UDKAST

Indsatsplan
for grundvandsbeskyttelse
OSD 1432 - Aalborg Sydvest

Miljø- og Energiforvaltningen

Indholdsfortegnelse
Forside

7

Forord

8

Planens opbygning

9

Lovgrundlag

10

Kortlægning, zonering og udpegning

11

Statens udpegning

12

Aalborg Kommunes zonering

13

Strategisk Miljøvurdering

15

Ikke-teknisk resumé

16

Indsatsplan

18

Indsatsområde og målsætninger

19

Målsætninger

20

Retningslinjer for tilladelser og afgørelser

21

Råstofindvinding

22

Byplanlægning

23

Trafikanlæg

24

Kommunale arealer

25

Forurenede grunde

26

Landbrug og virksomheder

27

Spildevand

28

Natur

29

Grundvandsbeskyttelse og vandindvinding

30

Olietanke og termiske boringer

31

Genanvendelse af forurenet jord og byggematerialer

32

Indsatsprogram - Aalborg Kommune

33

Aalborg Vand, Drastrup

35

Indsatsprogram

36

Aalborg Vand, Flødal

39

Indsatsprogram

40

Aalborg Vand, Nibe

42

Indsatsprogram

43

Drastrup Vandværk

45

Indsatsprogram

46
2

Ellidshøj Vandværk

47

Indsatsprogram

48

Frejlev Vandværk, Kalmanparken

50

Indsatsprogram

51

Frejlev Vandværk, Kildeplads syd

52

Indsatsprogram

53

Godthåb Vandværk

55

Indsatsprogram

56

Klitgård Vandværk

57

Indsatsprogram

58

Restrup Nørholm Enges Vandværk

60

Indsatsprogram

61

Svenstrup Vandværk, Atletikvej

62

Indsatsprogram

63

Svenstrup Vandværk, Æblehaven

65

Indsatsprogram

66

Sønderholm Vandværk

67

Indsatsprogram

68

Redegørelse

70

Vandforsyningsforhold

71

Grundvandsressourcen

73

Grundvandsmagasinet

74

Grundvandsstrømning

75

Grundvandskvalitet

76

Sårbarhed over for nitrat og pesticider

77

Indvindingsoplande m.m.

78

Indsatsområdets nitratsårbarhed

79

Boringsnære beskyttelsesområder

80

Sårbare nærzoner

81

Beskyttelseszoner

82

Arealanvendelse

83

Kommunalt ejede arealer

85

Miljøvenlige jordbrugs-foranstaltninger

86

Råstofområder

87

Fremtidig arealanvendelse

88
3

3. Limfjordsforbindelse

89

Planlagt vej

90

Skov

91

Byudvikling

92

Mulige forureningskilder

93

Landbrugsdrift

94

Landbrugsejendom

95

Forurenede lokaliteter

96

Spildevandsanlæg

97

Olietanke

98

Vandforsyning

99

Fladekilder

100

Linjekilder

101

Aalborg Vand, Drastrup

102

Grundvandskvalitet

104

Nitratsårbarhed

108

Samlet vurdering

109

Aalborg Vand, Flødal

110

Grundvandskvalitet

111

Nitratsårbarhed

113

Samlet vurdering

114

Aalborg Vand, Nibe

115

Grundvandskvalitet

116

Nitratsårbarhed

117

Samlet vurdering

118

Drastrup Vandværk

119

Grundvandskvalitet

120

Nitratsårbarhed

121

Samlet vurdering

122

Ellidshøj Vandværk

123

Grundvandskvalitet

124

Nitratsårbarhed

125

Samlet vurdering

126

Frejlev Vandværk, Kalmanparken

127

Grundvandskvalitet

128
4

Nitratsårbarhed

129

Samlet vurdering

130

Frejlev Vandværk, Kildeplads syd

131

Grundvandskvalitet

132

Nitratsårbarhed

133

Samlet vurdering

134

Godthåb Vandværk

135

Grundvandskvalitet

136

Nitratsårbarhed

137

Samlet vurdering

138

Klitgård Vandværk

139

Grundvandskvalitet

140

Nitratsårbarhed

141

Samlet vurdering

142

Restrup Nørholm Enges Vandværk

143

Grundvandskvalitet

144

Nitratsårbarhed

145

Samlet vurdering

146

Svenstrup Vandværk, Atletikvej

147

Grundvandskvalitet

148

Nitratsårbarhed

149

Samlet vurdering

150

Svenstrup Vandværk, Æblehaven

151

Grundvandskvalitet

152

Nitratsårbarhed

153

Samlet vurdering

154

Sønderholm Vandværk

155

Grundvandskvalitet

157

Nitratsårbarhed

158

Samlet vurdering

159

Litteraturliste

160

Bilag

162

Mulige forureningskilder

163

Retningslinjer for tilladelser og afgørelser

164

Kort over aftaler på arealer

165
5

Grundvandsdannende oplande

166

Statens udpegninger

167

Miljørapport

169

Ordforklaring

170

6

Forside

Velkommen til Aalborg Kommunes forslag til
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD
1432 - Aalborg Sydvest

Hvad er en 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 gennemførelse af de forskellige
indsatser, og hvornår de skal
gennemføres.
Planens formål
Planens formål er, gennem
beskyttende aktiviteter, fortsat 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.

Indsigelser og bemærkninger til planen
kan indtastes via kommentar-linket
"Din kommentar" øverst på denne
side, eller kan fremsendes til:

Hvad gælder for mig?
Hvis du vil vide hvad indsatsplanen betyder for dig, kan du søge på din adresse på
planens digitale kort - klik her.

Aalborg Kommune
Miljø- og Energiforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
E-mail: miljoe.energi@aalborg.dk
Eventuelle indsigelser og
bemærkninger skal være kommunen i
hænde senest den 07.08 2017.
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Forord

Planens udarbejdelse
Aalborg Kommunes forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1432 Aalborg Sydvest er udarbejdet af Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen.
Følgegruppe
Til udarbejdelse af indsatsplanen har Aalborg Kommune bistået sig med en
følgegruppe, der udover kommunen består af vandværkerne og de lokale samråd i
området. Det er i følgegruppen de nødvendige indsatser for området drøftes.
Grundvandsrådet
Indsatsplanen for Grundvandsbeskyttelse i OSD 1432 - Aalborg Sydvest er ligeledes
blevet forelagt Aalborg Kommunes koordinationsforum, kaldet "Grundvandsrådet", til
drøftelse. Grundvandsrådet består af repræsentanter fra forskellige organisationer
og er kun rådgivende. Det er kommunen, som vedtager den endelige indsatsplan.
Vedtagelse af indsatsplanen
Forslaget sendes i 12 ugers offentlig høring. Efter høringsfasen behandler Byrådet
planen med henblik på endelig vedtagelse. Alle, som er direkte berørt af planens
indsatser, får brev om indholdet i den endelige indsatsplan.
Når indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1432 - Aalborg Sydvest er
vedtaget, ophæves "Delindsatsplan for Grundvandsbeskyttelse - Drastrupområdet",
vedtaget af Aalborg Kommune i 2001. Elementer fra delindsatsplanen er indarbejdet
i den nye indsatsplan.
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Delindsatsplan Drastrup vedtaget i
2001
I 1980'erne begyndte det i Aalborg
Kommune at blive et stigende problem,
at grundvandet blev forurenet med
nitrat og miljøfremmede stoffer. Derfor
indledte kommunen et større projekt i
Drastrup-området, hvor målsætningen
var at beskytte grundvandet og forøge
skovarealet.
I 1998 blev lovgivningen ændret og et
af de nye redskaber til beskyttelse af
grundvandsressourcen blev
udarbejdelse af indsatsplaner. Aalborg
Kommune besluttede at føre arbejdet
med grundvandsbeskyttelse videre og
vedtog i 2001 Delindsatsplan for
grundvandsbeskyttelse i Drastrupområdet, som den første indsatsplan i
landet.

Forside

>

Planens opbygning

Planens opbygning
Indsatsplanen består af følgende dele:
En indsatsplan, som indeholder en afgrænsning af indsatsområdet og dets
målsætninger samt retningslinjer for tilladelser og afgørelser inden for
indsatsområdet. Desuden findes en beskrivelse af de omfattede vandværker
og deres indsatsprogrammer, samt indsatsprogrammet for Aalborg Kommune.
En redegørelse, som indeholder baggrunden for indsatsplanen, herunder en
opsummering af kortlægningen af geologi, arealanvendelse og forureningskilder for
indsatsområdet.
Et interaktivt kort, som giver mulighed for at se hvilke zoner og arealudpegninger,
som gælder på din adresse, via en søgefunktion - klik her.
I planens bilag er der vedlagt en ordforklaring - klik her.
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Lovgrundlag

Lovgrundlag
Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til § 13 og § 13a i Lovbekendtgørelse nr. 1204
af 29. september 2016 om vandforsyning mv. (Vandforsyningsloven) samt
bekendtgørelse nr. 912 af 27. juni 2016 om indsatsplaner.
I områder hvor Staten har udpeget indsatsområde mht. nitrat, er indsatsplanen
udarbejdet og vedtaget med hjemmel i Vandforsyningslovens § 13.
I områder hvor Aalborg Kommune har suppleret Statens kortlægning med en
fastlæggelse af sårbare områder, er indsatsplanen udarbejdet og vedtaget med
hjemmel i Vandforsyningslovens § 13a.
Indholdet og den nærmere udarbejdelse af indsatsplaner er reguleret af
bekendtgørelse nr. 912 af 27. juni 2016 om indsatsplaner, der fastlægger
minimumskrav til indsatsplanerne.
Indsatsplan for OSD 1432 Aalborg Sydvest er i overensstemmelse med Aalborg
Kommunes Vandforsyningsplan 2013-2024.
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Kortlægning, zonering og udpegning

Kortlægning, zonering og udpegning
Indsatsplan for OSD 1432 er udarbejdet med udgangspunkt i Statens
grundvandskortlægning og Aalborg Kommunes supplerende kortlægning. Samtidig er
der til udarbejdelsen benyttet andre relevante rapporter.
Statens grundvandskortlægning
Grundvandskortlægning gennemføres i områder med særlige
drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for
områder med særlige drikkevandsinteresser.
Staten har gennemført en detaljeret kortlægning af geologi/hydrogeologi,
arealanvendelse og forureningskilder inden for indsatsområdet. Ligeledes er der
udført en sårbarhedskortlægning i forhold til forureningskilder.
Kortlægningen danner baggrund for en række arealudpegninger.
Supplerende grundvandskortlægning
Aalborg Kommune har suppleret Statens kortlægning med en fastlæggelse af
sårbare områder og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).
Aalborg Kommunes supplerende kortlægning danner, ligesom Statens kortlægning,
baggrund for Aalborg Kommunes zonering.
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(Klik på billedet for større visning)
Grundvandskortlægning
Ovenstående kort viser områder
med særlige drikkevandsinteresser
samt indsatsområder udpeget i
forbindelse med Statens
grundvandskortlægning.
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Statens udpegning

Statens udpegning
Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)
NFI er udpeget af Staten som led i grundvandskortlægningen. NFI er de områder
inden for OSD og indvindingsoplande uden for disse, hvor grundvandet vurderes at
være sårbart over for forurening med nitrat. Læs mere her.
Indsatsområder (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. Se indsatsområdet her.
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Aalborg Kommunes zonering

Aalborg Kommunes zonering
Indvindingsopland
Indvindingsoplandet definerer det område i grundvandsmagasinet, hvor grundvandet
strømmer hen imod indvindingsboringen. Se de enkelte vandværkers
indvindingsoplande i redegørelsen.
Kildepladszone
Er optegnet af Aalborg Kommune med en radius på 300 m fra kildepladsens
indvindingsboringer - dog følger kildepladszonen indvindingsoplandet nedstrøms
boringerne, hvis der er optegnet indvindingsopland. For vandværker med en
tilladelse over 200.000 m3 pr. år er zonen optegnet svarende til 5 års transporttid i
grundvandsmagasinet. Kildepladszonen benyttes hovedsageligt som et
prioriteringsværktøj i forhold til grundvandsbeskyttelse. Se mere under de enkelte
vandværker i redegørelsen.
Boringsnære beskyttelsesområder (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. Se de
boringsnære beskyttelsesområder her.
Sårbar nærzone
Er beregnet af Aalborg Kommune som den del af indvindingsoplandet, der skal sikres
ved dyrkningsrestriktioner, så koncentrationen af nitrat i grundvandet, der indvindes,
nu og på sigt overholder grænseværdien for nitrat i drikkevand på 50 mg/l. Læs
mere her.
Grundvandsdannende opland
Er beregnet via en grundvandsmodel som det areal på jordoverfladen, hvorfra vand
infiltrerer ned til grundvandet og strømmer hen til kildepladsens indvindingsboringer.
Sårbart område over for pesticider
Aalborg Kommune har suppleret Statens kortlægning med fastlæggelse af sårbare
områder over for pesticider. Det gælder for områder, hvor grundvandsdannelsen er
særlig stor, og hvor risikoen for forurening af grundvandet derfor alt andet lige er
større end andre steder.
En indsatsplan skal omfatte og tage hånd om alle relevante forureningsrisici. Det er
uhensigtmæssigt, at et vandværk, hvor der er gennemført en stor indsats for at sikre
mod forurening med nitrat, lukker sine boringer med baggrund i anvendelse af
pesticider eller andre potentielle forureningskilder. Det er ligeledes væsentligt at
vurdere, hvor der vil være en øget risiko for forurening med pesticider.
Baggrunden for at udpege et område som sårbart over for pesticider skal findes i
Miljøministeriets breve af den 6. oktober 2011 og 21. august 2015 inkl. bilag.
Miljøministeriet gør opmærksom på følgende: "For pesticider kan man derfor være
nødt til at udpege de områder, hvor grundvandsdannelsen er særlig stor, og hvor
risikoen for forurening af grundvandet derfor alt andet lige er større end andre
steder. Staten har udpeget nitratfølsomme indvindingsområder i forbindelse med den
statslige kortlægning. Områder med stor grundvandsdannelse kan udledes på
baggrund af denne kortlægning." Miljøministeriet gør samtidig opmærksom på
følgende: "Der kan herudover være særligt pesticidfølsomme jordtyper, som kun
findes i begrænset del af landet som der ikke tages højde for i
godkendelsesordningen og i varslingssystemet for udvaskning af pesticider til
grundvandet (VAP). På sådanne arealer kan der være behov for særlige
begrænsninger. Disse særligt pesticidfølsomme arealer kan beskyttes af
kommunerne gennem reglerne i Miljøbeskyttelsesloven, fx gennem
indsatsplanlægning."
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I Aalborg Sydvest indvindes der ofte fra skrivekridt, og området er kendetegnet ved,
at skrivekridtet mange steder går helt op til jordoverfladen. Dermed er der ikke
nogen naturlig beskyttelse af grundvandsmagasinet. Stedvist forekommer der over
skrivekridtet lag af ler, som kan yde en naturlig beskyttelse af det underliggende
skrivekridtmagasin, men lerlagene er ofte af begrænset udbredelse. Konsekvensen
af den geologiske opbygning i Aalborg Sydvest er, at mange områder er sårbare
over for pesticider.
I de sårbare områder over for pesticider har Aalborg Kommune vurderet, at der er
et behov for en særlig indsats for at begrænse pesticidudvaskningen. Her vedtager
Aalborg Kommune en indsatsplan efter Vandforsyningslovens §13a.
De områder i indsatsplanen for Aalborg Sydvest, der er udpeget som nitratfølsomme
indvindingsområder, udpeges ligeledes som områder, der er sårbare over for
pesticider.
Indsatsområdet
Er det område, hvor der vedtages en indsatsplan. Indsatsområdet består dels af
indsatsområde mht. nitrat og dels af sårbare områder over for pesticider.
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Strategisk Miljøvurdering
I forbindelse med udarbejdelse af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
for OSD 1432 - Aalborg Sydvest har Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen
gennemført en screening for at vurdere, hvorvidt indsatsplanen er omfattet af "Lov
om miljøvurdering af planer og programmer", Lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10.
december 2015.
Planforslaget sætter rammer for en række udvidelser og nyanlæg, og det vurderes
derfor, at planen er omfattet af Lovens bilag 3 samt 4 og dermed af krav om
miljøvurdering.
Aalborg Kommune har i 2015 udarbejdet et screening- og scopingnotat, som danner
grundlag for en afgrænsning af, hvilke miljøforhold, der forventes at blive påvirket.

Lov om miljøvurdering af planer
og programmer

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
Afgrænsningen af planændringer og miljøparametre for miljøvurderingen er dels sket indvirkning på miljøet.
i en intern proces i kommunen og dels gennem høring af berørte myndigheder i
henhold til § 7, stk. 4.
Miljøvurderingen er afgrænset til de planmæssige ændringer, som er vurderet
væsentlige miljømæssigt. Scopingen har været sendt i høring hos en række
myndigheder og organisationer.

