnitlige
nitratudvaskning i indvindingsoplandene samt den manglende nitratreduktionskapacitet, er det tydeligt, at det er nødvendigt at gennemføre indsatser for at
nedbringe udvaskningen af nitrat. Derved sikres de nutidige og fremtidige drikkevandsinteresser.
27.1.2
Spildevandsslam
Spildevandsslam indeholder tungmetaller, LAS, PAH, PCB, phthalater mv. På
grund af de mange stoffers forskellige opførsel i jord og grundvand vurderes
det, at der er en risiko for udvaskning af forurening fra rodzonen til grundvandet, når der anvendes spildevandsslam på landbrugsarealer.
27.1.3
Mulige forureningskilder på landbrugsejendomme
Forskellige aktiviteter på bedrifter lokaliseret i indvindingsoplandene udgør en
potentiel risiko for forurening af grundvand.
Nedenstående afsnit gennemgår de væsentligste forureningskilder på landbrugsejendomme – gårds-, påfyldnings- og vaskepladser samt opbevaring af
husdyrgødning. Foruden nitratbelastningen omtalt i afsnit 27.1.1 - Landbrugsbedrifter.
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Gårds-, påfyldnings- og vaskepladser
Pesticidanvendelse på gårdspladser og andre udyrkede arealer udgør en væsentlig risiko for forurening af grundvandet.
Påfyldning og vask af marksprøjter er som regel sket på ubefæstede arealer og
ofte samme sted. Undersøgelser har vist, at denne praksis medfører en meget
koncentreret jordforurening med pesticider med risiko for nedsivning til grundvandet.
Samtidig er der risiko for nedsivning gennem ikke benyttede boringer og brønde, der ikke er blevet sløjfet eller ikke er blevet sløjfet efter forskrifterne.
Opbevaring af husdyrgødning
I forbindelse med store husdyrbedrifter findes ofte andre forureningskilder som
fx opbevaringsfaciliteter til husdyrgødning. Opbevaring af husdyrgødning i gyllebeholdere, møddinger og ajlebeholdere kan ved utætheder og uheld give
anledning til nedsivning af kvælstof til grundvandet.

Opbevaringsfaciliteter til
husdyrgødning bør så
vidt muligt udfases fra
kildepladszonen.

Aalborg Kommune vil arbejde for at kildepladszoner friholdes for opbevaringsfaciliteter til husdyrgødning.
27.2
Øvrige forureningskilder
Spildevandsanlæg, olietanke, enkeltindvindere og forurenede lokaliteter kan
udgøre en risiko for forurening af grundvandsressourcen. Hvilke forureningskilder, der er beliggende i de enkelte vandværkes indvindingsoplande og kildepladszoner, fremgår af bilag A – Mulige forureningskilder fordelt på vandværkerne i kategorierne land og spredt by.
27.2.1
Forurenede lokaliteter
Når en ejendom er kortlagt på vidensniveau 1 (V1), er der viden om, at der har
været aktivitet på ejendommen, som gør, at den kan være forurenet. Når ejendommen er kortlagt på vidensniveau 2 (V2), er der konstateret forurening på
ejendommen. Hvis en ejendom benævnes ”uafklaret” har der muligvis været
forurenende aktivitet, men Regionen har endnu ikke vurderet ejendommen
efter jordforureningsloven.
I bilag A - tabel A.1 ses matrikler beliggende inden for indvindingsoplandet til
land eller spredt by vandværker, der er V1 og V2 kortlagte, samt hvor forureningen er uafklaret. Lokaliteter i det øvrige OSD er ikke kortlagt, men udgør ligeledes en risiko for forurening af grundvandsressourcen.
Region Nordjylland har på nuværende tidspunkt ikke afsluttet kortlægningen af
lokaliteter efter jordforureningsloven i Aalborg Kommune, hvorfor listen i bilag
A liste ikke er udtømmende.
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V1 – viden om forurenende aktivitet på ejendommen.
V2 – der er konstateret
forurening på ejendommen.

Region Nordjylland gennemfører en individuel
vurdering af risikoen for
forurening og prioriterer
kortlægning, undersøgelser og oprydning.