Miljøvurderingen er samlet i en miljørapport som er vedlagt som bilag.
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Ikke-teknisk resumé

Ikke-teknisk resumé
Mål og planafgrænsning
Formålet med Indsatsplan for OSD 1432 er at beskytte grundvandsressourcen,
således at de almene vandværker, der er omfattet af indsatsplanen, fortsat kan
forsyne borgerne i Aalborg Kommune med rent og urenset grundvand.
Miljøvurderingen er afgrænset til de planmæssige ændringer, som er vurderet
væsentlige miljømæssigt.
Udgangspunktet for miljøvurderingen er planens ændringer i forhold til det gældende
administrationsgrundlag. Ændringerne omfatter målsætninger med hensyn til nitrat,
pesticider og andre miljøfremmede stoffer og retningslinjer i forbindelse med tilsyn
med enkeltindvindingsanlæg.
Miljøstatus og 0-alternativet
Miljøstatus er en beskrivelse af den eksisterende miljøtilstand i OSD 1432, 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.
Miljøstatus og 0-alternativet er beskrevet for "Menneskers sundhed", "Biologisk
mangfoldighed og natur" og "Grundvandskvalitet".
Habitat-screening
Der er udført en screening efter § 6 i "Bekendtgørelse om udpegning og
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse
arter", Lovbekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016, og det er vurderet, at
indsatsplanen ikke medfører en væsentlig påvirkning på Natura 2000-områderne.
Miljøvurdering af Indsatsplan for OSD 1432
Det følgende udgør sammenfatningen af miljøvurderingen af Indsatsplan for OSD
1432, og der gives et overordnet resumé af, hvilke miljøpåvirkninger der vil kunne
opstå som følge af at gennemføre indsatsplanen.
Sammenfatning af miljøvurdering
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.
Understøtter målsætninger om
grundvandsbeskyttelse: Sikre OSD mod
grundvandstruende aktiviteter, forbedre
vandkvaliteten, sikre indsatsplanlægning for
grundvandsforbedring og undgå sprøjtegifte i
sårbare drikkevandsområder.
NEGATIVE
Målsætningerne har konsekvenser for landmænd
inden for sårbar nærzone, hvor der vil blive pålagt

16

Miljørapport
Den samlede miljørapport for
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
for OSD 1432 - Aalborg Sydvest kan
ses under bilag.

dyrkningsrestriktioner. Alle aftaler med landmænd
sker mod fuld kompensation.
Tilsyn med
enkeltindvindingsboringer

POSITIVE
Forbedret drikkevandskvalitet: Tilsyn med og
opfølgning på tilstanden af pejleboringer og
enkeltindvindingsanlæg inden for
indvindingsoplande vil medvirke til at sikre fortsat
rent og uforurenet 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.

Afbødende foranstaltninger
Der er ingen væsentlige negative konsekvenser og dermed ingen afbødende
foranstaltninger.
Overvågning
Der er ikke identificeret væsentlige negative miljømæssige påvirkninger af
Indsatsplan for OSD 1432. 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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Indsatsplan
Vandværker og kategorisering

Indsatsplan
I Danmark baserer vi vores drikkevand på grundvand, som 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 sydvestlige del af Aalborg Kommune omfatter flere store kildepladser. I alt er
der i området 14 kildepladser, knyttet til 9 almene vandværker og
vandforsyningsselskaber.
Desuden leveres der fra kildepladserne vand til to distributionsværker i Aalborg SVområdet, henholdsvis distributionsværket Godthåb Nordre Vandværk, som får vand
fra Aalborg Vand, og distributionsværket Frederikshøj Mark Vandværk, som får vand
fra Frejlev Vandværk.
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 finansierer udgifterne til
vandværksindsatserne.
Alle omfattede vandværker er med i et grundvandssamarbejde, således at en del af
udgifterne til grundvandsbeskyttelse betales af 'Vandsamarbejde Aalborg,
Grundvandsbeskyttelse'.

Vandværker omfattet af indsatsplan for OSD 1432
Vandværk

Aalborg Vand A/S

Kildeplads

Kategori

Drastrup

Land

Flødal

Land

Nibe

Land

Drastrup Vandværk

Tæt by

Ellidshøj Vandværk

Spredt by

Frejlev

Kalmanparken

Tæt by

Kildeplads syd

Land

Godthåb Vandværk

Tæt by

Klitgård Vandværk

Land

Restrup Nørholm Enges Vandværk

Spredt by

Svenstrup Vandværk
Sønderholm Vandværk

Atletikvej

Land

Æblehaven

Tæt by
Land
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Alle vandværker i Aalborg Kommune
er i Vandforsyningsplan 2013-2024
opdelt i kategorierne:
Land
Spredt by
 Tæt by



Opdelingen er sket som en konsekvens
af den beskyttelsesindsats, der
vurderes at være mulig for det enkelte
vandværk.
Vandværker kategoriseret som land og
spredt by, er de vandværker, hvor det
er muligt at gennemføre en langsigtet
beskyttelsesindsats, fx ved at tinglyse
dyrkningsdeklarationer på
landbrugsarealer inden for den del af
indvindingsoplandet, som er fastlagt til
sårbar nærzone eller
anden beskyttelseszone.
Ved spredt by vandværker er der
foretaget en konkret vurdering af
muligheden for beskyttelse.
I vandforsyningsplanens bilag 5 er
der foretaget en vurdering af, for
hvilke vandværker der skal
gennemføres langsigtet
grundvandsbeskyttelse ved
dyrkningsdeklarationer.

Indsatsplan

>

Indsatsområde og målsætninger

Indsatsområdet
Indsatsområdet i Aalborg Sydvest ligger syd for Limfjorden. Hovedparten af
indsatsområdet består af et større, sammenhængende areal beliggende sydvest for
Aalborg. Arealet grænser mod syd op til Rebild Kommune. Desuden indgår der to
mindre arealer, henholdsvis ved Klitgårds Fiskerleje og vest for Ellidshøj, hvoraf
sidstnævnte også ligger umiddelbart op ad kommunegrænsen.
Indsatsområdets samlede areal er på ca. 4.800 ha.

Staten har udpeget det meste af OSD 1432 til nitratfølsomme indvindingsområder
(NFI) og har på baggrund heraf udpeget indsatsområde (IO) inden for NFI. Se mere
om NFI og IO her. Aalborg Kommune har i en supplerende kortlægning fastlagt
sårbare områder. Se mere om sårbare områder her.
Ovenstående kort viser indsatsplanens indsatsområde, som består dels af IO og dels
af de sårbare områder fastlagt af Aalborg Kommune.
Det fremgår af bilag - klik her, hvilke dele af indsatsområdet der er omfattet af
Statens udpegning af indsatsområder mht. nitrat, og hvilke dele der er Aalborg
Kommunes fastlæggelse af sårbare områder mht. nitrat og pesticider.
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Indsatsplan

>

Indsatsområde og målsætninger

>

Målsætninger

Målsætninger for indsatsområdet
Ved gennemførelsen af grundvandsbeskyttelse i indsatsområdet tages udgangspunkt
i nedenstående målsætninger, som vurderes at give en tilstrækkelig beskyttelse af
grundvandet.
For det konkrete vandværk kan der være iværksat en anden indsats med baggrund i
behovet for beskyttelse.
Sårbar
nærzone

Øvrigt indsatsområde (3)

Nitrat

25 mg/l i det vand,
der forlader
rodzonen*

Følger husdyrbekendtgørelsens
minimumskrav (2)

Miljøfremmede stoffer,
herunder pesticider

Ingen anvendelse og
håndtering (1)

Begrænses mest muligt

* Det skal sikres, at den gennemsnitlige udvaskning af nitrat fra rodzonen på
matrikelniveau ikke overstiger 25 mg/liter.
(1) Håndtering omfatter ligeledes opbevaring.
(2) Følger den til enhver tid gældende husdyrbekendtgørelse.
(3) Øvrigt indsatsområde omfatter områder uden for beskyttelseszoner for det
enkelte vandværk - se kort over beskyttelseszoner her.
Målsætningerne i tabellen er gældende for den enkelte ejendom og omfatter de
arealer, der ligger inden for det aktuelle område/zone.
Det vil altid være den målsætning, der giver den bedste grundvandsbeskyttelse, der
er gældende for et område.
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Indsatsområdet
Indsatsområdet er generelt sårbart
over for både nitrat og miljøfremmede
stoffer og herunder pesticider.
Den naturlige beskyttelse af
grundvandet fra lerlag er begrænset.
Arealanvendelsen og nogle af
kildepladsernes bynære placering giver
mange steder anledning til risiko for
forurening af grundvandet.
Inden for indsatsområdet er det
nødvendigt at begrænse udvaskningen
af forurenende stoffer til grundvandet
for at sikre den fremtidige forsyning af
rent drikkevand fra områdets
vandværker.

Indsatsplan

>

Retningslinjer for tilladelser og afgørelser

Retningslinjer for tilladelser og afgørelser
I forhold til gældende lovgivning eksisterer der en lang række retningslinjer som
byrådet lægger til grund for planlægning, sagsbehandling og andre
myndighedsopgaver, og som har betydning for beskyttelsen af grundvandet. For
andre myndigheder udgør indsatsplanen en vigtig del af deres beslutningsgrundlag.
Retningslinjerne er anvisninger på, hvordan byrådet vil administrere det pågældende
område. Retningslinjerne gælder, hvor intet andet er angivet, inden for hele
indsatsområdet.
De generelle retningslinjer for myndighedsbehandling er vedlagt som bilag - klik
her.

21

Indsatsplan

>

Retningslinjer for tilladelser og afgørelser

>

Råstofindvinding

Råstofindvinding
Region Nordjylland
Region Nordjylland behandler råstoftilladelser på baggrund af gældende lovgivning
og skal i henhold til råstoflovens samordningspligt høre Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune
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 samt indarbejdes
i forudsætningerne for graveområdet.
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 andre
miljøfremmede stoffer, samt at der ikke meddeles råstoftilladelser uden for
eksisterende regionale graveområder, hvis disse ligger inden for indvindingsoplande
til almene vandforsyningsanlæg.
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Indsatsplan

>

Retningslinjer for tilladelser og afgørelser

>

Byplanlægning

Byplanlægning
Der henvises til retningslinjen vedr. byudvvikling i "administrativ forskrift 32 Byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser", vedtaget af
byrådet. Overordnet set arbejdes der for ikke at give tilladelse til ændringer i
arealanvendelsen, der anses for at udgøre en risiko for forurening af
grundvandsressourcen.

Lokalplanlægning
Gennem kommunens lokalplanlægning arbejdes der for, at allerede rammelagte
byområder i indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg udnyttes på en
sådan måde, at det udgør mindst mulig risiko for grundvandet.
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.
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>

Retningslinjer for tilladelser og afgørelser

>

Trafikanlæg

Trafikanlæg
Ved anlæg af ny vej eller ændring af et eksisterende vejanlæg 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. Det skal samtidig undersøges, hvordan vejanlægget påvirker
de hydrologiske forhold i området fx ved sænkning af grundvandsspejlet eller ved
opstuvning.

Uheld
Ved anlæg af ny vej, ændring af et eksisterende vejanlæg samt efterfølgende
tilfælde af uheld er det vigtigt, at der i kildepladszonen træffes foranstaltninger, som
kan håndtere spild af olie og kemikalier, hvis der sker uheld på vejen, for at sikre, at
forureningen ikke trænger ned i grundvandet, fx ved afvanding af vejen til et lukket
system, som føres ud af kildepladszonen.
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Retningslinjer for tilladelser og afgørelser

>

Kommunale arealer

Kommunale arealer
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. Se de kommunalt ejede arealer her.

Salg af kommunale arealer
Senest ved salg skal der overvejes behov og muligheder for, at der tinglyses en
dyrkningsdeklaration, der omfatter forbud mod brug af pesticider, andre
miljøfremmede stoffer og spildevandsslam eller lignende. Efter behov kan der
suppleres med andre former for dyrkningsbegrænsninger.

Forpagtningskontrakter
Forpagtningskontrakter for kommunale arealer skal indeholde bestemmelser, der er
med til at sikre, at indsatsplanens målsætninger nås, herunder ingen brug af
pesticider.
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Indsatsplan

>

Retningslinjer for tilladelser og afgørelser

>

Forurenede grunde

Forurenede og muligt forurenede grunde
Region Nordjylland har hovedansvaret for indsatsen over for jordforureninger, der
truer grundvand eller menneskers sundhed, og hvor kommunen ikke kan give påbud
om, at en forurener skal fjerne forureningen. Regionen kortlægger forurenede og
muligt forurenede lokaliteter. Se Regionens kortlægning her.
Læs mere om Regionens arbejde med jordforurening
på www.jordforurening.rn.dk, hvor det også er muligt at tjekke, om en grund i
Nordjylland er forurenet.
Region Nordjylland prioriterer kortlægning, undersøgelser og oprydning rettet mod
grundvandet i såvel områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt
indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg uden for områder med særlige
drikkevandsinteresser.

Miljøboringer
Region Nordjylland skal være opmærksom på sløjfning af miljøboringer.
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Retningslinjer for tilladelser og afgørelser

>

Landbrug og virksomheder

Landbrug og virksomheder
Ved det kommunale tilsyn med landbrug og virksomheder i indvindingsoplandet skal
der være fokus på grundvandsbeskyttelse i forhold til nitrat, pesticider og andre
miljøfremmede stoffer m.m., der til enhver tid kan udgøre en trussel for
grundvandet.

Opbevaring af husdyrgødning
Aalborg Kommune vil arbejde for, at kildepladszoner friholdes for
opbevaringsfaciliteter til husdyrgødning.

Spildevandsslam
Aalborg Kommune vil benytte de muligheder, der er i Bekendtgørelse nr. 1650 af 13.
december 2006 om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen),
til at forhindre udbringning af spildevandsslam på arealer inden for vandværkernes
indvindingsoplande.
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Retningslinjer for tilladelser og afgørelser

>

Spildevand

Spildevand
Spildevandsledninger
Vandindvindingsinteresser bliver medtaget i prioriteringen ved renovering af
spildevandsledninger. Se mere om spildevandsledninger her.

Nedsivning af overfladevand
Der gives ikke tilladelse til nedsivning af overfladevand inden for 300 m til almene
vandforsyningsanlægs indvindingsboringer samt inden for sårbar nærzone, såfremt
det vurderes, at dette kan udgøre en forureningstrussel.
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Retningslinjer for tilladelser og afgørelser

>

Natur

Natur
Etablering af søer
Ved ansøgning om etablering af søer i kildepladszoner skal grundvandsressourcen
beskyttes mod forurening med nitrat.
Der må ikke graves gennem vandstandsende lag i forbindelse med etableringen, da
søen dermed kan medføre øget risiko for forurening af grundvandsressourcen med
nitrat.
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Retningslinjer for tilladelser og afgørelser

>

Grundvandsbeskyttelse og vandindvinding

Grundvandsbeskyttelse og vandindvinding
Information
Der skal ved relevant sagsbehandling inden for indsatsområdet informeres og
vejledes om beskyttelse af grundvandet.

Nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stoffer
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.

Indvinding af grundvand
Der gives som udgangspunkt ikke tilladelser eller fornyelser af tilladelser til
indvinding af grundvand til virksomheder, markvanding og lignende inden for
kildepladszonen og indvindingsoplandet.
Der gives som udgangspunkt ikke tilladelser eller fornyelser af tilladelser til
indvinding af grundvand til havevanding inden for indsatsområdet.
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Retningslinjer for tilladelser og afgørelser

>

Olietanke og termiske boringer

Olietanke og termiske boringer
Olietanke
Ved byggesagsbehandling inden for en kildepladszone skal sagsbehandleren opfordre
til, at olietanke etableres som overjordiske evt. med opsamling og overdækning. Se
mere om registrerede olietanke inden for kildepladszonen her.