Region Nordjylland gennemfører i henhold til Jordforureningsloven en individuel vurdering af risikoen for forurening og prioriterer kortlægning, undersøgelser
og oprydning.
27.2.2
Spildevandsanlæg
De gældende afstandskrav for nedsivningsanlæg til almene vandindvindingsanlæg er 300 meter. Afstandskravene er primært fastsat for at beskytte vandindvindingsanlæggene mod forurening for bakterier. Der er dog andre forureningskilder fra spildevand, som kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen.
Med baggrund i ovenstående og forsigtighedsprincippet vurderes det, at udledning af spildevand og de tilknyttede stoffer mv. fra nedsivningsanlæg samt
andre former for spildevandsanlæg beliggende inden for kildepladszonen kan
udgøre en risiko for grundvandsressourcen. I bilag A - tabel A.2 ses private spildevandsanlæg inden for kildepladszonen til vandværker i kategorierne land og
spredt by.
Ejere og brugere af spildevandsanlæggene skal informeres om risikoen i forhold
til vandindvindingen ved brug af miljøfremmede stoffer ved rengøring m.v.
Vandværket kan i samarbejde med ejeren undersøge, om spildevandsanlægget
kan flyttes uden for kildepladszonen, eller om der kan etableres et alternativt
spildevandsanlæg.
27.2.3
Olietanke
Olietanke anvendes til opbevaring af fyringsolie i forbindelse med opvarmning
af boliger, opbevaring af dieselolie til landbrugsejendomme samt til opbevaring
af benzin.
Olieprodukter kan udgøre en risiko for grundvandet. Risikoen afhænger blandt
andet af olietypen, idet f.eks. benzin indeholder stoffer som BTEX og MTBE,
som er meget mobile og derfor udgør en større risiko end f.eks. fyringsolie, som
bindes hårdere til jorden og har en lavere opløselighed i vand.
Nedgravede olietanke og tilhørende rørføringer kan blive utætte som følge af
gennemtæring og forkert montage. Det kan være vanskeligt at opdage en
utæthed i nedgravede tanke, mens det er lettere at konstatere spild som følge
af utætheder ved olietanke, der er placeret over jorden. For både nedgravede
og overjordiske olietanke er der risiko for spild ved påfyldning.
I bilag A - tabel A.3 ses private olietanke placeret i kildepladszonen til vandværker kategoriseret som land og spredt by.
Det vurderes, at olietanke i kildepladszonen udgør en begrænset risiko for forurening af den nuværende vandindvinding. Efterhånden som de eksisterende
tanke skal sløjfes som følge af sløjfningsterminerne, skal nye tanke inden for
kildepladszonen etableres som overjordiske tanke, jf. olietankbekendtgørelsen.
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Vandværket skal informere ejere af olietanke inden for kildepladszonen om
risikoen for olieforurening, og der skal følges op på, om olietankene på ejendommene med anden varmeforsyning er sløjfet, jf. bilag A.
27.2.4
Vandforsyning
Indvindingsboringer både til drikkevand, markvanding og vanding af husdyr
udgør en risiko for grundvandet. Det skyldes, at de ofte ligger i umiddelbar
nærhed af diverse forureningskilder, samt at boringer ofte har en ufuldstændig
tætning langs forerøret. Herved øges risikoen for, at forurenende stoffer kan
sive ned langs ydersiden af forerøret og derved forurene grundvandsmagasinet.
Det vurderes, at nedsivning ved boringer og brønde beliggende inden for kildepladszonen og indvindingsoplandet udgør en væsentlig risiko for forurening af
grundvandsressourcen.
I bilag A – tabel A.4 ses boringer placeret i indvindingsoplandet til vandværker
kategoriseret som land og spredt by.
Kommunen fører tilsyn med de boringer beliggende inden for et indvindingsopland, hvor der ikke inden for den seneste årrække er gennemført tilsyn, jf. bilag
A. Der skal samtidig følges op på, hvorvidt der er bragt orden i de boringer og
brønde, som ved seneste tilsyn ikke overholdt de gældende regler for vandforsyningsanlæg.
Boringer og brønde, som ikke længere er i brug, men ikke er sløjfet efter forskriften, glemmes efterhånden og opmærksomheden med hensyn til aktiviteter, som kan forurene via boringer, bliver mindre. Desuden kan boringer og
brønde, der er blevet fyldt op med affald, indebære risiko for direkte tilførsel af
forurenende stoffer til grundvandsmagasinet.
Der skal gennemføres en kampagne for at opspore gamle boringer og brønde
beliggende i indvindingsoplande. Ubenyttede boringer og brønde skal sløjfes,
og sløjfningerne skal efterfølgende dokumenteres med en sløjfningserklæring
fra den brøndborer, der har udført arbejdet.
27.2.5