Termiske boringer
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.
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Retningslinjer for tilladelser og afgørelser

>

Genanvendelse af forurenet jord og byggematerialer

Anvendelse af forurenet jord, forurenede
byggematerialer, forbrændingsaske eller slagge m.m.
Forurenet jord, slagge mm. må som udgangspunkt ikke udlægges inden for 300
meter til nærmeste vandværksboring. Derudover bør OSD og indvindingsoplande
som udgangspunkt friholdes for slagge, forurenet jord mm.
Såfremt der ansøges om tilladelse til at tilføre lettere forurenet jord, forurenet jord,
forurenede byggematerialer, forbrændingsaske eller forbrændingsslagger til et højt
prioriteret grundvandsområde (OSD og indvindingsopland), skal der laves en
grundvandsfaglig vurdering af det konkrete projekt. Der skal vurderes på områdets
sårbarhed, forureningstype og -niveau, hvorvidt der indgår etablering af
grundvandsbeskyttende foranstaltninger (membran, befæstelse m.v.) og samtidig
skal det vurderes om der er mindst 1 m til højeste grundvandsstand. Herudfra
træffes afgørelsen om afslag, tilladelse som ansøgt eller tilladelse med supplerende
vilkår.
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>

Indsatsprogram - Aalborg Kommune

Indsatsprogram for Aalborg Kommune
Aalborg Kommune har ansvaret for en række indsatser for grundvandsbeskyttelse.
De kommunale indsatser er opstillet i et skema, hvor der ud over en række indsatser
er angivet, hvornår indsatserne senest skal igangsættes. Det er altid muligt at
gennemføre en indsats forud for det planlagte tidspunkt.
Mulige forureningskilder fremgår af bilag - klik her.
Det skal løbende vurderes, om indsatsplanens målsætninger og indsatser er
tilstrækkelige til at beskytte vandværkernes vandindvinding mod forurening. Som led
heri skal udviklingen i vandkvalitet for den kildeplads, hvor der ikke gennemføres
nogen beskyttelse i forhold til nitrat, evalueres. Hvis det vurderes nødvendigt med
yderligere tiltag, er det Aalborg Kommunes ansvar at revidere indsatsplanen eller
vedtage et tillæg til indsatsplanen, som beskriver de nødvendige tiltag.
Indsats

Bemærkninger

Tidsplan

Generelt
Udarbejdelse af delindsatsplaner Ved revision af indvindingsoplande til
i forbindelse med etablering af eksisterende kildepladser eller ved
nye kildepladser
etablering af nye kildepladser
udarbejder Aalborg Kommune
delindsatsplaner.
Opfølgning på indsatsplan

2017→

Aalborg Kommune indkalder
følgegruppen til årlige opfølgningsmøder.
På mødet fremlægger vandværkerne og
2017→
Aalborg Kommune status for
indsatserne, og målopfyldelse og
fremdrift diskuteres.

Potentielle forureningskilder
Tilsyn med boringer beliggende
inden for indvindingsopland

Der skal følges op på boringer og
brønde som ved tilsyn ikke overholder
gældende lovkrav for
vandforsyningsanlæg.
Inden for indvindingsoplande til almene
vandforsyningsanlæg skal der føres
tilsyn med boringer, hvor der ikke
tidligere er gennemført tilsyn - se mere
her ("Mulige forureningskilder").

Opfølgning på kendskab til
ubenyttede boringer og brønde
herunder bl.a. miljøboringer
inden for indvindingsopland

Ubenyttede boringer og brønde skal
sløjfes. Kommunalbestyrelsen kan
påbyde sløjfning af overflødige boringer
og brønde, jf. bekendtgørelse om
udførelse og sløjfning af boringer og
brønde på land.

Reducere risikoen for forurening
af grundvandet ved anlæg af
nye veje, ændring, omlægning
og renovering af eksisterende
vejanlæg samt efterfølgende i
tilfælde af uheld.

Ved anlæg af en ny vej eller ændring af
et eksisterende vejanlæg 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. Det skal samtidig
undersøges hvordan vejanlægget
påvirker de hydrologiske forhold i
området fx ved sænkning af
grundvandsspejlet eller ved opstuvning.
Det er endvidere vigtigt, at der træffes
foranstaltninger, som kan håndtere spild
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2017→

2017→

2017→

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 system, som føres ud af
området.
Skiltning langs veje i
kildepladszonen til almene
vandværker

Aalborg Kommune vil på baggrund af en
konkret vurdering arbejde for etablering
af skilte langs veje, der passerer
kildepladszonen til et alment vandværk.
Skiltene skal informere om, at nu
passeres et drikkevandsområde.

2017→

Rådighedsindskrænkninger efter Når der er vedtaget en indsatsplan for et
Miljøbeskyttelseslovens § 24 og område, vil kommunen, hvis der ikke
§ 26a
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 og fremtidige
drikkevandsinteresser mod forurening
2017→
med nitrat, pesticider og andre
miljøfremmede stoffer.
Ved kommunens pålæg af
rådighedsindskrænkninger skal de
meddelte pålæg respekteres af
indehaveren af enhver rettighed over
ejendommen.
Skovrejsning og
grundvandsbeskyttelse

I indvindingsoplande til bæredygtige
vandværker kan der rejses
grundvandsvenlig skov og etableres
natur, der over sin levetid overholder
målsætningen for nitrat.

2017→

Løbende evaluering af
Det skal løbende vurderes, om
indsatsplanens målsætninger og indsatsplanens målsætninger og
indsatser
indsatser er tilstrækkelige til at beskytte
vandværkernes vandindvinding mod
forurening.
Udviklingen i grundvandskvaliteten ved
Svenstrup Vandværk, Atletikvej skal
evalueres løbende med baggrund i
analyseresultater indhentet af
vandværket.
Hvis det vurderes nødvendigt med
yderligere tiltag, er det Aalborg
Kommunes ansvar at revidere
indsatsplanen eller vedtage et tillæg til
indsatsplanen, som beskriver de
nødvendige tiltag.
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Aalborg Vand, Drastrup

Aalborg Vand, Drastrup kildeplads

Borehus ved Drastrup kildeplads
Aalborg Vand, Drastrup kildeplads er
etableret i slutningen af 1950'erne og
delt op i Drastrup I og Drastrup II, som
tilsammen omfatter 12
indvindingsboringer. Aalborg Vand,
Drastrup kildeplads leverer bl.a. vand
til Aalborg midtby.
Aalborg Vand har mange kildepladser
og fungerer som forsyningssikkerhed
for en række vandværker i Aalborg
Kommune.
Aalborg Vand er med i
Vandsamarbejde Aalborg.
Vandsamarbejdet står for en del af
indsatsprogrammet for Drastrup
kildeplads.
Kildepladsen er kategoriseret som land
vandværk og forventes at indgå i den
fremtidige drikkevandsforsyning i
området. Vandværket skal gennemføre
indsatsprogrammet, således at
kildepladsen bliver omfattet af
langsigtet grundvandsbeskyttelse.
Se mere om Aalborg Vand, Drastrup
kildeplads her.
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Indsatsplan

>

Aalborg Vand, Drastrup

>

Indsatsprogram

Indsatsprogram for Aalborg Vand, Drastrup

Indsatser for
grundvandsbeskyttelse

Nedenstående indsatsprogram er gældende for Aalborg Vands kildeplads ved
Drastrup.

Aalborg Vand har ansvaret for en
række indsatser for
grundvandsbeskyttelse.

Der er tidligere, i 2001, udarbejdet en delindsatsplan for Drastrup kildeplads.
Delindsatsplanen omfatter et området mellem Ny Nibevej og Nibevej, hvilket er en
forholdsvis lille og samtidig kildepladsnær del af indvindingsoplandet til Aalborg Vand
Drastrup.
Delindsatsplanen for Drastrup var Danmarks første indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse efter vedtagelse af den nye bekendtgørelse om
indsatsplaner. I 2009 er der gennemført en evaluering af delindsatsplanen for at
evaluere de enkelte indsatser i forhold til tid, økonomi, effekt og gennemførlighed.
Evalueringen er gennemført med henblik på prioritering i fremtidige indsatsplaner.
Nogle af indsatserne i delindsatsplanen fra 2001 er gennemført og fremgår ikke af
det nye indsatsprogram. Andre indsatser er igangsat men kræver fortsat handling,
og disse er derfor også med i det nye indsatsprogram.
Nedenstående indsatsprogram skal gennemføres som en del af denne
indsatsplan. Aalborg Vand A/S er ansvarlig for at gennemføre indsatserne i
indsatsprogrammet. Det er ud for indsatsen angivet, hvornår den skal igangsættes.
Det er muligt at gennemføre en indsats forud for det planlagte tidspunkt.
Indsats

Bemærkninger

Mindske risiko for forurening fra
boringer i indvindingsoplandet

Når nye ejendomme tilsluttes
vandværket skal vandværket informere
kommunen om dette. Nye forbrugere
skal informeres om, at deres ubenyttede
boringer og brønde bør sløjfes for at
mindske risikoen for forurening af
grundvandet.

Tidsplan

2017 →
Vandværket bør generelt informere
borgerne om, at ikke-benyttede boringer
og brønde bør sløjfes. Vandværket bør
samtidig gøre lodsejeren opmærksom
på, at sløjfningen skal gennemføres af
en brøndborer og dokumenteres med en
sløjfningserklæring.
Opsporing af ubenyttede boringer Der skal gennemføres en kampagne for
og brønde i indvindingsopland
at opspore gamle boringer og brønde
beliggende i indvindingsoplande. Gamle
ikke-benyttede boringer og brønde bør
sløjfes for at mindske risikoen for
2017 →
forurening af grundvandet. Sløjfningerne
skal efterfølgende dokumenteres med en
sløjfningserklæring fra den brøndborer,
der udfører arbejdet.
Fastholdelse af
beskyttelsesniveauet i allerede
tinglyste dyrkningsdeklarationer.

Indsatsplanen medfører ikke ændringer i
allerede tinglyste
2017 →
dyrkningsdeklarationer.

Gennemførelse af målsætninger
for nitrat, pesticider og andre
miljøfremmede stoffer i sårbar
nærzone, jf. indsatsplanens
målsætninger

Der skal gennemføres forhandlinger med
lodsejere efter Vandforsyningslovens §
13d om indgåelse af frivillige aftaler om
grundvandsbeskyttelse. Det anbefales,
at der indgås varige aftaler, der
2017→
tinglyses.
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Vandværkets indsatser er opstillet i
skemaet til venstre.
Indsatsprogrammet for kommunen
findes under Indsatsprogram Aalborg Kommune.

Forud for indgåelse af aftaler, skal disse
fremsendes til Aalborg Kommune, jf.
Vandforsyningslovens § 13d stk. 2.
Erstatning i henhold til
Der gives fuldstændig erstatning i
rådighedsindskrænkning efter
forbindelse med
Miljøbeskyttelseslovens § 24 og § rådighedsindskrænkninger.
26a
Tilsyn med indgåede aftaler og
tinglyste dyrkningsdeklarationer

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

2017 →

2017 →

Reducere risikoen for
Information til ejere og brugere af
grundvandsforurening ved
spildevandsanlægget om risikoen i
udsivning fra private
forhold til vandindvindingen ved brug af
spildevandsanlæg i kildepladszone miljøfremmede stoffer ved rengøring
m.v. Beliggenheden af spildevandsanlæg
inden for kildepladszonen til Aalborg
Vands kildeplads ved Drastrup fremgår
af bilag - klik her.
2017 →
Vandværket kan i samarbejde med
ejeren undersøge, om
spildevandsanlægget kan flyttes uden for
kildepladszonen, eller om der kan
etableres et alternativt
spildevandsanlæg.
Monitering af den afskærende
spildevandsledning i
kildepladszonen

Der løber en afskærende
spildevandsledning gennem
kildepladszonen til Aalborg Vand,
Drastrup. Der er etableret overvågning,
og indsatsen fastholdes.

Information til grundejere med
egen olietank i kildepladszonen

Ejerne af olietanke i kildepladszonen skal
informeres omkring risikoen for
olieforurening. Beliggenheden af
2017 →
olietanke inden for kildepladszonen til
Aalborg Vands kildeplads ved Drastrup
fremgår af bilag - klik her.

Information om grundvandsvenlig Der skal rundsendes
vedligehold til grundejere inden
informationsmateriale til relevante
for indvindingsoplandet
grundejere i indvindingsoplandet om
grundvandsvenlig vedligehold af private
grunde.
Etablering af moniteringsboring
ved vandværker

Hvis der ikke allerede forefindes
moniteringsboringer, skal der etableres
en moniteringsboring opstrøms
kildepladsernes indvindingsboringer, så
udviklingen i grundvandets indhold af
relevante parametre kan følges.

Der udarbejdes og iværksættes et Ud over det lovpligtige analyseprogram
overvågningsprogram for nitrat, skal der fastlægges et analyseprogram
pesticider og andre
ud fra en konkret vurdering af
miljøfremmede stoffer
arealanvendelsen og forureningskilder i
oplandet.

20172019

20172019

20172019

2017 →

Analyserne kan udtages fra
moniteringsboringer eller fx hos
enkeltindvindere og skal betales af
vandværket.
Tinglyste dyrkningsdeklarationer
Vandsamarbejde Aalborg har lavet aftaler om dyrkningsdeklarationer på en række
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matrikler i indvindingsoplandet til Drastrup Kildeplads. Dyrkningsdeklarationerne
omhandler restriktioner på nitrat og pesticider, og de omfatter pr. 6-12-2016
nedenstående matrikler:
Ejerlav Drastrup By, Frejlev: matr. nr. 1a, 1b, 2a, 2c, 2d, 2g, 2k, 3a, 3d, 3e, 3o, 3p,
4a, 4e (del af matrikel), 5a, 5t (del af matrikel), 6p, 6s, 6u, 6v, 7a, 7em (del af
matrikel), 7en, 9e, 16, 18, 19 20, 21 og 22.
Ejerlav Frejlev By, Frejlev: matr. nr. 3k, 4b, 4c (del af matrikel), 4d, 4gc, 4gl, 13a,
13c, 13g, 14a, 14e, 16a, 16aa, 16l, 16ø, 17i og 34.
Ejerlav Nr. Svenstrup By, Svenstrup: matr. nr. 5c.
Ejerlav Sofiendal By, Skalborg: dele af matr. nr. 3h, 4ac, 5q, 7bp og 12 k.
Ejerlav Volstrup By, Ø. Hornum: matr. nr. 86a og 86b.
Som bilag er der vedlagt et kort over tinglyste dyrkningsdeklarationer - klik her.
Kortet opdateres løbende, og der vil kunne fremgå matrikler, som ikke er omfattet af
ovenstående opgørelse.
Skovrejsning
På en række af de matrikler, hvor der er tinglyst dyrkningsdeklarationer, er der
gennemført skovrejsning.
Der er indgået en skovrejsningsaftale mellem Vandsamarbejde Aalborg og Skov- og
Naturstyrelsen (i dag "Naturstyrelsen"). Aftalen omfatter en medfinansiering ved køb
af jord, hvor Vandsamarbejde Aalborg betaler 50% af jordens værdi mod tinglysning
af en deklaration til beskyttelse af grundvandet.
Øvrige indsatser
Der er tidligere vedtaget en indsatsplan for Drastrup, og de gennemførte indsatser
fremgår af rapporten: "Evaluering af indsatsplan for Drastrup" fra november 2009,
som fremgår af litteraturlisten - klik her.
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Indsatsplan

>

Aalborg Vand, Flødal

Aalborg Vand, Flødal kildeplads

Flødal kildeplads
Aalborg Vand, Flødal kildeplads er
etableret i midten af 1980'erne og
renoveret i 2011-2013. Der indvindes
vand fra tre
indvindingsboringer. Aalborg Vand,
Flødal kildeplads leverer bl.a. vand til
Aalborg midtby.
Aalborg Vand har mange kildepladser
og fungerer som forsyningssikkerhed
for en række vandværker i Aalborg
Kommune.
Aalborg Vand, Flødal kildeplads er med
i Vandsamarbejde Aalborg.
Vandsamarbejdet står for en del af
indsatsprogrammet for Flødal
kildeplads.
Kildepladsen er kategoriseret som land
vandværk og forventes at indgå i den
fremtidige drikkevandsforsyning i
området. Vandværket skal gennemføre
indsatsprogrammet, således at
kildepladsen bliver omfattet af
langsigtet grundvandsbeskyttelse.
Se mere om Aalborg Vand, Flødal
kildeplads her.

39

Indsatsplan

>

Aalborg Vand, Flødal

>

Indsatsprogram

Indsatsprogram for Aalborg Vand, Flødal

Indsatser for
grundvandsbeskyttelse

Nedenstående indsatsprogram er gældende for den del af indvindingsoplandet til
Aalborg Vands kildeplads ved Flødal, der er beliggende inden for Aalborg Kommune,
og skal gennemføres som en del af denne indsatsplan. Aalborg Vand A/S er ansvarlig
for at gennemføre indsatserne i indsatsprogrammet. Det er ud for indsatsen angivet,
hvornår den skal igangsættes. Det er muligt at gennemføre en indsats forud for det
planlagte tidspunkt.

Aalborg Vand har ansvaret for en
række indsatser for
grundvandsbeskyttelse.

Indsats

Bemærkninger

Mindske risiko for forurening fra
boringer i indvindingsoplandet

Når nye ejendomme tilsluttes
vandværket skal vandværket informere
kommunen om dette. Nye forbrugere
skal informeres om, at deres
ubenyttede boringer og brønde bør
sløjfes for at mindske risikoen for
forurening af grundvandet.