Fladekilder

Byområder
Der ligger byområder i kildepladszonen til vandværkerne Dall Villaby, Gunderup,
Gistrup, Storvorde, Vejgaard, Granly, Romdrup og Visse vandværker.
Den aktuelle anvendelse af pesticider kendes ikke, men det må antages, at flere
af ejerne anvender pesticider til bekæmpelse af ukrudt i indkørsler og lignende.
Herudover kan det ikke udelukkes, at ejerne bruger andre typer pesticider til
græsplæner, lusebekæmpelse m.v. Tidligere har der sandsynligvis også været
anvendt dichlobenil (bl.a. Prefix), der giver anledning til udvaskning af BAM.
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På grund af beliggenheden i kildepladszonen, vurderes risikoen for pesticidforurening af det terrænnære grundvand at være høj.
I nogle byområder skal der gennemføres en pesticidfri by-kampagne i kildepladszonen til de aktuelle vandværker, og andre vandværker kan vælge at gennemføre kampagnen. Pesticidfri by-kampagnen skal indeholde information om
risikoen ved anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler i forhold til vandindvindingen og forslag til alternative bekæmpelsesmetoder. Alternativt kan der
rundsendes information til grundejere i kildepladszonen om grundvandsvenlig
drift.
Kloakering
Dall Villaby er et byområde med offentlig kloakering.
Der er ikke kendskab til kloakkernes tilstand, men det kan ikke afvises, at kloakledningerne kan udgør en risiko for forurening af grundvandsressourcen.
Vandindvindingsinteresser skal medtages i prioriteringen ved renovering af
spildevandsanlæg.
Kirkegårde
Der ligger en kirkegård inden for kildepladszonen til Gunderup Vandværk. Der
anvendes ikke pesticider på kirkegårdsarealet og de tilhørende diger, hvorimod
der anvendes pesticider på kirkegårdens parkeringsareal og ved sognegården.
Der skal informeres om risikoen ved anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler
i forhold til vandindvindingen og forslag til alternative bekæmpelsesmetoder.
27.2.6
Linjekilder
Der er kortlagte linjekilder inden for indvindingsoplandene til vandværkerne i
kategorierne land og spredt by omfattende større trafikanlæg samt afskærende
spildevandsledninger.
Trafikanlæg
Trafikanlæg kan forårsage forurening med olieprodukter (spild/uheld) samt
forurening forårsaget af luftforurening. Erfaringsmæssigt er forureningen typisk
karakteriseret ved at være stærkt bundet til jordmatricen og vil som sådan ikke
udgøre en risiko for grundvandsressourcen.
Af Miljøministeriets projekt – ”Risiko for forurening af grundvandet ved forskellige typer glatførebekæmpelse” fremgår det, at der generelt ikke opstår problemer med forhøjede saltkoncentrationer i områder med lav befæstelsesgrad
(fx 5 % saltet areal), og i Jylland gør den større nettonedbør og nedsivning det
langt lettere at overholde kriterierne. Vurderingerne er gennemført på baggrund af konkret forsøg. /24/ I ”Evaluering af indsatsplan for Drastrup” fremgår
det, at: ”Beregninger foretaget i forbindelse med udarbejdelse af indsatsplanen
antyder, at der kan forekomme en svag påvirkning af kloridindholdet i det indvundne vand, men at det ikke med nogen væsentlig sandsynlighed kan være et
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problem i forhold til overholdelsen af kravene til drikkevand.” /21/ Det vurderes
på baggrund af ovenstående, at saltning af veje ikke vurderes, at udgøre en
risiko for forurening af grundvandsressourcen.
Ved AFV Kongshøj/Vissegaard løber den nordjyske motorvej igennem indvindingsoplandet og kildepladszonen, men på baggrund af ovenstående vurderes
det, at saltningen af motorvejen ikke udgør et problem for AFV Kongshøj/Vissegaard.
Den Nordjyske Motorvej krydser igennem kildepladszonen til Dall Villaby Vandværk og berører samtidig kildepladszonen til AFV Kongshøj/Vissegaard. Vedligeholdelse af vejkanterne langs motorvejen foregår ved slåning, og der bruges
således ikke bekæmpelsesmidler.
Jernbanen, der passerer igennem kildepladszonen til AFV Brunsted-Engkilde,
anvendes til erhvervstransport til Østhavnen. Jernbanen har siden kommunen
overtog vedligeholdelsen i 1997 været foretaget uden brug af sprøjtemidler. Det
vurderes på baggrund af jernbanens nuværende anvendelse, at der ikke er risiko
for forurening af indvindingsboringerne og grundvandsressourcen. Tidligere
tiders anvendelse af pesticider og andre miljøfremmede stoffer på jernbanen
kan dog være på vej ned gennem jordmatricen.
Afskærende spildevandsledninger
Ved udsivning af spildevand fra utætte ledninger er der risiko for, at der sker
bakteriel forurening og forurening med miljøfremmede stoffer til grundvandet.
Der er et vandværk, hvis kildepladszone berøres af afskærende spildevandsledninger, jf. figur 27.2:
• AFV Brunsted-Engkilden berøres af en afskærende spildevandsledning
lavet af eternit fra 1977. (Gravitation)
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Figur 27.2: Placering af afskærende spildevandsledninger.
Der udarbejdes en risikovurdering med udgangspunkt i grundvandsspejlets
beliggenhed i forhold til den afskærende spildevandslednings beliggenhed. Hvis
det vurderes, at der er risiko for, at grundvandsspejlet fluktuerer omkring den
afskærende spildevandsledning, udarbejdes en overvågningsplan, hvor grundvandsspejlets fluktuering overvåges.
POL-ledning
Forsvarets olieledning, POL-ledningen passerer indsatsområdets vestlige del.
Den præcise ledningsføring er fortrolig og derfor ikke vist geografisk. Det vurderes, at der ikke er risiko for forurening af indvindingsboringerne fra POLledningen, men at der er en potentiel risiko for forurening af drikkevandsressourcen i området med olieprodukter.
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Bilag A - Mulige forureningskilder fordelt på kildepladser i kategorierne land og spredt by
De registrerede spildevandsanlæg, olietanke og enkeltindvindere gengivet i
nedenstående tabeller er ikke nødvendigvis udtømmende, da oplysningerne
stammer fra kommunens BBR, som erfaringsmæssigt ikke er komplette.
V1 og V2 kortlagte matrikler samt uafklarede lokaliteter i indvindingsoplandet
Matrikel nr. og ejerlav
Lokalitets nr.
AFV
BrunstedEngkilde