Indsatsprogrammet for kommunen
findes under Indsatsprogram Aalborg Kommune.

Tidsplan

Vandværket bør generelt informere
borgerne om, at ikke-benyttede
boringer og brønde bør sløjfes.
Vandværket bør samtidig gøre
lodsejeren opmærksom på, at
sløjfningen skal gennemføres af en
brøndborer og dokumenteres med en
sløjfningserklæring.
Opsporing af ubenyttede boringer Der skal gennemføres en kampagne for
og brønde i indvindingsopland
at opspore gamle boringer og brønde
beliggende i indvindingsoplande. Gamle
ikke-benyttede boringer og brønde bør
sløjfes for at mindske risikoen for
forurening af grundvandet.
Sløjfningerne skal efterfølgende
dokumenteres med en
sløjfningserklæring fra den brøndborer,
der udfører arbejdet.
Gennemførelse af målsætninger
for nitrat, pesticider og andre
miljøfremmede stoffer i sårbar
nærzone, jf. indsatsplanens
målsætninger

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.

2017 →

2017 →

2017→

Forud for indgåelse af aftaler, skal disse
fremsendes til Aalborg Kommune, jf.
Vandforsyningslovens § 13d stk. 2.
Erstatning i henhold til
rådighedsindskrænkning efter
Miljøbeskyttelseslovens § 24 og §
26a

Der gives fuldstændig erstatning i
forbindelse med
rådighedsindskrænkninger.

Tilsyn med indgåede aftaler og
tinglyste dyrkningsdeklarationer

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

Information om grundvandsvenlig Der skal rundsendes
vedligehold til grundejere inden for informationsmateriale til relevante
indvindingsoplandet
grundejere i indvindingsoplandet om
grundvandsvenlig vedligehold af private
grunde.
Etablering af moniteringsboring

Hvis der ikke allerede forefindes
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2017 →

2017 →

20172019

Vandværkets indsatser er opstillet i
skemaet til venstre.

ved vandværker

moniteringsboringer, skal der etableres
en moniteringsboring opstrøms
kildepladsernes indvindingsboringer, så
udviklingen i grundvandets indhold af
relevante parametre kan følges.

Der udarbejdes og iværksættes et Ud over det lovpligtige analyseprogram
overvågningsprogram for nitrat,
skal der fastlægges et analyseprogram
pesticider og andre miljøfremmede ud fra en konkret vurdering af
stoffer
arealanvendelsen og forureningskilder i
oplandet.

20172019

2017 →

Analyserne kan udtages fra
moniteringsboringer eller fx hos
enkeltindvindere og skal betales af
vandværket.
Tinglyste dyrkningsdeklarationer
Der er tinglyst dyrkningsdeklarationer på matr. nr. 10a Sdr. Svenstrup By,
Svenstrup. Matriklen ligger delvist i kildepladszone og sårbar nærzone til
kildepladsen.
Som bilag er der vedlagt et kort over tinglyste dyrkningsdeklarationer - klik her.
Kortet opdateres løbende, og der vil kunne fremgå matrikler, som ikke er omfattet af
ovenstående.
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Indsatsplan

>

Aalborg Vand, Nibe

Aalborg Vand, Nibe Kildeplads

Nibe Kildeplads
Aalborg Vand, Nibe kildeplads er en ny
kildeplads etableret i 2010. På
kildepladsen indvinder Aalborg Vand
vand fra tre indvindingsboringer,
hvorfra der leveres vand til Nibe by.
Aalborg Vand har mange kildepladser
og fungerer som forsyningssikkerhed
for en række vandværker i Aalborg
Kommune.
Aalborg Vand, Nibe kildeplads er med i
Vandsamarbejde Aalborg.
Vandsamarbejdet står for en del af
indsatsprogrammet for Nibe
kildeplads.
Kildepladsen er kategoriseret som land
vandværk og forventes at indgå i den
fremtidige drikkevandsforsyning i
området. Vandværket skal gennemføre
indsatsprogrammet, således at
kildepladsen bliver omfattet af
langsigtet grundvandsbeskyttelse.
Se mere om Aalborg Vand, Nibe
kildeplads her.
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Indsatsplan

>

Aalborg Vand, Nibe

>

Indsatsprogram

Indsatsprogram for Aalborg Vand, Nibe

Indsatser for
grundvandsbeskyttelse

Nedenstående indsatsprogram er gældende for den del af indvindingsoplandet
til Aaborg Vand, Nibe, der er beliggende inden for Aalborg Kommune, og
skal gennemføres som en del af denne indsatsplan. Aalborg Vand A/S er ansvarlig
for at gennemføre indsatserne i indsatsprogrammet. Det er ud for indsatsen angivet,
hvornår den skal igangsættes. Det er muligt at gennemføre en indsats forud for det
planlagte tidspunkt.

Aalborg Vand har ansvaret for en
række indsatser for
grundvandsbeskyttelse.

Indsats

Bemærkninger

Mindske risiko for forurening fra
boringer i indvindingsoplandet

Når nye ejendomme tilsluttes
vandværket skal vandværket informere
kommunen om dette. Nye forbrugere
skal informeres om, at deres
ubenyttede boringer og brønde bør
sløjfes for at mindske risikoen for
forurening af grundvandet.

Indsatsprogrammet for kommunen
findes under Indsatsprogram Aalborg Kommune.

Tidsplan

Vandværket bør generelt informere
borgerne om, at ikke-benyttede
boringer og brønde bør sløjfes.
Vandværket bør samtidig gøre
lodsejeren opmærksom på, at
sløjfningen skal gennemføres af en
brøndborer og dokumenteres med en
sløjfningserklæring.

2017 →

Opsporing af ubenyttede boringer
og brønde i indvindingsoplandet

Der skal gennemføres en kampagne for
at opspore gamle boringer og brønde
beliggende i indvindingsoplande. Gamle
ikke-benyttede boringer og brønde bør
sløjfes for at mindske risikoen for
2017 →
forurening af grundvandet.
Sløjfningerne skal efterfølgende
dokumenteres med en
sløjfningserklæring fra den brøndborer,
der udfører arbejdet.

Gennemførelse af målsætninger
for nitrat, pesticider og andre
miljøfremmede stoffer i sårbar
nærzone, jf. indsatsplanens
målsætninger

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.

2017→

Forud for indgåelse af aftaler, skal disse
fremsendes til Aalborg Kommune, jf.
Vandforsyningslovens § 13d stk. 2.
Erstatning i henhold til
rådighedsindskrænkning efter
Miljøbeskyttelseslovens § 24 og §
26a

Der gives fuldstændig erstatning i
forbindelse med
rådighedsindskrænkninger.

Tilsyn med indgåede aftaler og
tinglyste dyrkningsdeklarationer

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

2017 →

Etablering af moniteringsboring
ved vandværker

Hvis der ikke allerede forefindes
moniteringsboringer, skal der etableres
en moniteringsboring opstrøms
kildepladsernes indvindingsboringer, så
udviklingen i grundvandets indhold af
relevante parametre kan følges.

20172019

43

2017 →

Vandværkets indsatser er opstillet i
skemaet til venstre.

Der udarbejdes og iværksættes et Ud over det lovpligtige analyseprogram
overvågningsprogram for nitrat,
skal der fastlægges et analyseprogram
pesticider og andre miljøfremmede ud fra en konkret vurdering af
stoffer
arealanvendelsen og forureningskilder i
oplandet.

2017 →

Analyserne kan udtages fra
moniteringsboringer eller fx hos
enkeltindvindere og skal betales af
vandværket.
Som bilag er der vedlagt et kort over tinglyste dyrkningsdeklarationer - klik her.
Kortet opdateres løbende, og bliver der indgået dyrkningsaftaler efter indsatsplanens
vedtagelse, vil de pågældende matrikler fremgå af kortet.
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Indsatsplan

>

Drastrup Vandværk

Drastrup Vandværk

Drastrup Vandværk
Fakta om Drastrup Vandværk
Drastrup Vandværk er etableret i 1949
og ligger i et beboelsesområde i
Drastrup. Vandværket har én
kildeplads, hvor det indvinder vand fra
én indvindingsboring. Vandværket
leverer vand til Drastrup by.
Vandværket har en sikkerhedsledning
til Aalborg Vand A/S. Dermed er der
forsyningssikkerhed for vandværkets
forbrugere, hvis vandværket i en
periode ikke selv kan levere rent
drikkevand
Drastrup Vandværk er med i
"Vandsamarbejde Aalborg".
Vandsamarbejde Aalborg har i 2008
udarbejdet en handlingsplan for
Drastrup Vandværk.
Drastrup Vandværk er kategoriseret
som tæt by vandværk, fordi hele
kildepladszonen ligger i byområde.
Vandværkets indsatser er derfor rettet
mod indsatser i byområdet med
henblik på at sinke eller forhindre
mulige forureningskilder i at forurene
vandværkets vandindvinding.
Der gennemføres ikke en langsigtet
grundvandsbeskyttelse via
dyrkningsrestriktioner på
landbrugsjord.
Se mere om Drastrup Vandværk her.
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Indsatsplan

>

Drastrup Vandværk

>

Indsatsprogram

Indsatsprogram for Drastrup Vandværk
Nedenstående indsatser er specifikke for Drastrup Vandværk og skal gennemføres
som en del af denne indsatsplan. Drastrup Vandværk er ansvarlig for at gennemføre
indsatserne i indsatsprogrammet. Det er ud for indsatsen angivet, hvornår den skal
igangsættes.
Indsats

Bemærkninger

Tidsplan

Fortsat
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 2017 →
Indsatser for
om risikoen ved anvendelse af pesticider i
grundvandsbeskyttelse
forhold til vandindvinding og forslag til
alternative bekæmpelsesmetoder.
Drastrup Vandværk har ansvaret for
Fortsat information om
Der kan rundsendes information til relevante
2017 → en række indsatser for
grundvandsvenlig vedligehold grundejere om grundvandsvenlig vedligehold
grundvandsbeskyttelse.
til grundejere inden for
af private grunde.
kildepladszonen
Vandværkets indsatser er opstillet i
skemaet til venstre.
Information
Drastrup Vandværk har siden sidst i halvfemserne samarbejdet med Drastrup
Beboerforening om Giftfri by kampagne.

46

Indsatsprogrammet for kommunen
findes under Indsatsprogram Aalborg Kommune.

Indsatsplan

>

Ellidshøj Vandværk

Ellidshøj Vandværk

Ellidshøj Vandværk
Ellidshøj Vandværk er etableret i 1957.
Vandværket har én kildeplads, hvor
det indvinder vand fra én
indvindingsboring. Vandværket leverer
vand til Ellidshøj by.
Ellidshøj Vandværk har en
forbindelsesledning til Aalborg Vand
A/S. Dermed er der
forsyningssikkerhed for vandværkets
forbrugere, hvis vandværket i en
periode ikke selv kan levere rent
drikkevand.
Ellidshøj Vandværk er med i
Vandsamarbejde Aalborg.
Vandsamarbejdet står for en del af
Ellidshøj Vandværks indsatsprogram og
har i 2010 udarbejdet en handlingsplan
for vandværket.
Ellidshøj Vandværk er kategoriseret
som spredt by vandværk og forventes
at indgå i den fremtidige
drikkevandsforsyning i området.
Vandværket skal gennemføre
indsatsprogrammet, således at
kildepladsen bliver omfattet af
langsigtet grundvandsbeskyttelse.
Se mere om Ellidshøj Vandværk her.
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Indsatsplan

>

Ellidshøj Vandværk

>

Indsatsprogram

Indsatsprogram for Ellidshøj Vandværk

Indsatser for
grundvandsbeskyttelse

Nedenstående indsatsprogram er gældende for den del af indvindingsoplandet til
Ellidshøj Vandværk, der er beliggende i Aalborg Kommune, og skal gennemføres
som en del af denne indsatsplan. Ellidshøj Vandværk er ansvarlig for at gennemføre
indsatserne i indsatsprogrammet. Det er ud for indsatsen angivet, hvornår den skal
igangsættes. Det er muligt at gennemføre en indsats forud for det planlagte
tidspunkt.

Ellidshøj Vandværk har ansvaret for en
række indsatser for
grundvandsbeskyttelse.

Indsats

Bemærkninger

Mindske risiko for forurening fra
boringer i indvindingsoplandet

Når nye ejendomme tilsluttes
vandværket skal vandværket informere
kommunen om dette. Nye forbrugere
skal informeres om, at deres ubenyttede
boringer og brønde bør sløjfes for at
mindske risikoen for forurening af
grundvandet.

Indsatsprogrammet for kommunen
findes under Indsatsprogram Aalborg Kommune.

Tidsplan

2017 →
Vandværket bør generelt informere
borgerne om, at ikke-benyttede boringer
og brønde bør sløjfes. Vandværket bør
samtidig gøre lodsejeren opmærksom
på, at sløjfningen skal gennemføres af
en brøndborer og dokumenteres med en
sløjfningserklæring.
Opsporing af ubenyttede boringer Der skal gennemføres en kampagne for
og brønde i indvindingsoplandet
at opspore gamle boringer og brønde
beliggende i indvindingsoplande. Gamle
ikke-benyttede boringer og brønde bør
sløjfes for at mindske risikoen for
2017 →
forurening af grundvandet. Sløjfningerne
skal efterfølgende dokumenteres med en
sløjfningserklæring fra den brøndborer,
der udfører arbejdet.
Gennemførelse af målsætninger
for nitrat, pesticider og andre
miljøfremmede stoffer i sårbar
nærzone, jf. indsatsplanens
målsætninger

Der skal gennemføres forhandlinger med
lodsejere efter Vandforsyningslovens §
13d om indgåelse af frivillige aftaler om
grundvandsbeskyttelse. Det anbefales,
at der indgås varige aftaler, der
2017→
tinglyses.
Forud for indgåelse af aftaler, skal disse
fremsendes til Aalborg Kommune, jf.
Vandforsyningslovens § 13d stk. 2.

Erstatning i henhold til
Der gives fuldstændig erstatning i
rådighedsindskrænkning efter
forbindelse med
Miljøbeskyttelseslovens § 24 og § rådighedsindskrænkninger.
26a
Tilsyn med indgåede aftaler og
tinglyste dyrkningsdeklarationer

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

Reducere risikoen for
Information til ejere og brugere af
grundvandsforurening ved
spildevandsanlægget om risikoen i
udsivning fra private
forhold til vandindvindingen ved brug af
spildevandsanlæg i kildepladszone miljøfremmede stoffer ved rengøring
m.v. Beliggenheden af spildevandsanlæg
inden for kildepladszonen til Ellidshøj
Vandværk fremgår af bilag - klik her.
Vandværket kan i samarbejde med
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2017 →

2017 →

2017 →

Vandværkets indsatser er opstillet i
skemaet til venstre.

ejeren undersøge, om
spildevandsanlægget kan flyttes uden for
kildepladszonen, eller om der kan
etableres et alternativt
spildevandsanlæg.
Information til grundejere med
egen olietank i kildepladszonen

Ejerne af olietanke i kildepladszonen skal
informeres omkring risikoen for
olieforurening. Beliggenheden af
2017 →
olietanke inden for kildepladszonen til
Ellidshøj Vandværk fremgår af bilag klik her.

Information om grundvandsvenlig Der kan rundsendes information til
vedligehold til grundejere inden
relevante grundejere, herunder kirken
for indvindingsoplandet
om grundvandsvenlig vedligehold af
private grunde og forslag til alternative
bekæmpelsesmetoder.

2017 →

Det er fx muligt at inddrage den lokale
skole og informere børnene om risikoen
ved anvendelse af pesticider i forhold til
vandindvinding.
Etablering af moniteringsboring
ved vandværker

Hvis der ikke allerede forefindes
moniteringsboringer, bør det vurderes,
om der skal etableres en
moniteringsboring opstrøms
kildepladsens indvindingsboringer, så
udviklingen i grundvandets indhold af
relevante parametre kan følges.

Der udarbejdes og iværksættes et Ud over det lovpligtige analyseprogram
overvågningsprogram for nitrat, skal der fastlægges et analyseprogram
pesticider og andre
ud fra en konkret vurdering af
miljøfremmede stoffer
arealanvendelsen og forureningskilder i
oplandet.