AFV Ferslev
Vandværk
AFV
Kongshøj/
Vissegaard

Beliggenhed

12a Nøvling By, Nøvling (V1)
5d, 4a Gistrup By, Nøvling (V1 og V2)
20i Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders (U)
1a, 1bk Gug By, Sdr. Tranders (U og V1)
20b, 20cd, 20ad Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders (V1)
20n, 20m, 20ce, 20r Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders (V1)
1i Lundegårde, Nøvling (U)
2e Lundegårde, Nøvling (V1)
4m Visse By, Nøvling (V2)
18b, 9a, 9c Nøvling By, Nøvling (V1 og V2)
6t, 6a, 6o, 6bh Nøvling By, Nøvling (V1 og V2)
7d Nøvling By, Nøvling (V2)
10a Ferslev By, Ferslev (U)

851-00093
851-00141
851-03329
851-00099
851-03322
851-00179
851-00160
851-00209
851-00092
851-03233
851-00005
851-00208
851-03354

Kildepladszone
Kildepladszone
Kildepladszone
Kildepladszone
Kildepladszone
Kildepladszone
Kildepladszone
Kildepladszone
Indvindingsopland
Indvindingsopland
Indvindingsopland
Indvindingsopland
Kildepladszone

4aa Visse By, Nøvling (V2)
4m Visse By, Nøvling (V2)
1r, 1d Gultentorp By, Nøvling (V2)

851-00314
851-00092
851-02716

Indvindingsopland
Indvindingsopland
Indvindingsopland

Tabel A.1: Forurenede lokaliteter i indvindingsoplandet
Private afløbsanlæg i kildepladszonen

Adresse

Aktivitet

AFV Brunsted-Engkilde

Gl. Gistrupvej 81
Gl. Gistrupvej 71
Gl. Gistrupvej 65
Gl. Gistrupvej 53
Gl. Gistrupvej 54
Lundegårde 10
Sdr. Tranders Vej 91
Sdr. Tranders Vej 93
Brådalvej 25
Brådalvej 50
Brådalvej 55
Gammel Lundegårde 60
Gammel Lundegårde 68
Nøvlingvej 83
Nøvlingvej 85
Nøvlingvej 87
Nøvlingvej 91

Nedsivningsanlæg med mekanisk rensning
Nedsivningsanlæg med mekanisk rensning
Nedsivningsanlæg med mekanisk rensning
Nedsivningsanlæg med mekanisk rensning
Nedsivningsanlæg med mekanisk rensning
Mekanisk rensning med udløb til vandløb/sø
Nedsivningsanlæg med mekanisk rensning
Afløb til samletank
Nedsivningsanlæg med mekanisk rensning
Mekanisk rensning med udløb til vandløb/sø
Nedsivningsanlæg med mekanisk rensning
Nedsivningsanlæg med mekanisk rensning
Nedsivningsanlæg med mekanisk rensning
Afløb til samletank
Nedsivningsanlæg med mekanisk rensning
Nedsivningsanlæg med mekanisk rensning
Nedsivningsanlæg med mekanisk rensning
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AFV Ferslev Vandværk
AFV Kongshøj/Vissegaard
AFV Volsted Plantage
Andrup Vandforsyningsselskab
Klarup Vandværk

Sæderupvej 1
Sæderupvej 3
Sæderupvej 18
Blækhatten 2
Rævedalsvej 39
Rævedalsvej 40
Skudshalevej 41
Flamstedvej 320
Gunderupvej 36
Romdrupvej 140
Romdrupvej 144
Romdrupvej 154
Romdrupvej 156
Romdrupvej 159

Nedsivningsanlæg med mekanisk rensning
Nedsivningsanlæg med mekanisk rensning
Nedsivningsanlæg med mekanisk rensning
Nedsivningsanlæg med mekanisk rensning
Nedsivningsanlæg med mekanisk rensning
Nedsivningsanlæg med mekanisk rensning
Nedsivningsanlæg med mekanisk rensning
Nedsivningsanlæg med mekanisk rensning
Nedsivningsanlæg med mekanisk rensning
Nedsivningsanlæg med mekanisk rensning
Nedsivningsanlæg med mekanisk rensning
Nedsivningsanlæg med mekanisk rensning
Mekanisk og biologisk rensning
Nedsivningsanlæg med mekanisk rensning

Tabel A.2: Private afløbsanlæg i kildepladszonen.
Olietanke i kildepladszonen

Adresse

Aktivitet

AFV Brunsted-Engkilde

Gammel Gistrupvej 81
Gammel Gistrupvej 71
Lundegårde 30
Sdr. Tranders Vej 110
Sdr. Tranders Vej 112
Sdr. Tranders Vej 117
Sdr. Tranders Vej 118
Sdr. Tranders Vej 121
Brådalvej 55
Brådalvej 35A
Brådalvej 35A
Brådalvej 50
Gammel Lundegårde 68
Gammel Lundegårde 70
Nøvlingvej 87
Nøvlingvej 87
Knasten 10
Rævedalsvej 39
Rævedalsvej 40
Skudshalevej 41
Hyrdindevej 18
Romdrupvej 140
Romdrupvej 156
Romdrupvej 159
Randbyvej 35
Randbyvej 35
Skomagerbakken 45