20172019

2017 →

Analyserne kan udtages fra
moniteringsboringer eller fx hos
enkeltindvindere og skal betales af
vandværket.
Som bilag er der vedlagt et kort over tinglyste dyrkningsdeklarationer - klik her.
Kortet opdateres løbende, og bliver der indgået dyrkningsaftaler efter indsatsplanens
vedtagelse, vil de pågældende matrikler fremgå af kortet.
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Indsatsplan

>

Frejlev Vandværk, Kalmanparken

Frejlev Vandværk - Kalmanparken

Frejlev Vandværks kildeplads ved
Kalmanparken
Frejlev Vandværk, Kalmanparken
kildeplads er etableret i slutningen af
1950'erne. Kildepladsen indvinder vand
fra to indvindingsboringer. Frejlev
Vandværk leverer vand til Frejlev by
og til distributionsværket Frederikshøj
Mark Vandværk.
Ud over Kalmanparken har
vandværket yderligere en kildeplads,
Kildeplads Syd, og vandværkets to
kildepladser er forbundet. Frejlev
Vandværk har ikke
sikkerhedsforbindelse til andre
vandværker, men er i dialog med
Aalborg Vand om etablering af en
sikkerhedsforbindelse dertil.
Frejlev Vandværk er medlem af
Vandsamarbejde Aalborg.
Vandsamarbejdet står for en del af
vandværkets indsatsprogram og har i
2008 udarbejdet en handlingsplan for
vandværket.
Frejlev Vandværk, Kalmanparken er
kategoriseret som tæt by vandværk,
fordi hele kildepladszonen ligger i
byområde. Vandværkets indsatser er
derfor rettet mod indsatser i
byområdet med henblik på at sinke
eller forhindre mulige forureningskilder
i at forurene vandværkets
vandindvinding.
Der gennemføres ikke en langsigtet
grundvandsbeskyttelse via
dyrkningsrestriktioner på landbrugsjord
Se mere om Frejlev Vandværk,
Kalmanparken her.
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Indsatsplan

>

Frejlev Vandværk, Kalmanparken

>

Indsatsprogram
Indsatser for
grundvandsbeskyttelse

Indsatsprogram for Frejlev Vandværk,
Kalmanparken
Nedenstående indsatsprogram er gældende for Frejlev Vandværks kildeplads
Kalmanparken og skal gennemføres som en del af denne indsatsplan.
Frejlev Vandværk er ansvarlig for at gennemføre indsatserne i
indsatsprogrammet. Det er ud for indsatsen angivet, hvornår den skal igangsættes.
Indsats
Fortsat
informationskampagner

Bemærkninger

Frejlev Vandværk har ansvaret for en
række indsatser for
grundvandsbeskyttelse.
Vandværkets indsatser er opstillet i
skemaet til venstre.

Tidsplan
Indsatsprogrammet for kommunen
Der kan gennemføres forskellige kampagner
findes under Indsatsprogram vedr. brugen af pesticider. Det er fx muligt at
Aalborg Kommune.
inddrage den lokale skole eller lave en
pesticidfri bykampagne, hvor der informeres 2017 →
om risikoen ved anvendelse af pesticider i
forhold til vandindvinding og forslag til
alternative bekæmpelsesmetoder.

Fortsat information om
Der kan rundsendes information til relevante
grundvandsvenlig vedligehold grundejere om grundvandsvenlig vedligehold
til grundejere inden for
af private grunde.
kildepladszonen

2017 →

Information
Frejlev by blev i 1997 landskendt som Danmarks første giftfri by, og der gøres
fortsat en stor indsats i byen for at udbrede vigtigheden i at undgå brug af pesticider,
blandt andet i samarbejde med Frejlev skole.
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Indsatsplan

>

Frejlev Vandværk, Kildeplads syd

Frejlev Vandværk, Kildeplads syd

Frejlev Vandværk, Kildeplads syd
Frejlev Vandværk, Kildeplads syd er
etableret i slutningen af 1990'erne, og
der indvindes på kildepladsen vand fra
én indvindingsboring.
Vandværket leverer vand til en del af
Frejlev by og til distributionsværket
Frederikshøj Mark Vandværk.
Kildepladserne, Frejlev Vandværk,
Kildeplads syd og Frejlev Vandværk,
Kalmanparken er forbundet. Frejlev
Vandværk har ikke
sikkerhedsforbindelse til andre
vandværker.
Frejlev Vandværk er med i
For Frejlev Vandværk, Kildeplad Syd beskyttes der i det grundvandsdannende opland Vandsamarbejde Aalborg.
Vandsamarbejdet står for en del af
inden for kildepladszonen. Læs mere her.
vandværkets indsatsprogram og har i
2008 udarbejdet en handlingsplan for
vandværket.
Vandværket er kategoriseret som land
vandværk og det forventes at indgå i
den fremtidige drikkevandsforsyning i
området. Vandværket skal gennemføre
indsatsprogrammet, således at
kildepladsen bliver omfattet af
langsigtet grundvandsbeskyttelse.
Se mere om Frejlev Vandværk her.
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Indsatsplan

>

Frejlev Vandværk, Kildeplads syd

>

Indsatsprogram
Indsatser for
grundvandsbeskyttelse

Indsatsprogram for Frejlev Vandværk,
Kildeplads Syd
Nedenstående indsatsprogram er gældende for Frejlev Vandværk, Kildeplads Syd og
skal gennemføres som en del af denne indsatsplan. Frejlev Vandværk er ansvarlig
for at gennemføre indsatserne i indsatsprogrammet. Det er ud for indsatsen angivet,
hvornår den skal igangsættes. Det er muligt at gennemføre en indsats forud for det
planlagte tidspunkt.
Indsats

Bemærkninger

Mindske risiko for forurening
fra boringer i
indvindingsoplandet

Når nye ejendomme tilsluttes vandværket,
skal vandværket informere kommunen om
dette. Nye forbrugere skal informeres om, at
deres ubenyttede boringer og brønde bør
sløjfes for at mindske risikoen for forurening
af grundvandet.

2017 →

Opsporing af ubenyttede
boringer og brønde i
indvindingsopland

Der skal gennemføres en kampagne for at
opspore gamle boringer og brønde
beliggende i indvindingsoplande. Gamle ikkebenyttede boringer og brønde bør sløjfes for
at mindske risikoen for forurening af
grundvandet. Sløjfningerne skal
efterfølgende dokumenteres med en
sløjfningserklæring fra den brøndborer, der
2017 →
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.

Information til grundejere
med egen olietank i
kildepladszonen

Ejerne af olietanke i kildepladszonen skal
informeres omkring risikoen for
olieforurening. Beliggenheden af olietanke
inden for kildepladszonen til Aalborg Vands
kildeplads ved Frejlev, fremgår af bilag klik her.

Fastholdelse af
beskyttelsesniveauet i
allerede tinglyste
dyrkningsdeklarationer.

Indsatsplanen medfører ikke ændringer i
allerede tinglyste dyrkningsdeklarationer.

2017 →

2017 →

I den del af det
Der skal gennemføres forhandlinger med
grundvandsdannende opland, lodsejere efter Vandforsyningslovens § 13d
der ligger i kildepladszonen* om indgåelse af frivillige aftaler om
skal det sikres, at den
grundvandsbeskyttelse. Det anbefales, at der
gennemsnitlige udvaskning af indgås varige aftaler, der tinglyses.
2017→
nitrat fra rodzonen på
matrikelniveau ikke overstiger Forud for indgåelse af aftaler, skal disse
25 mg/l, og at der ikke
fremsendes til Aalborg Kommune, jf.
anvendes pesticider og andre Vandforsyningslovens § 13d stk. 2.
miljøfremmede stoffer.
Der gives fuldstændig erstatning i forbindelse
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Vandværkets indsatser er opstillet i
skemaet til venstre.

Tidsplan Indsatsprogrammet for kommunen
findes under Indsatsprogram Aalborg Kommune.

Vandværket bør generelt informere borgerne
om, at ikke-benyttede boringer og brønde
bør sløjfes. Vandværket bør samtidig gøre
lodsejeren opmærksom på, at sløjfningen
skal gennemføres af en brøndborer og
dokumenteres med en sløjfningserklæring.

Erstatning i henhold til

Frejlev Vandværk har ansvaret for en
række indsatser for
grundvandsbeskyttelse.

rådighedsindskrænkning efter med rådighedsindskrænkninger.
Miljøbeskyttelseslovens § 24
og § 26a
Tilsyn med indgåede aftaler
og tinglyste
dyrkningsdeklarationer

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

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

Ud over det lovpligtige analyseprogram skal
der fastlægges et analyseprogram ud fra en
konkret vurdering af arealanvendelsen og
forureningskilder i oplandet.

2017 →

2017 →

2017 →
Analyserne kan udtages fra
moniteringsboringer eller fx hos
enkeltindvindere og skal betales af
vandværket.

Ingen etablering af ny vej i
kildepladszonen.

Der skal arbejdes for, at der ikke sker
etablering af ny vej i kildepladszonen. Læs
mere her.

2017 →

* Idet der på en kildepladsnær mark er en høj nitratudvaskning, og der samtidig
er påvist et højt nitratindhold i kildepladsens boring (læs mere her), er der behov
for en hurtig indsats over for nitrat. På den baggrund skal det
grundvandsdannende opland inden for kildepladszonen beskyttes med 25 mg/l
deklarationer.

Tinglyste dyrkningsdeklarationer
I en del af kildepladsens kildepladszone og indvindingsopland er der tinglyst
dyrkningsdeklarationer, som omhandler restriktioner på nitrat og pesticider.
Dyrkningsdeklarationerne omfatter følgende seks matrikler:
Matr. nr. 2d Drastrup By, Frejlev; matr. nr. 3k Frejlev By, Frejlev; matr. nr. 13a,
Frejlev By, Frejlev; matr. nr. 13g Frejlev By, Frejlev; matr. nr. 17i, Frejlev By,
Frejlev; matr. nr. 86a Volstrup By, Ø. Hornum.
Som bilag er der vedlagt et kort over tinglyste dyrkningsdeklarationer - klik her.
Kortet opdateres løbende, og der vil kunne fremgå matrikler, som ikke er omfattet af
ovenstående opgørelse.
Moniteringsboring
Frejlev Vandværk har en moniteringsboring, DGU nr. 34.2328, der ligger opstrøms
indvindingsboringen på kildeplads syd.
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Indsatsplan

>

Godthåb Vandværk

Godthåb Vandværk

Godthåb Vandværk
Godthåb Vandværk er etableret i 1940
som Godthåb Søndre Vandværk, der i
2009 blev lagt sammen med Godthåb
Vestre Vandværk. Godthåb Vandværk
har i dag én kildeplads, og denne er
etableret i 1960'erne. Godthåb
Vandværk indvinder vand fra én
indvindingsboring, og vandværket
leverer vand til Godthåb by.
Godthåb Vandværk har en
sikkerhedsledning til Aalborg Vand A/S.
Dermed er der forsyningssikkerhed for
vandværkets forbrugere, hvis
vandværket i en periode ikke selv kan
levere rent drikkevand
Godthåb Vandværk er med i
Vandsamarbejde Aalborg.
Vandsamarbejdet står for en del af
vandværkets indsatsprogram og har i
2010 udarbejdet en handlingsplan for
vandværket.
Vandværket er kategoriseret som tæt
by vandværk, fordi hele
kildepladszonen ligger i byområde.
Vandværkets indsatser er derfor rettet
mod indsatser i byområdet med
henblik på at sinke eller forhindre
mulige forureningskilder i at forurene
vandværkets vandindvinding.
Der gennemføres ikke en langsigtet
grundvandsbeskyttelse via
dyrkningsrestriktioner på
landbrugsjord.
Se mere om Godthåb Vandværk her.
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Indsatsplan

>

Godthåb Vandværk

>

Indsatsprogram

Indsatsprogram for Godthåb Vandværk

Indsatser for
grundvandsbeskyttelse

Nedenstående indsatser er specifikke for Godthåb Vandværk og skal gennemføres
som en del af denne indsatsplan. Godthåb Vandværk er ansvarlig for at gennemføre
indsatserne i indsatsprogrammet. Det er ud for indsatsen angivet, hvornår den skal
igangsættes.

Godthåb Vandværk har ansvaret for en
række indsatser for
grundvandsbeskyttelse.

Vandværkets indsatser er opstillet i
Tidsplan skemaet til venstre.

Indsats

Bemærkninger

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.

Information om
grundvandsvenlig
vedligehold til grundejere
inden for kildepladszonen

Der kan rundsendes information til relevante
grundejere om grundvandsvenlig vedligehold
af private grunde.
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Indsatsprogrammet for kommunen
findes under Indsatsprogram 2017 → Aalborg Kommune.

2017 →

Indsatsplan

>

Klitgård Vandværk

Klitgård Vandværk

Klitgård Vandværk
Klitgård Vandværk er etableret i
1960'erne. Vandværket har én
kildeplads, hvor det indvinder vand fra
én indvindingsboring. Klitgård
Vandværk leverer vand til Klitgård og
det omkringliggende område.
Vandværket har en sikkerhedsledning
til Sønderholm Vandværk. Dermed er
der forsyningssikkerhed for
vandværkets forbrugere, hvis
vandværket i en periode ikke er i stand
til at levere rent drikkevand.
Sikkerhedsledningen har været
anvendt i perioden 2000-2007, hvor
Klitgård Vandværk har været forsynet
fra Sønderholm Vandværk, idet
Klitgård Vandværk på grund af en
pesticidforurening måtte stoppe egen
indvinding.
I forbindelse med pesticidforureningen
blev indvindingsboringen og
vandværket renoveret. Driften af
indvindingsboringen blev genoptaget i
slutningen af 2007.
Klitgård Vandværk er med i
Vandsamarbejde Aalborg.
Vandsamarbejdet står for en del af
vandværkets indsatsprogram og har i
2008 udarbejdet en handlingsplan for
vandværket.
Vandværket er kategoriseret som land
vandværk, og det 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.
Se mere om Klitgård Vandværk her.
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Indsatsplan

>

Klitgård Vandværk

>

Indsatsprogram

Indsatsprogram for Klitgård Vandværk

Indsatser for
grundvandsbeskyttelse

Nedenstående indsatsprogram er gældende for Klitgård Vandværk og
skal gennemføres som en del af denne indsatsplan. Klitgård Vandværk er ansvarlig
for at gennemføre indsatserne i indsatsprogrammet. Det er ud for indsatsen angivet,
hvornår den skal igangsættes. Det er muligt at gennemføre en indsats forud for det
planlagte tidspunkt.

Klitgård Vandværk har ansvaret for en
række indsatser for
grundvandsbeskyttelse.

Indsats

Bemærkninger

Mindske risiko for forurening fra
boringer i indvindingsoplandet

Når nye ejendomme tilsluttes
vandværket skal vandværket informere
kommunen om dette. Nye forbrugere
skal informeres om, at deres
ubenyttede boringer og brønde bør
sløjfes for at mindske risikoen for
forurening af grundvandet.

Vandværkets indsatser er opstillet i
skemaet til venstre.

Tidsplan

Vandværket bør generelt informere
borgerne om, at ikke-benyttede
boringer og brønde bør sløjfes.
Vandværket bør samtidig gøre
lodsejeren opmærksom på, at
sløjfningen skal gennemføres af en
brøndborer og dokumenteres med en
sløjfningserklæring.

Indsatsprogrammet for kommunen
findes under Indsatsprogram Aalborg Kommune.

2017 →

Opsporing af ubenyttede boringer
og brønde i indvindingsoplandet

Der skal gennemføres en kampagne for
at opspore gamle boringer og brønde
beliggende i indvindingsoplande. Gamle
ikke-benyttede boringer og brønde bør
sløjfes for at mindske risikoen for
2017 →
forurening af grundvandet.
Sløjfningerne skal efterfølgende
dokumenteres med en
sløjfningserklæring fra den brøndborer,
der udfører arbejdet.

Gennemførelse af målsætninger
for nitrat, pesticider og andre
miljøfremmede stoffer i sårbar
nærzone, jf. indsatsplanens
målsætninger

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.

2017→

Forud for indgåelse af aftaler, skal disse
fremsendes til Aalborg Kommune, jf.
Vandforsyningslovens § 13d stk. 2.
Erstatning i henhold til
rådighedsindskrænkning efter
Miljøbeskyttelseslovens § 24 og §
26a

Der gives fuldstændig erstatning i
forbindelse med
rådighedsindskrænkninger.

Tilsyn med indgåede aftaler og
tinglyste dyrkningsdeklarationer

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

2017 →

Etablering af moniteringsboring
ved vandværker

Hvis der ikke allerede forefindes
moniteringsboringer, bør det vurderes,
om der skal etableres en
moniteringsboring opstrøms
kildepladsens indvindingsboringer, så
udviklingen i grundvandets indhold af
relevante parametre kan følges.

20172019
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2017 →

Information om grundvandsvenlig Der skal rundsendes
vedligehold til grundejere inden for informationsmateriale til relevante
2017indvindingsoplandet
grundejere i indvindingsoplandet om
2019
grundvandsvenlig vedligehold af private
grunde.
Der udarbejdes og iværksættes et Ud over det lovpligtige analyseprogram
overvågningsprogram for nitrat,
skal der fastlægges et analyseprogram
pesticider og andre miljøfremmede ud fra en konkret vurdering af
stoffer
arealanvendelsen og forureningskilder i
oplandet.