Olietank (<6000 l) – jordvarme etableret i 2010
20.000 liters tank – opgravet – sagen afsluttet
Olietank (<6000 l) - jordvarme etableret i 2009
Nedgravet olietank (<6000 l)
Nedgravet olietank (<6000 l)
Nedgravet olietank (<6000 l)
Overjordisk olietank (<6000 l)
Overjordisk olietank (<6000 l)
Nedgravet olietank (<6000 l)
2 overjordiske olietanke (< 6000 l)
Nedgravet olietank (<6000 l)
Nedgravet olietank (< 6000 l)
Nedgravet og overjordisk olietank (<6000 l)
Nedgravet og overjordisk olietank (<6000 l)
2 nedgravede olietanke (> 6000 l)
Overjordisk olietank (<6000 l)
Nedgravet olietank (<6000 l)
Overjordisk olietank (<6000 l)
Overjordisk olietank (<6000 l)
Overjordisk olietank (<6000 l)
Nedgravet olietank (<6000 l)
Nedgravet olietank (<6000 l)
2 nedgravede olietank (<6000 l)
2 olietanke (nedgravet/overjordisk)
Nedgravede olietanke (>6000 l)
Overjordisk olietank (<6000 l)
Overjordisk olietank (<6000 l)

AFV Ferslev Vandværk
AFV Kongshøj/Vissegaard
Dall Villaby Vandværk
Klarup Vandværk

Vaarst Vandværk

Tabel A.3: Private olietanke i kildepladszonen.
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Enkeltindvindere samt andre boringer i indvindingsoplande
Adresse
Aktivitet
AFV
BrunstedEngkilde

AFV Ferslev
Vandværk
AFV
Kongshøj/
Vissegaard

Lundegårde 10
Lundegårde 20
Lundegårde 30
Lundegårde 32
Lundegårde 40
Gammel Gistrupvej 54
Gammel Gistrupvej 71
Gammel Gistrupvej 81
DGU nr. 34.2635
DGU nr. 34.2633
Brådalvej 35 A
Brådalvej 55
Gammel Lundegårde 68
Gammel Lundegårde 70
Nøvlingvej 85
Knasten 12
Mannadalen 12
Sæderupvej 75
Sæderupvej 77
Sæderupvej 51
Lundby Kratvej 40
Nøvling Kirkevej 20
Sdr. Tranders Vej 85
Sdr. Tranders Vej 100
Sdr. Tranders Vej 139
Rævedalsvej 51
Hestehaven 20
DGU nr. 34.597
Nordjysk Motorvej 106
Skudshalevej 20
Skudshalevej 35
Skudshalevej 36
Skudshalevej 41
Skudshalevej 45
Lille Dallvej 48
Lille Dallvej 50
Lille Dallvej 54
Lille Dallvej 60
Lille Dallvej 63
Lille Dallvej 67
Poulstrupvej 45
Poulstrupvej 65
Gultentorpvej 36
Gultentorpvej 40
Gultentorpvej 42
Gultentorpvej 44
Nøvling Kirkevej 22

Boring
Boring
Boring
Boring
Boring
Boring
Boring
Boring
Pejleboring
Pejeboring
Boring
Boring
Boring
Markvanding
Boring
Boring
Boring
Boring
Boring
Boring
Boring
Boring
Boring
Boring
Boring
Boring
Boring
Ukendt
Ukendt
Boring
Boring
Boring
Boring
Boring
Boring
Boring
Boring
Boring
Boring
Boring
Boring
Boring
Boring
Boring
Boring
Boring
Boring

Beliggenhed

Bemærkninger

Kildepladszone
Kildepladszone
Kildepladszone
Kildepladszone
Kildepladszone
Kildepladszone
Kildepladszone
Kildepladszone
Kildepladszone
Kildepladszone
Kildepladszone
Kildepladszone
Kildepladszone
Kildepladszone
Kildepladszone
Kildepladszone
Indvindingsopland
Indvindingsopland
Indvindingsopland
Indvindingsopland
Indvindingsopland
Indvindingsopland
Indvindingsopland
Kildepladszone
Indvindingsopland
Indvindingsopland
Indvindingsopland
Kildepladszone
Indvindingsopland
Indvindingsopland
Indvindingsopland
Indvindingsopland
Kildepladszone
Indvindingsopland
Indvindingsopland
Indvindingsopland
Indvindingsopland
Indvindingsopland
Indvindingsopland
Indvindingsopland
Indvindingsopland
Indvindingsopland
Indvindingsopland
Indvindingsopland
Indvindingsopland
Indvindingsopland
Indvindingsopland

Besigtiget 2009
Besigtiget 2009
Besigtiget 2009
Besigtiget 2009
Besigtiget 2009
Besigtiget 2009
Besigtiget 2009
Besigtiget 2009
Ikke besigtiget
Ikke besigtiget
Besigtiget 2009
Besigtiget 2008
Besigtiget 2009
Besigtiget 2005
Besigtiget 2009
Besigtiget 2009
Besigtiget 2009
Besigtiget 2009
Besigtiget 2009
Besigtiget 2009
Besigtiget 2009
Besigtiget 2009
Besigtiget 2009
Besigtiget 2009
Besigtiget 2008
Besigtiget 2009
Besigtiget 2008
Ikke besigtiget
Ikke besigtiget
Besigtiget 2009
Besigtiget 2009
Besigtiget 2008
Besigtiget 2009
Besigtiget 2009
Besigtiget 2009
Besigtiget 2009
Besigtiget 2008
Besigtiget 2008
Besigtiget 2008
Besigtiget 2009
Besigtiget 2009
Besigtiget 2008
Besigtiget 2009
Besigtiget 2009
Besigtiget 2009
Besigtiget 2009
Besigtiget 2009
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AFV Volsted
Plantage
Dall Villaby
Vandværk

Klarup
Vandværk

Vaarst
Vandværk
VSK
Gudumholm

Flamstedvej 320

Boring i brønd

Kildepladszone

Besigtiget 2008

Dallvej 60
Dallvej 61
Dallvej 62
Dallvej 64
Dallvej 65
Romdrupvej 140
Romdrupvej 144
DGU nr. 34.571
Romdrupvej 154
Romdrupvej 156
Romdrupvej 159
Randbyvej 31
Randbyvej 35
Randbyvej 36
Randbyvej 37
Skomagerbakken 60

Boring
Boring
Boring
Boring
Boring
Boring
Boring
Pejleboring
Boring
Boring
Boring
Boring
2 Markvanding/husdyr
Boring
Boring
Brønd

Indvindingsopland
Indvindingsopland
Indvindingsopland
Indvindingsopland
Indvindingsopland
Kildepladszone
Kildepladszone
Kildepladszone
Kildepladszone
Kildepladszone
Kildepladszone
Indvindingsopland
Indvindingsopland
Indvindingsopland
Indvindingsopland
Indvindingsopland

Besigtiget 2009
Besigtiget 2008
Besigtiget 2010
Besigtiget 2009
Besigtiget 2008
Besigtiget 2009
Besigtiget 2009
Ikke besigtiget
Besigtiget 2009
Besigtiget 2009
Besigtiget 2008
Besigtiget 2009
Besigtiget 2010
Besigtiget 2009
Besigtiget 2009
Besigtiget 2008

Lillevordevej 15

Boring

Indvindingsopland

Besigtiget 2009

Tabel A.4: Enkeltindvindere samt andre boringer i indvindingsoplande.
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Bilag B – Ordforklaring
Frit grundvandsmagasin: Et grundvandsmagasin, der ikke er dækket af lerlag.
Vand fra terræn kan strømme uhindret ned i magasinet. Et sandlag eller kalk,
hvor den nedre del er fyldt med vand, mens den øvre del er vandfrit, kaldes for
et frit magasin.
Geofysiske undersøgelser: Undersøgelser af de fysiske forhold i jorden. Undersøgelserne benyttes til at kortlægge de geologiske og hydrologiske forhold i
undergrunden.
Kvartær: Den yngste geologiske periode, der omfatter de seneste 2,6 mio. år.
Perioden veksler mellem istider og mellemistider. Aflejringer i denne yngste,
geologiske tid kaldes for ”kvartære” aflejringer og foregår stadig.
Nedadrettet gradient: Vandet i jorden strømmer ned mod grundvandsmagasinerne.
Nitratfront: Grænsen mellem de nitratholdige og de nitratfrie lag i jorden.
Nitratreduktionskapacitet: Jordens indhold af stoffer (jern, mangan, organisk
stof og mineralet pyrit), der kan reagere med nitrat under iltfrie forhold, og
dermed jordens evne til at kunne reducere nitrat.
Opadrettet gradient: Vandet i jorden strømmer mod terræn. Et vandløb eller en
sø kan være dannet pga. opadrettet gradient.
Potentialeforhold: Grundvandet strømmer fra højtliggende potentiale mod
lavereliggende potentialer. Grundvandspotentialet beskriver niveauet for
grundvandsspejlet i et punkt. Et grundvandspotentialekort er et kort over
grundvandsspejlets beliggende i jorden for et større område.
Primært magasin: Da jorden er opbygget af vekslende sand- og lerlag, vil der
dannes grundvandsmagasiner i forskellige dybder. Der kan derfor ligge flere
grundvandsmagasiner over hinanden. De dybereliggende magasiner kaldes de
primære magasiner.
Prækvartær: De geologiske perioder, der ligger forud for den nuværende periode ”kvartær”.
Sedimenter: Lag af løst materiale, der kan bestå af sten, grus, sand, silt og ler.
Sekundært magasin: I de øverste jordlag kan der være lokale lerlag, der standser det nedsivende regnvand i et overliggende sandlag. Det kaldes sekundære
magasiner.
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Spændt grundvandsmagasin: Et grundvandsmagasin, der er dækket af lerlag.
Vand fra terræn har vanskeligt ved at trænge ned i magasinet. Der kan opstå
overtryk i magasinet som følge af de ovenliggende lerlag. Vandet i magasinet,
der er et sandlag eller kalk, holdes nede af et lerlag, og magasinet kaldes
spændt. Der er typisk en opadrettet gradient i et spændt magasin.
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Bilag C – Ikke-teknisk resumé af miljørapport
Dette ikke-tekniske resumé opsummerer den samlede miljørapport for miljøvurderingen af forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1435 –
Aalborg Sydøst (herefter Indsatsplan for OSD 1435).
Miljørapporten er udarbejdet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og
programmer, lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009. Loven har til
formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages en miljøvurdering af de planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig
indvirkning på miljøet.
Indsatsplan for OSD 1435 vil omfatte retningslinjer for en række af udvidelser og
nyanlæg, og det vurderes derfor, at planen er omfattet af Lovens bilag 3 samt 4
og dermed af krav om miljøvurdering.
Miljøvurderingen er afgrænset til de planmæssige ændringer, som er vurderet
væsentlige miljømæssigt.
Afgrænsningen af planændringer og miljøparametre for miljøvurderingen er
dels sket i en intern proces i kommunen og dels gennem høring af berørte myndigheder i henhold til § 7, stk. 4.