2017 →

Analyserne kan udtages fra
moniteringsboringer eller fx hos
enkeltindvindere og skal betales af
vandværket.
Som bilag er der vedlagt et kort over tinglyste dyrkningsdeklarationer - klik her.
Kortet opdateres løbende, og bliver der indgået dyrkningsaftaler efter indsatsplanens
vedtagelse, vil de pågældende matrikler fremgå af kortet.
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Indsatsplan

>

Restrup Nørholm Enges Vandværk

Restrup Nørholm Enges Vandværk

Restrup Nørholm Enges Vandværk
Restrup Nørholm Enges Vandværk er
etableret omkring 1940. Vandværket
har én kildeplads og indvinder fra to
indvindingsboringer. Vandværket
leverer vand til Restrup Enge og
Nørholm Enge.
Vandværket har en
sikkerhedsforbindelse til Aalborg Vand
A/S, således at der er
forsyningssikkerhed for vandværkets
forbrugere, hvis vandværket i en
periode ikke er i stand til at levere rent
drikkevand.
Restrup Nørholm Enges Vandværk er
med i Vandsamarbejde Aalborg.
Vandsamarbejdet står for en del af
vandværkets indsatsprogram og har i
2008 udarbejdet en handlingsplan for
vandværket.
Vandværket er kategoriseret som
spredt by vandværk, da
kildepladszonen er præget af
bebyggelse.
Vandværkets indsatser er derfor rettet
mod indsatser i bebygget område med
henblik på at sinke eller forhindre
mulige forureningskilder i at forurene
vandværkets vandindvinding.
Der gennemføres ikke en langsigtet
grundvandsbeskyttelse via
dyrkningsrestriktioner på
landbrugsjord.
Se mere om Restrup Nørholm Enges
Vandværk her.
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Indsatsplan

>

Restrup Nørholm Enges Vandværk

>

Indsatsprogram
Indsatser for
grundvandsbeskyttelse

Indsatsprogram for Restrup Nørholm Enges
Vandværk
Nedenstående indsatser er specifikke for Restrup Nørholm Enges Vandværk og skal
gennemføres som en del af denne indsatsplan. Det er ud for indsatsen angivet,
hvornår den skal igangsættes. Restrup Nørholm Enges Vandværk er ansvarlig for at
gennemføre indsatserne i indsatsprogrammet.
Indsats

Bemærkninger

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.

Information om
grundvandsvenlig
vedligehold til grundejere
inden for kildepladszonen

Tidsplan

Der kan rundsendes information til relevante
grundejere om grundvandsvenlig vedligehold
af private grunde.
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2017 →

2017 →

Restrup Nørholm Enges Vandværk har
ansvaret for en række indsatser for
grundvandsbeskyttelse.
Vandværkets indsatser er opstillet i
skemaet til venstre.
Indsatsprogrammet for kommunen
findes under Indsatsprogram Aalborg Kommune.

Indsatsplan

>

Svenstrup Vandværk, Atletikvej

Svenstrup Vandværk, Atletikvej

Svenstrup Vandværk ved kildepladsen
på Atletikvej
Svenstrup Vandværk er etableret i
1933, men vandværkets kildeplads på
Atletikvej er først taget i brug i 2004. I
dag har Svenstrup Vandværk to
kildepladser, henholdsvis Atletikvej og
Æblehaven. Ved kildepladsen på
Atletikvej indvindes der fra 2
indvindingsboringer.
Svenstrup Vandværk, Atletikvej
leverer vand til Svenstrup og står for
ca. 80 % af vandet, mens ca. 20 %
bliver leveret fra vandværkets anden
kildeplads ved Æblehaven.

For Svenstrup Vandværk, Atletikvej beskyttes der over for pesticider i det
boringsnære beskyttelsesområde. Læs mere her.

Svenstrup Vandværk, Atletikvej har en
sikkerhedsledning til Aalborg Vand A/S,
således at der er forsyningssikkerhed
for vandværkets forbrugere, hvis
vandværket i en periode ikke er i stand
til at levere rent drikkevand.
Svenstrup Vandværk, Atletikvej er
med i Vandsamarbejde Aalborg.
Vandsamarbejdet står for en del af
vandværkets indsatsprogram og har i
2008 udarbejdet en handlingsplan for
Svenstrup Vandværk.
Vandværket er kategoriseret som land
vandværk og 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.
Se mere om Svenstrup Vandværk,
Atletikvej her.
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Indsatsplan

>

Svenstrup Vandværk, Atletikvej

>

Indsatsprogram
Indsatser for
grundvandsbeskyttelse

Indsatsprogram for Svenstrup Vandværk,
Atletikvej
Nedenstående indsatsprogram er gældende for den del af indvindingsoplandet til
Svenstrup Vandværks kildeplads på Atletikvej, som er beliggende inden for Aalborg
Kommune, og skal gennemføres som en del af denne indsatsplan.
Svenstrup Vandværk er ansvarlig for at gennemføre indsatserne i
indsatsprogrammet. 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

Mindske risiko for forurening Når nye ejendomme tilsluttes vandværket
fra boringer i
skal vandværket informere kommunen om
indvindingsoplandet
dette. Nye forbrugere skal informeres om, at
deres ubenyttede boringer og brønde bør
sløjfes for at mindske risikoen for forurening
af grundvandet.
2017 →
Vandværket bør generelt informere borgerne
om, at ikke-benyttede boringer og brønde bør
sløjfes. Vandværket bør samtidig gøre
lodsejeren opmærksom på, at sløjfningen
skal gennemføres af en brøndborer og
dokumenteres med en sløjfningserklæring.
Opsporing af ubenyttede
boringer og brønde i
indvindingsoplandet

Der skal gennemføres en kampagne for at
opspore gamle boringer og brønde
beliggende i indvindingsoplande. Gamle ikkebenyttede boringer og brønde bør sløjfes for
2017 →
at mindske risikoen for forurening af
grundvandet. Sløjfningerne skal efterfølgende
dokumenteres med en sløjfningserklæring fra
den brøndborer, der udfører arbejdet.

I BNBO* skal det sikres, at
der ikke anvendes pesticider
og andre miljøfremmede
stoffer

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.
2017→
Forud for indgåelse af aftaler, skal disse
fremsendes til Aalborg Kommune, jf.
Vandforsyningslovens § 13d stk. 2.

Erstatning i henhold til
Der gives fuldstændig erstatning i forbindelse
rådighedsindskrænkning
med rådighedsindskrænkninger.
2017 →
efter Miljøbeskyttelseslovens
§ 24 og § 26a
Tilsyn med indgåede aftaler
og tinglyste
dyrkningsdeklarationer

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

2017 →

Information om
Der skal rundsendes informationsmateriale til
grundvandsvenlig vedligehold relevante grundejere i indvindingsoplandet
2017til grundejere inden for
om grundvandsvenlig vedligehold af private
2019
indvindingsoplandet
grunde.
Etablering af
moniteringsboring ved
vandværker

Hvis der ikke allerede forefindes
moniteringsboringer, bør det vurderes, om
der skal etableres en moniteringsboring
opstrøms kildepladsens indvindingsboringer,
så udviklingen i grundvandets indhold af
relevante parametre kan følges.

Der udarbejdes og

Ud over det lovpligtige analyseprogram skal
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20172019

Svenstrup Vandværk har ansvaret for
en række indsatser for
grundvandsbeskyttelse.
Vandværkets indsatser er opstillet i
skemaet til venstre.
Indsatsprogrammet for kommunen
findes under Indsatsprogram Aalborg Kommune.

iværksættes et
overvågningsprogram for
nitrat, pesticider og andre
miljøfremmede stoffer

der fastlægges et analyseprogram ud fra en
konkret vurdering af arealanvendelsen og
forureningskilder i oplandet.
2017 →
Analyserne kan udtages fra
moniteringsboringer eller fx hos
enkeltindvindere og skal betales af
vandværket.

Moniteringsprogram for nitrat Fordi der ikke gennemføres en indsats over
for nitrat, skal der gennemføres monitering af 2017 →
udviklingen af grundvandskvaliteten.
* På baggrund af vandtypen (læs mere her), den aktuelt lave nitratudvaskning
samt det, at der er flere tinglyste dyrkningsdeklarationer inden for det
grundvandsdannende opland, er målsætningen for Svenstrup Vandværk at beskytte
over for pesticider inden for det boringsnære beskyttelsesområde.
Tinglyste dyrkningsdeklarationer:
Der er tinglyst dyrkningsdeklarationer for følgende matrikler inden for
indvindingsoplandet til Svenstrup Vandværk, Atletikvej:
Matr. nr. 86a Volstrup By, Ø. Hornum; matr. nr. 5c Nr. Svenstrup By, Svenstrup; ;
matr. nr. 5f Nr. Svenstrup By, Svenstrup; matr. nr. 2h Nr. Svenstrup By, Svenstrup
og matr. nr. 5g Nr. Svenstrup By, Svenstrup, hvoraf sidstnævnte ligger delvist inden
for BNBO.
Som bilag er der vedlagt et kort over tinglyste dyrkningsdeklarationer - klik her.
Kortet opdateres løbende, og der vil kunne fremgå matrikler, som ikke er omfattet af
ovenstående opgørelse.
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Indsatsplan

>

Svenstrup Vandværk, Æblehaven

Svenstrup Vandværk, Æblehaven

Svenstrup Vandværk, kildepladsen ved
Æblehaven
Svenstrup Vandværk er etableret i
1933, mens kildepladsen ved
Æblehaven er taget i brug i 1960. I dag
har Svenstrup Vandværk to
kildepladser, henholdsvis Æblehaven
og Atletikvej. Der indvindes på
Svenstrup Vandværk, Æblehaven fra
én indvindingsboring.
Svenstrup Vandværk, Æblehaven
leverer vand til Svenstrup, og står for
ca. 20 % af vandet, mens 80 %
leveres fra vandværkets anden
kildeplads, Atletikvej.
Svenstrup Vandværk, Æblehaven har
en sikkerhedsledning til Aalborg Vand
A/S, således at der er
forsyningssikkerhed for vandværkets
forbrugere, hvis vandværket i en
periode ikke er i stand til at levere rent
drikkevand.
Svenstrup Vandværk, Æblehaven er
med i Vandsamarbejde Aalborg.
Vandsamarbejdet står for en del af
vandværkets indsatsprogram og har i
2008 udarbejdet en handlingsplan for
Svenstrup Vandværk.
Vandværket er kategoriseret som tæt
by vandværk, fordi hele
kildepladszonen ligger i byområde.
Vandværkets indsatser er derfor rettet
mod indsatser i byområdet med
henblik på at sinke eller forhindre
mulige forureningskilder i at forurene
vandværkets vandindvinding.
Der gennemføres ikke en langsigtet
grundvandsbeskyttelse via
dyrkningsrestriktioner på
landbrugsjord.
Se mere om Svenstrup Vandværk,
Æblehaven her.
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Indsatsplan

>

Svenstrup Vandværk, Æblehaven

>

Indsatsprogram
Indsatser for
grundvandsbeskyttelse

Indsatsprogram for Svenstrup Vandværk,
Æblehaven
Nedenstående indsatsprogram er gældende for Svenstrup Vandværks kildeplads
Æblehaven og skal gennemføres som en del af denne indsatsplan.
Svenstrup Vandværk er ansvarlig for at gennemføre indsatserne i
indsatsprogrammet. Det er ud for indsatsen angivet, hvornår den skal igangsættes.
Indsats

Bemærkninger

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 2017 →
om risikoen ved anvendelse af pesticider i
forhold til vandindvinding og forslag til
alternative bekæmpelsesmetoder.

Tidsplan

Information om
grundvandsvenlig
vedligehold til grundejere
inden for kildepladszonen

Der kan rundsendes information til relevante
grundejere om grundvandsvenlig vedligehold
2017 →
af private grunde.
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Svenstrup Vandværk har ansvaret for
en række indsatser for
grundvandsbeskyttelse.
Vandværkets indsatser er opstillet i
skemaet til venstre.
Indsatsprogrammet for kommunen
findes under Indsatsprogram Aalborg Kommune.

Indsatsplan

>

Sønderholm Vandværk

Sønderholm Vandværk

Sønderholm Vandværk
Sønderholm Vandværk er etableret i
1935, mens vandværkets nuværende
kildeplads i Sønderholm Plantage er fra
1990'erne. Vandværket har én
kildeplads, hvor der indvindes vand fra
tre indvindingsboringer. Vandværket
leverer vand til Sønderholm, Store
Restrup samt oplandet ned mod
Limfjorden.
Sønderholm Vandværk har en
sikkerhedsledning til Aalborg Vand A/S.
Dermed er der forsyningssikkerhed for
vandværkets forbrugere, hvis
vandværket i en periode ikke er i stand
til at levere rent drikkevand.
Sønderholm Vandværk er med i
Vandsamarbejde Aalborg.
Vandsamarbejdet står for en del af
vandværkets indsatsprogram og har i
2008 udarbejdet en handlingsplan for
Sønderholm Vandværk.
Vandværket er kategoriseret som land
vandværk og 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.
Se mere om Sønderholm Vandværk
her.
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Indsatsplan

>

Sønderholm Vandværk

>

Indsatsprogram

Indsatsprogram for Sønderholm Vandværk

Indsatser for
grundvandsbeskyttelse

Nedenstående indsatsprogram er gældende for den del af indvindingsoplandet til
Sønderholm Vandværk, som er beliggende inden for Aalborg Kommune, og
skal gennemføres som en del af denne indsatsplan. Sønderholm Vandværk er
ansvarlig for at gennemføre indsatserne i indsatsprogrammet. Det er ud for
indsatsen angivet, hvornår den skal igangsættes. Det er muligt at gennemføre en
indsats forud for det planlagte tidspunkt.

Sønderholm Vandværk har ansvaret
for en række indsatser for
grundvandsbeskyttelse.

Indsats

Bemærkninger

Mindske risiko for forurening fra
boringer i indvindingsoplandet

Når nye ejendomme tilsluttes
vandværket skal vandværket informere
kommunen om dette. Nye forbrugere
skal informeres om, at deres
ubenyttede boringer og brønde bør
sløjfes for at mindske risikoen for
forurening af grundvandet.

Indsatsprogrammet for kommunen
findes under Indsatsprogram - Aalborg
Kommune.

Tidsplan

Vandværket bør generelt informere
borgerne om, at ikke-benyttede
boringer og brønde bør sløjfes.
Vandværket bør samtidig gøre
lodsejeren opmærksom på, at
sløjfningen skal gennemføres af en
brøndborer og dokumenteres med en
sløjfningserklæring.

2017 →

Opsporing af ubenyttede boringer
og brønde i indvindingsoplandet

Der skal gennemføres en kampagne for
at opspore gamle boringer og brønde
beliggende i indvindingsoplande. Gamle
ikke-benyttede boringer og brønde bør
sløjfes for at mindske risikoen for
2017 →
forurening af grundvandet.
Sløjfningerne skal efterfølgende
dokumenteres med en
sløjfningserklæring fra den brøndborer,
der udfører arbejdet.

Gennemførelse af målsætninger
for nitrat, pesticider og andre
miljøfremmede stoffer i sårbar
nærzone, jf. indsatsplanens
målsætninger

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.

2017→

Forud for indgåelse af aftaler, skal disse
fremsendes til Aalborg Kommune, jf.
Vandforsyningslovens § 13d stk. 2.
Erstatning i henhold til
rådighedsindskrænkning efter
Miljøbeskyttelseslovens § 24 og §
26a

Der gives fuldstændig erstatning i
forbindelse med
rådighedsindskrænkninger.

Tilsyn med indgåede aftaler og
tinglyste dyrkningsdeklarationer

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

Etablering af moniteringsboring
ved vandværker

Hvis der ikke allerede forefindes
moniteringsboringer, bør det vurderes,
om der skal etableres en
moniteringsboring opstrøms
kildepladsens indvindingsboringer, så
udviklingen i grundvandets indhold af
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2017 →

2017 →

20172019

Vandværkets indsatser er opstillet i
skemaet til venstre.

relevante parametre kan følges.
Der udarbejdes og iværksættes et Ud over det lovpligtige analyseprogram
overvågningsprogram for nitrat,
skal der fastlægges et analyseprogram
pesticider og andre miljøfremmede ud fra en konkret vurdering af
stoffer
arealanvendelsen og forureningskilder i
oplandet.

2017 →

Analyserne kan udtages fra
moniteringsboringer eller fx hos
enkeltindvindere og skal betales af
vandværket.
Som bilag er der vedlagt et kort over tinglyste dyrkningsdeklarationer - klik her.
Kortet opdateres løbende, og bliver der indgået dyrkningsaftaler efter indsatsplanens
vedtagelse, vil de pågældende matrikler fremgå af kortet.