Indsatsplan for OSD 1435 – mål og planafgrænsning
Formålet med indsatsplanen er, at vandværkerne fortsat kan forsyne borgerne i
Aalborg Kommune med drikkevand baseret på rent og urenset grundvand.
I det følgende beskrives planforslagets tre områder med ændringer samt planafgrænsning. Planafgrænsningen er valgt ud fra de ændringer i indsatsplanen,
som vurderes relevante at tage med i miljøvurderingen.
Målsætninger for nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer
Indsatsplanen fastlægger målsætninger med hensyn til nitrat, pesticider og
miljøfremmede stoffer inden for kildepladszone, sårbar nærzone og øvrigt indvindingsopland. Disse målsætninger er vurderet imod de nuværende retningslinjer (0-alternativ).
Tilsyn med enkeltindvindingsanlæg
Der er i indsatsplanen opstillet en indsats i det kommunale indsatsprogram i
forhold til tilsyn med boringer og brønde beliggende inden for indvindingsopland. Det skal sikres, at alle vandindvindingsanlæg og pejleboringer overholder
gældende regler med henblik på at beskytte og sikre den fremtidige drikkevandsressource. Denne indsats er vurderet imod en situation, hvor der ikke
følges op på de tekniske tilsyn.
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Retningslinjer i forbindelse med lokalplanlægning med hensyn til etablering af
virksomheder
Der er i indsatsplanen opstillet retningslinjer for etablering af virksomheder, der
ikke omfatter virksomheder med aktiviteter knyttet til normal landbrugsdrift.
Gennem lokalplanlægning gives der som udgangspunkt ikke tilladelse til etablering af nye virksomheder inden for indvindingsoplande, der kan udgøre en risiko
for grundvandsressourcen. Denne retningslinje er vurderet imod en praksis,
hvor der ved tilladelse til etablering af potentielt forurenende virksomheder
ikke tages hensyn til beliggenhed af indvindingsoplande.

Metodebeskrivelse
Miljøvurderingen tager afsæt i Lov om miljøvurdering af planer og programmer,
som fastsætter kravene til miljøvurderingens proces og indhold. Miljøvurderingen er afgrænset til de sandsynlige positive og negative miljømæssige påvirkninger.
Grundlaget for vurderingen har været et scopingskema, der indeholder alle
lovens miljøparametre. Scopingskemaet er anvendt til at foretage selve afgrænsningen af de planændringer, der kan have væsentlig indvirkning på miljøet og de miljøparametre, der potentielt vil blive påvirket positivt og negativt.
Hvis en påvirkning er vurderet som værende væsentlig og negativ, skal det vurderes, om de negative konsekvenser kan afbødes.
For væsentlige negative påvirkninger skal der foretages en overvågning af miljøpåvirkningen. Overvågningen bygger på eksisterende overvågningsordninger,
i det omfang det vurderes hensigtsmæssigt, jf. § 11, stk. 2.
Inden den endelige fastlæggelse af miljørapportens indhold og detaljeringsniveau har scopingen været sendt i høring hos en række myndigheder og organisationer. Der er ikke modtaget høringssvar.

Miljøstatus og 0-alternativet
Miljøstatus er en beskrivelse af den eksisterende miljøtilstand i OSD 1435 inden
de planlagte ændringer i indsatsplanen implementeres. Miljøstatus anvendes
som den referenceramme, indsatsplanen vurderes i forhold til og er baggrund
for beskrivelse af 0-alternativet. 0-alternativet er den forventede udvikling, hvis
indsatsplanen ikke gennemføres.
Menneskers sundhed
Vandværkerne i OSD 1435 overholder gældende krav til drikkevand. Det forventes, at hvis indsatsplanen og de tilhørende målsætninger ikke gennemføres vil
drikkevandet på sigt ikke kunne overholde gældende kvalitetskrav.
0-alternativet
Hvis den intensive landbrugsdrift i området fortsætter vil vandværkerne på sigt
ikke kunne overholde gældende kvalitetskrav til drikkevand og vil ikke kunne
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levere rent og urenset drikkevand til deres forbrugere. Ligeledes kan dårligt
vedligeholdte boringer og brønde samt potentielt forurenende virksomheder
udgøre forureningsrisici for et områdes drikkevandsressource.
Biologisk mangfoldighed og natur
Der er inden for indsatsområdet udpeget en række naturområder i henhold til
Naturbeskyttelseslovens § 3. Generelt er arealanvendelsen inden for indsatsområdet domineret af landbrugsarealer, men der findes naturområder spredt ud
over hele indsatsområdet. De registrerede § 3 arealer er hovedsageligt knyttet
til ådalene med ferske enge, overdrev, moser og søer, men der er også flere
steder registreret områder med hede.
0-alternativet
Det forventes, at 0-alternativet for naturen i Aalborg Kommune følger den nationale tendens med overvejende negativ påvirkning af naturen.
Grundvandskvalitet
I Indsatsplan for OSD 1435 er det vurderet, at grundvandsressourcen i forhold til
den nuværende indvinding er tilstrækkelig, men at store dele af OSD er ubeskyttet. Der er stigende tendens til forhøjet indhold af nitrat og fund af pesticider/miljøfremmede stoffer i vandværkernes boringer. Det vurderes, at problemerne med stigende nitratindhold og fund af pesticider vil øges, hvis ikke indsatsplanens målsætninger gennemføres.
0-alternativet
Det forventes, at fremtidens klima med tendens til ændringer i temperatur og
nedbør vil have betydning for vandressourcerne. Desuden vurderes det, at problemerne med stigende nitratindhold og fund af pesticider vil øges, og at tendensen med lukning af flere boringer pga. overskridelser af grænseværdier fortsætter.

Habitat-screening

Der er udført en screening efter Habitatbekendtgørelsens 1 § 6, og det er vurderet, at indsatsplanen ikke medfører en væsentlig påvirkning på Natura 2000områderne.

Miljøvurdering af Indsatsplan for OSD 1435
Det følgende udgør sammenfatningen af miljøvurderingen af Indsatsplan for
OSD 1435, og der gives et overordnet resumé af, hvilke miljøpåvirkninger der vil
kunne opstå som følge af at gennemføre indsatsplanen.

1

Se Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 408 af 1. maj 2007) § 6, stk. 1
og 2.
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Målsætninger med hensyn
til nitrat og pesticider

POSITIVE:

Positivt for biodiversiteten: Ved at sætte større krav til
landbruget i forhold til brugen af nitrat, pesticider og
miljøfremmede stoffer øges den biologiske mangfoldighed.
Forbedret drikkevandskvalitet: Der vil med tiden blive
udvasket mindre nitrat og færre miljøfremmede stoffer/pesticider fra rodzonen og ned i grundvandsmagasinet.
Understøtte målsætninger om grundvandsbeskyttelse:
Sikre OSD mod grundvandstruende aktiviteter, forbedre vandkvaliteten, sikre indsatsplanlægning for grundvandsforbedring og undgå sprøjtegifte i sårbare drikkevandsområder.

NEGATIVE:
Målsætningerne kan have konsekvenser for landmænd
i de berørte områder, idet deres muligheder for fx
udvidelser bliver begrænset.
Tilsyn med enkeltindvindingsboringer

POSITIVE:
Forbedret drikkevandskvalitet: Tilsyn af og opfølgning
på tilstanden af pejleboringer og enkeltindvindingsanlæg inden for indvindingsoplande vil medvirke til at
sikre forsat rent og urenset drikkevand dels til ejerne
og dels til vandværkernes forbrugere.
Understøtte målsætninger om grundvandsbeskyttelse:
Sikre OSD mod grundvandstruende aktiviteter, forbedre vandkvaliteten og sikre tilsyn og kontrol med aktiviteter i de mest sårbare drikkevandsområder.

NEGATIVE:
Indsatsen vil have en økonomisk konsekvens for ejerne
af enkeltindvindingsanlæg, der ikke overholder de
gældende regler.
Retningslinjer i forbindelse med lokalplanlægning
med hensyn til etablering
af virksomheder

POSITIVE:
Forbedret drikkevandskvalitet: Sikre rent drikkevand
og minimere risikoen for udledning af tungmetaller og
miljøfremmede stoffer til grundvandet ved at undgå
etablering af potentielt forurenende virksomheder.
Understøtte målsætninger om grundvandsbeskyttelse:
Sikre OSD mod grundvandstruende aktiviteter.

NEGATIVE:
Retningslinjen kan medføre begrænsninger for virksomhedsejere, der kan være nødsaget til at finde en
anden placering af deres virksomhed.
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Afbødende foranstaltninger
Konsekvenserne af indsatsplanen er overvejende positive. De eneste negative
påvirkninger vedrører eventuelle økonomiske konsekvenser for enkeltindvindere, landmænd og virksomheder. De økonomiske konsekvenser af indsatsplanen
er vurderet ikke at være væsentlige. Der opstilles derfor ikke afbødende foranstaltninger.
Overvågning
Der er ikke identificeret væsentlig negative miljømæssige påvirkninger af Indsatsplan for OSD 1435. Der vil jævnligt blive afholdt møder med relevante parter
vedrørende opfølgning på indsatsplanen. Her vil eventuelle uforudsete negative
påvirkninger på miljøet blive belyst.
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