69

Redegørelse

Redegørelse
I denne redegørelse uddybes baggrunden for indsatsplanen, herunder den
kortlægning, med vurderinger og konklusioner, der har indflydelse på de konkrete
indsatser. 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. Se litteraturliste.
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Redegørelse

>

Vandforsyningsforhold
Grundvandssamarbejde

Vandforsyningsforhold
Indsatsområdet omfatter 9 vandværker med egen vandindvinding fordelt på 14
kildepladser. Herudover indeholder indsatsområdet ca. 125 andre anlæg med egen
indvinding, der anvendes til forsyning af husholdninger, husdyrbrug, industrier og i
mindre grad til markvanding.
Der er tilladelse til at indvinde ca. 4,7 mio m3 /år inden for indsatsområdet.

Med baggrund i indsatsplanen skal der
gennemføres indsatser til beskyttelse
af grundvandet. En række af disse
indsatser skal betales af de berørte
vandværker, der bl.a. via eksisterende
grundvandssamarbejde udfører
opgaven med grundvandsbeskyttelse i
fællesskab.
Vandværkerne i Aalborg SV-området
er med i "Vandsamarbejde Aalborg,
grundvandsbeskyttelse", et formelt
vandsamarbejde, som har eksisteret
siden 1998 og som varetager
grundvandsbeskyttelsen ved
vandværker med egen indvinding.

Nedenfor ses en oversigt over vandværkernes vandindvindingstilladelse, aktuelle
indvinding og vandkvaliteten mht. nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stoffer.
Koncentrationerne af nitrat og pesticider er fra afgang vandværk, og hvor ikke andet
er anført, er der tale om den seneste analyse for det pågældende stof. Der er kun
medtaget vandværker med egen vandindvinding i tabellen.

Vandværk/
Kildeplads

Tilladelse
3

[m /år]

Oppumpet
Nitrat Pesticider
i 2015
[mg/l] [μg/l]
[m3 ]

2.100.000
Aalborg Vand
(Drastrup 1 917.346
Drastrup 1
og 2)

26

Bemærkninger

Enkelte fund af 2,4Der pågår
afværgepump- Dichlorphenol*1 (2007)
ning på grund
af pesticider
BAM*2 (1998-2009)
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2.100.000
Aalborg Vand
(Drastrup 1 594.685
Drastrup 2
og 2)

14

-

Aalborg Vand
210.000
Flødal

190.557

20

-

Aalborg Vand
350.000
Nibe

398.215

4,7

Drastrup
Vandværk

10.159

28

15.000

0,047 μg/l

0,012 μg/l

trichlormethan*4
0,24 μg/l

Hexazinon*3

trichlormethan*4

-

0,0240 μg/l

Ellidshøj
Vandværk

25.000

14.403

32

Frejlev
Vandværk,
100.000
Kalmanparken

74.267

26

Frejlev
Vandværk,
50.000
Kildeplads syd

44.337

26

0,0350 μg/l toluen*5
Afgang vandværk, er
fælles for Kildeplads
syd og Kalmanparken

0,02 μg/l
BAM*2

Afgang vandværk, er
fælles for Kildeplads
syd og Kalmanparken

0,02 μg/l
BAM*2

Godthåb
Vandværk

59.500

50.200

-

Klitgård
Vandværk

25.000

18.763

31

Restrup
Nørholm
Enges
Vandværk

40.900

39.335

1,0

Svenstrup
Vandværk,
Atletikvej

175.000
(fælles med 117.113
Æblehaven)

1,7

-

Svenstrup
Vandværk,
Æblehaven

175.000
(fælles med 15.919
Atletikvej)

0,8

-

Sønderholm
Vandværk

80.000

7,5

86.194

trichlormethan*4

-

Der er i nogle af de
tidligere analyser,
(bl.a. 2014), påvist
nitrat.

-

0,07 μg/l
BAM*2
-

0,17 μg/l
trichlormethan*4

* ) 2,4 Dichlorphenol: pesticid
*2) BAM: nedbrydningsprodukt fra pesticid
1

*3) Hexazinon: pesticid
*4) Trichlormethan: chloroform. Stoffet vurderes at være naturligt forekommende i
området, og de påviste koncentrationer er alle under grænseværdien for
drikkevand.
*5) Toluen: blandt andet bestanddel i benzin- og olieprodukter
Læs mere om de nævnte stoffer i ordforklaringen.
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Grundvandsressourcen
De geologiske og hydrologiske forudsætninger for at indvinde vand af
drikkevandskvalitet er generelt gode i indsatsområdet. For de dele af
indsatsområdet, hvor forudsætningerne er dårlige, skyldes det primært en
begrænset naturlig beskyttelse fra overfladen ofte kombineret med en intensiv
arealanvendelse.

På baggrund af Statens
Vandområdeplan 2015-2021 vurderes
den kvantitative tilstand at være god.
Den Statslige vurdering er gennemført
med baggrund i henholdsvis
en vurdering af vandbalancen for
I store dele af indsatsområdet indvindes vandet fra kalkmagasiner. Generelt har
grundvandsforekomsten og
disse magasiner ikke nogen nævneværdig naturlig beskyttelse mod forurening i form
en maksimal indvinding af 30% af det
af lerdække.
grundvand, der dannes.
Staten har inden for indsatsområdet gennemført en række undersøgelser og
beregninger for at kunne vurdere grundvandsmagsinernes udstrækning, størrelse,
kvalitet og naturlige beskyttelse. Aalborg Kommune har fastlagt indvindingsoplande,
grundvandsdannende oplande, kildepladszoner og beregnet BNBO'er for
vandværkernes kildepladser. I forbindelse med udpegning af nye indvindingsoplande
er der gennemført en supplerende fastlæggelse af nitratfølsomme
indvindingsområder (NFI). Samtidig har Aalborg Kommune gennemført en vurdering
af sårbarheden over for pesticider i hele indsatsområdet.
De udførte undersøgelser og modeller for området fremgår af litteraturlisten.
På baggrund af ovenstående skal der gennemføres indsatser for at beskytte
grundvandet mod nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stoffer, således at
der fortsat kan ske en bæredygtig vandindvinding ved vandværket af en
tilfredsstillende vandkvalitet.
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Det vil sige, at der er balance mellem
grundvandsdannelsen og mængden af
indvundet grundvand.
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Grundvandsmagasinet

Grundvandsmagasinet
Hele kortlægningsområdet har været påvirket af store strukturelle ændringer i form
af lokal hævning og indsynkning, 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.
Landskabet i området er dannet af opskudte kalkblokke (skrivekridt), som er adskilt
af dale. Det højtliggende skrivekridt betegnes ofte "kridt-øer". I den lavt liggende del
af området, hvor Klitgård Vandværk og Restrup Nørholm Enges Vandværk er
placeret findes marine aflejringer og ferskvandsaflejringer, se nedenstående figur.
Over skrivekridtet findes der stedvist yngre sedimenter, som især består af
smeltevandssand, smeltevandsler samt moræneler fra istiderne. Blandt andet på
grund af de store niveauforskelle i terræn er lerlagene ofte usammenhængende.
Grundvandsmagasinerne i aktivitetsområdet udgøres primært af den ferske del af
skrivekridtet, der nedadtil går over i saltholdigt grundvand. Den ferske del af
skrivekridtet er udbredt i hele området og varierer i tykkelsen 50-150 meter, men
tynder kraftigt ud mod Limfjorden. Den umættede zone varierer fra knap 60 m i den
centrale del af aktivitetsområdet til ikke eksisterende i vandløbsdalene.

Principskitse over geologien i området
(klik på billedet for større visning).
Lavpermeabel horisont
I Aalborg Sydvest er der indikationer
på, at en lavpermeabel horisont deler
skrivekridtet i flere
grundvandsmagasiner. Den
lavpermeable horisont består af en
række mergellag, og den samlede,
lavpermeable horisont kan være flere
meter tyk.
De grundvandsmagasiner, som
adskilles af den lavpermeable horisont,
kan have betydelige forskelle i både
grundvandskemi og
grundvandspotentiale. Over den
lavpermeable horisont findes
grundvand med et højere nitratindhold
end under horisonten. Til gengæld er
kloridindholdet ofte højt under den
lavpermeable horisont.
Den lavpermeable horisont kan være
sammenhængende over store
afstande, men vil stedvist kunne være
gennembrudt af eksempelvis
begravede dalsystemer eller
forskydninger i lagserien.
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Potentialekort

Grundvandsstrømning

I forbindelse med beregning af
Det dybere liggende grundvandsmagasin (primære magasin) er skiftende frit og
boringsnære beskyttelsesområder
spændt (trykvand). På "kridt-øerne" findes et frit magasin, enkelte steder med
(BNBO) i indsatsområdet, er det
dæklag af ler. Der er derfor på "kridt-øerne" en nedadrettet gradient - det vil sige, at fundet, at det regionale potentialekort
grundvandet transporteres mod grundvandsmagasinet.
flere steder ikke stemmer overens
med pejlinger. På baggrund af denne
I vandløbsdalene er det primære magasin hovedsageligt spændt. Over det primære
usikkerhed har Aalborg Kommune
magasin findes der enkelte steder et sekundært magasin, hvor potentialeforholdene
retolket potentialekortet i
ofte er lavere end i det primære magasin. Derfor vil der i vandløbsdalene ofte findes indsatsområdet. Potentialekortet er
en opadrettet gradient.
optegnet for kalken, der er det
primære indvindingsmagasin i
området.
Aalborg Kommunes retolkede potentialekort for indsatsområdet er anvendt i
forbindelse med genoptegningen af indvindingsoplande, grundvandsdannende
oplande og kildepladszoner for vandværkerne i området.
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Grundvandskvalitet
Generelt forbedres vandkvaliteten mht. nitrat med dybden, hvor vandet bliver
reduceret (iltfrit) og er nitratfrit, dog med en nedre saltvandgrænse. Nitrat er flere
steder i indsatsområdet trængt 60 meter ned under terræn og mere end 30 meter
under vandspejlet.

Der er i området ikke nogen nævneværdig nitratreduktionskapaciet til stede i
magasinernes dæklag eller de øvrige dele af grundvandsmagasinet. Der er
dermed et forhøjet nitratindhold i store dele af boringerne i indsatsområdet.

I enkelte områder er der en vandkvalitet, som indikerer en bedre beskyttelse fra
overfladen, end det generelt er tilfældet i Aalborg Sydvest-området. Dette gælder
bl.a. ved Sønderholm Plantage, hvor vandkvaliteten er mere
reduceret. Sammenhængen mellem indvindingsdybden og arealanvendelsen synes at
have betydning for, om boringerne i indsatsområdet er nitratfrie eller indeholder
nitrat.
Magasinernes sårbarhed giver sig også udslag i forhold til forholdsvis mange fund af
miljøfremmede stoffer - navnligt BAM, atrazin og nedbrydningsprodukter fra atrazin.
For indsatsområdet er det dermed 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. Det er i sådanne områder nødvendigt at
anvendelsen af nitrat (gødning) på overfladen reduceres eller fastholdes på et lavt
niveau, hvis det skal sikres, at vandværket fremadrettet kan indvinde grundvand
med et nitratindhold, der overholder grænseværdien for drikkevand.

76

Redegørelse

>

Grundvandsressourcen

>

Sårbarhed over for nitrat og pesticider

Sårbarhed over for nitrat og pesticider
Grundvandsmagasinets naturlige beskyttelse over for nitrat og pesticider er i Aalborg
Sydvest-området begrænset.
Generelt er tilstedeværelsen af lerdæklag, der ville kunne tjene som en naturlig
beskyttelse af områdets grundvandsmagasiner, sparsom. Mange steder forekommer
der enten slet ikke lerlag, de tilstedeværende lerlag er af begrænset tykkelse, eller
de er usammenhængende.
I forhold til nitratsårbarhed er det desuden kendetegnende for området, at der ikke
er nævneværdig nitratreduktionskapacitet til stede i de eksisterende lerdæklag.

77

Redegørelse

>

Grundvandsressourcen

>

Indvindingsoplande m.m.
Det grundvandsdannende opland

Indvindingsoplande m.m.
Aalborg Kommune har i indsatsområdet beregnet nye indvindingsoplande og
grundvandsdannende oplande til vandværker med egen indvinding, hvor der
planlægges en langsigtigt grundvandsbeskyttelse. Kildepladszonerne er beregnet for
vandværker med en årlig indvindingstilladelse på over 200.000 m3 /år.
Der er optegnet indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande for følgende
vandværker: Ellidshøj Vandværk, Frejlev Vandværk - Kildeplads Syd, Klitgård
Vandværk, Svenstrup Vandværk - Atletikvej, Sønderholm Vandværk samt for
Aalborg Vands tre kildepladser i indsatsområdet: Drastrup-, Flødal- og Nibe
Kildeplads.
Aalborg Kommune har fastlagt kildepladszoner for Aalborg Vand, Drastrup, Aalborg
Vand, Nibe og Aalborg Vand, Flødal.
Aalborg Kommune har fastlagt boringsnære beskyttelsesområder for Ellidshøj
Vandværk, Frejlev Vandværk - Kildeplads syd, Klitgård Vandværk, Svenstrup
Vandværk - Atletikvej, Sønderholm Vandværk og Aalborg Vands tre kildepladser:
Drastrup-, Flødal- og Nibe Kildeplads.
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Det grundvandsdannende opland er det
areal på jordoverfladen, der primært
bidrager med nedbør som
grundvandsdannelse til indvindingen.
Det grundvandsdannende opland
adskiller sig dermed fra
indvindingsoplandet, som
repræsenterer det område nede i
grundvandsmagasinet, hvor vandet
strømmer mod indvindingsboringen.
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Indsatsområdets nitratsårbarhed
Hele indsatsområdet er sårbart over for nitrat. Den generelle sårbarhed over for
nitrat hænger bl.a. sammen med, at der indvindes fra kalksedimenter i store dele af
området, og kalken mange steder går helt til terræn. Kun i et lille område inden for
indvindingsoplandet til Aalborg Vand, Drastrup kildeplads synes der at være et
dæklag af ler.
Hele indsatsområdet er sårbart over for nitrat og pesticider.

Der er i indsatsområdet ikke nogen nævneværdig nitratreduktionskapacitet til
stede i magasinernes dæklag eller de øvrige dele af grundvandsmagasinet. Der er
dermed et forhøjet nitratindhold i store dele af boringerne i indsatsområdet.
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Staten har gennemført en
sårbarhedskortlægning i forhold til
nitrat og på baggrund deraf udpeget
indsatsområde mht. nitrat.
I 2015 har Aalborg Kommune
genberegnet vandværkernes
indvindingsoplande med en nyopstillet
grundvandsmodel dækkende Aalborg
Sydvest. Da de nyoptegnede
indvindingsoplande til nogle af
områdets vandværker ligger helt eller
delvist uden for OSD og samtidig ikke
er fuldt ud sammenfaldende med
tidligere optegnede indvindingsoplande,
er der dele af de nye
indvindingsoplande, som ikke er
vurderet i den statslige udpegning af
nitratfølsomme indvindingsoplande.
Aalborg Kommune har for de
pågældende indvindingsoplande
foretaget en vurdering af
nitratsårbarhed og fastlagt
indsatsområder. Klik her for at se,
hvilke områder der er omfattet af
henholdsvis Statens udpegninger og
Aalborg Kommunes fastlæggelser.
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Boringsnære beskyttelsesområder

Aalborg Kommune har fastlagt
boringsnære beskyttelsesområder
(BNBO) for alle de vandværker, hvor
der prioriteres langsigtet
grundvandsbeskyttelse (land og nogle
spredt by vandværker). BNBO er
afgrænset af indvindingsoplandet og
opstrøms af en transporttid i magasinet
svarende til 1 år.
Nær en vandværksboring kan der
være øget grundvandsdannelse og
dermed øget risiko for forurening.
Derfor bør der inden for nærområdet
omkring boringerne være særlig
opmærksomhed på aktiviteter, der
indebærer en risiko for forurening af
grundvandet.
Kommunerne har efter
Miljøbeskyttelseslovens § 24 mulighed
for, på baggrund af en konkret
vurdering, at give påbud eller
nedlægge forbud for at undgå fare for
forurening af bestående eller
fremtidige vandforsyninger.
Eksempelvis kan kommunen forbyde
anvendelse af pesticider. Det er ikke
kun erhverv, der kan pålægges
rådighedsindskrænkninger inden for
BNBO, dette gælder også private
haveejere.
BNBO beregnes efter Miljøstyrelsens
vejledning nr. 2, 2007. De beregnes
med baggrund i indvindingsmængde,
geologiske og hydrogeologiske forhold
omkring den enkelte boring, og vil
derfor variere i størrelse.
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Sårbare nærzoner

Der er i forbindelse med denne
indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
optegnet sårbare nærzoner. Den
sårbare nærzone er beregnet af
Aalborg Kommune som den del af
indvindingsoplandet, der skal sikres
ved dyrkningsrestriktioner, så
koncentrationen af nitrat i
grundvandet, der indvindes, nu og på
sigt overholder grænseværdien på 50
mg/l. Denne indsats er med til sikre, at
indsatsplanens målsætning for nitrat
overholdes. Det er ligeledes besluttet,
at der ikke må anvendes pesticider
m.m. i den sårbare nærzone - se
målsætningen for nitrat og
pesticider her.
Det betyder, at ejerne af de arealer,
der er inden for den sårbare nærzone,
vil blive kontaktet af det lokale
vandværk eller grundvandssamarbejde
med henblik på en forhandling om en
frivillig aftale om
grundvandsbeskyttelse. Hvis der ikke
kan opnås en frivillig aftale på rimelige
vilkår, vil Aalborg Byråd pålægge
dyrkningsrestriktioner efter
Miljøbeskyttelseslovens § 24 og § 26a
mod fuldstændig erstatning, for at
opfylde målene i indsatsplanen.
Se desuden afsnit om
beskyttelseszoner.
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Beskyttelseszoner

Beskyttelseszoner betegner de zoner,
hvor der for det enkelte vandværk skal
gennemføres langsigtet
grundvandsbeskyttelse ved
dyrkningsdeklarationer.
Der er foretaget en konkret vurdering
af, hvilket behov der er for beskyttelse
af den enkelte kildeplads. Med
baggrund heri er der fastlagt en
beskyttelseszone i form af sårbar
nærzone, grundvandsdannende opland
i kildepladszone eller boringsnært
beskyttelsesområde. Læs mere under
det enkelte vandværk, fx. her.
Ejerne af de arealer, der ligger inden
for beskyttelseszonerne vil blive
kontaktet af det lokale vandværk eller
grundvandssamarbejde med henblik på
en forhandling om en frivillig aftale om
grundvandsbeskyttelse. Hvis der ikke
kan opnås en frivillig aftale på rimelige
vilkår, vil Aalborg Byråd pålægge
dyrkningsrestriktioner efter
Miljøbeskyttelseslovens § 24 og § 26a
mod fuldstændig erstatning, for at
opfylde målene i indsatsplanen.
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Arealanvendelse

Arealanvendelsen er inden for
indsatsområdet domineret af
landbrugsarealer. Men for halvdelen af
de vandværker, der er kategoriseret
som land vandværker, afviger
arealanvendelsen fra det generelle
billede ved at indvindingsoplandet er
domineret af skov.
Kun en lille del af indsatsområdet
udgøres af natur.
Større, sammenhængende bebyggelse
findes især i den østlige del af
indsatsområdet, hvor et antal
vandværker er kategoriseret som tæt
by vandværker.

Nedenstående tabel viser den procentvise fordeling af arealanvendelsen i
indvindingsoplandene til de enkelte vandværker.
For de vandværker, hvor der på grund af vandværkernes beliggenhed inden for
bymæssig bebyggelse ikke er optegnet indvindingsopland, er arealanvendelsen i
stedet opgjort for vandværkernes kildepladszone.
Arealanvendelse i indvindingsopland
Areal
[ha]

Landbrug
[%]

Bebyggelse
[%]

Natur
[%]

Skov
[%]

Aalborg Vand - Drastrup

992

52

17

6***

26

Aalborg Vand - Flødal*

114

36

1

1

62

55

8

0

1

91

**28

35

51

1

14

Aalborg Vand - Nibe*
Drastrup Vandværk
Ellidshøj Vandværk*

72

49

9

6

36

Frejlev Vandværk,
Kalmanparken

**34

62

36

0

1

Frejlev Vandværk,
Kildeplads syd

100

41

3

6

50

**28

37

62

1

0

Godthåb Vandværk

83

Klitgård Vandværk

94

84

13

2

1

**28

6

84

0

10

Svenstrup Vandværk,
Atletikvej*

190

81

4

5

10

Svenstrup Vandværk,
Æblehaven

**28

0

96

2

2

31

23

0

4
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Restrup Nørholm Enges
Vandværk

Sønderholm Vandværk*

* Opgørelsen omfatter udelukkende den del af indvindingsoplandene, der ligger
inden for Aalborg Kommune.
** Opgjort for vandværkets kildepladszone, idet der ikke er optegnet
indvindingsopland.
*** En del af de 6% natur i indvindingsoplandet til Aalborg Vand, Drastrup er en
efterbehandlet råstofgrav øst for Frejlev by.
Nedenstående tabel viser den procentvise fordeling af arealanvendelsen i
beskyttelseszonerne til de vandværker, hvor der skal gennemføres langsigtet
grundvandsbeskyttelse ved dyrkningsdeklarationer. Se kort over
beskyttelseszoner her.
Desuden viser tabellens højre kolonne, i hvor stor en andel af beskyttelseszonen der
på indsatsplanens vedtagelsestidspunkt foreligger varige, tinglyste
dyrkningsdeklarationer.
Arealanvendelse i beskyttelseszone
Andel, hvor der er tinglyst
Areal Landbrug Bebyggelse Natur Skov
varige
[ha] [%]
[%]
[%] [%]
dyrkningsdeklarationer
Aalborg Vand
- Drastrup

157,4

67

7

14

12

76

Aalborg Vand
- Flødal*

56,4

39

2

0

59

5

0,1

93

0

Aalborg Vand
- Nibe

32,5

7

0

Ellidshøj
Vandværk

12,6

57

35

7

0

0

Frejlev
Vandværk,
Kildeplads syd

5,5

34

3

0

63

64

Klitgård
Vandværk

3,8

100

0,01

0

0

Svenstrup
Vandværk,
Atletikvej

15,9

15

17

Sønderholm
Vandværk

8,3

86

0

82

14

0

3

0

0

0

* Opgørelsen omfatter udelukkende den del af beskyttelseszonen, der ligger inden
for Aalborg Kommune.

84

Redegørelse

>

Arealanvendelse

>

Kommunalt ejede arealer

Kommunalt ejede arealer
Der findes kommunalt ejede arealer inden for indvindingsoplandene til Ellidshøj
Vandværk, Svenstrup Vandværk - Atletikvej samt Aalborg Vands tre kildepladser:
Drastrup, Flødal og Nibe.

I Aalborg Kommune anvendes der ikke
pesticider på kommunalt ejede arealer.
Retningslinjer for anvendelse af
pesticider på arealer, der ejes eller
vedligeholdes af Aalborg Kommune,
fremgår af Administrativ forskrift nr.
25.
Hvis kommunale arealer inden for
vandværkernes indvindingsoplande
sælges, skal der tages stilling til, om
der skal pålægges deklarationer.
Se mere omkring retningslinjer for
tilladelser og afgørelser for kommunale
arealer her.
Der vil løbende ske ændringer i forhold
til, hvilke arealer, der er kommunalt
ejede.
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Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger
Inden for særligt følsomme landbrugsområder (SFL-områder) kan der søges om
tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ).
SFL er generelt udpeget i forhold til beskyttelse af grundvand, overfladevand og
natur.
Størstedelen af indsatsområdet er udpeget som SFL-område i forhold til grundvand,
og vandværkernes indvindingsoplande er enten helt eller delvist udpeget som SFLområde.
De tilsagn om miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, der er indgået i
indsatsområdet, udløber inden for perioden 2017-2020.
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SFL-udpegningen er alene et tilbud om
at kunne indgå aftale om miljøvenlige
jordbrugsforanstaltninger (MVJ), fx.
græsning eller dyrkning uden
pesticider, og indebærer ikke
administrative eller planmæssige
begrænsninger for ejendommen.
SFL-områder i forhold til grundvand er
områder med særligt udsatte
grundvandsreserver, hvor nedsivning
af nitrat og pesticider er problematisk,
og de er udpeget, hvor en ændring til
en mere miljøvenlig jordbrugsdrift
vurderes at få størst værdi for
grundvandet.

Redegørelse

>

Arealanvendelse

>

Råstofområder

Råstofområder
Inden for indsatsområdet er der udpeget ét råstofgraveområde. Området ligger
mellem Svenstrup og Tostrup, og hovedparten ligger inden for indvindingsoplande,
henholdsvis indvindingsoplandet til Svenstrup Vandværk - Atletikvej, Frejlev
Vandværk - Kildeplads syd og Aalborg Vand - Drastrup Kildeplads.
Der er ikke udlagt nogen råstofinteresseområder inden for indsatsområdet.
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Region Nordjylland forestår
administration og planlægning af
råstofområder samt giver tilladelse til
råstofindvinding. Den regionale
råstofplan fastlægger to kategorier af
råstofområder - 'graveområder' og
'interesseområder'.
Et interesseområde er et område, hvor
den endelige afvejning af
råstofinteresserne i forhold til andre
arealinteresser ikke er afsluttet.

Redegørelse

>

Arealanvendelse

>

Fremtidig arealanvendelse

Fremtidig arealanvendelse
Den fremtidige arealanvendelse for indsatsområdet er fastlagt i Kommuneplanens
Hovedstruktur 2013.
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Fremtidig arealanvendelse

3. Limfjordsforbindelse

>

3. Limfjordsforbindelse
Den planlagte 3. LimfjordsforbindelseEgholmlinjen samt de tilknyttede
vejanlæg passerer forbi boringerne til
Aalborg Vand, Drastrup og Drastrup
Vandværk i en afstand af 200-300
meter. Der skal tages hånd om
risikoen for forurening af de to
vandværker i både driftsog anlægsfasen.
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>

Fremtidig arealanvendelse

Planlagt vej

>

Planlagt vej
Der er planlagt en vej inden for 5
meter fra Frejlev Vandværks boringer
ved kildeplads Syd. Den nuværende
placering kan udgøre en risiko for
forurening af kildepladsen i både driftsog anlægsfasen. Der skal arbejdes for
at få den planlagte vej flyttet uden for
kildepladszonen til Frejlev Vandværk.
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Fremtidig arealanvendelse

>

Skov

Skov

Skovrejsning

Der findes i dag sammenhængende skovarealer i indvindingsoplandene til
Sønderholm Vandværk og Aalborg Vand - Nibe Kildeplads.

Kommunen udpeger
skovrejsningsarealer. Der kan søges
tilskud til privat skovrejsning ved
Staten.

De øvrige indvindingsoplande er, med undtagelse af indvindingsoplandet til Klitgård
Vandværk, udlagt som skovrejsningsområde. På nuværende tidspunkt er der skov i
en forholdvis stor andel af indvindingsoplandene til Aalborg Vand - Flødal Kildeplads,
Aalborg Vand - Drastrup Kildeplads og Frejlev Vandværk - Kildeplads syd, men først
ved tilplantning af de udlagte skovrejsningsområder vil der blive tale om
sammenhængende skov.

Aalborg Kommune har en målsætning
om at øge skovarealet i Aalborg
Kommune til 14%.

Råstofområdet mellem Svenstrup og Tostrup er udlagt som et område, der er
uønsket for skov indtil råstofferne er indvundet og derefter overgår det til
skovrejsningsområde.
Inden for indsatsområdet er der udpeget fire områder med uønsket
skovtilplantningen. Bortset fra indvindingsoplandet til Klitgård Vandværk ligger disse
områder uden for indvindingsoplande.

91

Redegørelse

>

Arealanvendelse

>

Fremtidig arealanvendelse

>

Byudvikling

Byudvikling
I den østlige del af indsatsområdet findes der spredte byudviklingsområder. Af disse
ligger der et planlagt erhvervsområde inden for indvindingsoplandet til Aalborg Vand
- Drastrup Kildeplads, mens der ligger et planlagt boligområde i hvert af
indvindingsoplandene til henholdsvis Ellidshøj Vandværk og Svenstrup Vandværk,
Atletikvej.
Byområder er generelt kendetegnet ved mange potentielle forureningskilder, læs
mere her.
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Mulige forureningskilder

Mulige forureningskilder
Aalborg Kommune har gennemført en kortlægning af arealanvendelse, fladekilder og
punktkilder samt en kortlægning af øvrige mulige forureningskilder i indsatsområdet.
Kortlægningen omfatter både konkrete forureninger, som kan udgøre en trussel over
for grundvandet, samt aktiviteter, som kan udgøre en risiko for en fremtidig
forurening af grundvandsressourcen.
Trusselsbilledet fra forurening er ikke statisk, men ændrer sig løbende.
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>

Landbrugsdrift

Landbrugsdrift
Landbrugets udbringning af nitrat på landbrugsarealer kan medføre en udvaskning af
nitrat til grundvandet. Den potentielle nitratudvaskning er den mængde nitrat, der
kan sive fra rodzonen ned mod grundvandet med udgangspunkt i
kvælstofoverskuddet og nettonedbøren.
For at vurdere nitratudvaskningen fra landbrugsområderne er der indhentet
registerdata.
Anvendelsen af pesticider og andre miljøfremmede stoffer udgør en generel stor
risiko for forurening af grundvandsressourcen. Anvendelsen af pesticider og andre
miljøfremmede stoffer er ikke yderligere kortlagt.

Spildevandsslam
Spildevandsslam indeholder en lang række kendte stoffer, og disse stoffer er
omfattet af analysepakken for spildevandsslam til jordbrug. Spildevandsslam kan
desuden indeholde andre stoffer, der ikke indgår i analysepakken. På grund af de
mange stoffers ukendte 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. Se mere omkring retningslinjer for landbrug
her.
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Landbrugsejendom

Landbrugsejendom
Forskellige aktiviteter på bedrifter lokaliseret i indvindingsoplandene inden for
indsatsområdet udgør en potentiel forureningsrisiko for grundvand.

Opbevaring af husdyrgødning
I forbindelse med husdyrbedrifter findes ofte potentielle forureningskilder i form af
opbevaring af husdyrgødning i gyllebeholdere, møddinger og ajlebeholdere, der ved
utætheder og uheld kan give anledning til nedsivning af nitrat til grundvandet.

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 tidligere ofte 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 ubenyttede boringer og brønde, der
ikke er blevet sløjfet efter forskrifterne.

95

Redegørelse

>

Mulige forureningskilder

>

Forurenede lokaliteter

Forurenede lokaliteter
I bilaget mulige forureningskilder ses i tabel A.1 hvilke matrikler beliggende
inden for indvindingsoplandet til land eller spredt by vandværker, der er V1 eller V2
kortlagte, samt hvor forureninger er uafklaret. Lokaliteter i det øvrige OSD er ikke
kortlagt, men udgør ligeledes en risiko for forurening af grundvandsressourcen.

Det er Region Nordjylland, der i
henhold til Jordforureningsloven tager
stilling til kortlægningen og en evt.
efterfølgende indsats. Se mere her.

Vidensniveau 1 (V1)
En ejendom kortlægges
på vidensniveau 1, når der er faktisk
Region Nordjylland har på nuværende tidspunkt ikke afsluttet kortlægningen af
viden om, at der har været en branche
lokaliteter efter jordforureningsloven i Aalborg Kommune, hvorfor listen i bilaget ikke eller aktivitet på ejendommen, som
er udtømmende.
gør, at den kan være forurenet.
Hvilke potentielle forureningskilder, der er beliggende i de enkelte vandværkers
indvindingsoplande og kildepladszoner, fremgår af bilagets øvrige tabeller.

Vidensniveau 2 (V2)
En ejendom kortlægges på
vidensniveau 2, når der er oplysninger
om eller konstateres, at der er en
forurening på ejendommen, som kan
udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig
risiko.
Uafklaret
Hvis en ejendom benævnes 'uafklaret',
har der muligvis været forurenende
aktivitet, men Regionen har endnu ikke
vurderet ejendommen efter
jordforureningsloven.
Region Nordjylland gennemfører en
individuel vurdering af risikoen for
forurening og prioriterer
kortlægningen, undersøgelser og
oprydning.
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Spildevandsanlæg

Spildevandsanlæg
Med baggrund i afstandskravet 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 over mulige forureningskilder ses i tabel A.2 en
oversigt over private spildevandsanlæg inden for kildepladszonen til vandværker i
kategorierne land og spredt by.
Hvilke forureningskilder, der er beliggende i de enkelte vandværkers
indvindingsoplande og kildepladszoner, fremgår af bilag over mulige
forureningskilder.
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Afstandskrav
De gældende afstandskrav for
nedsivningsanlæg til almene
vandindvindingsanlæg er 300 m.
Afstandskravene er primært fastsat for
at beskytte vandindvindingsanlæggene
mod forurening fra bakterier. Der er
dog andre forureningskilder fra
spildevand, som kan udgøre en risiko
for grundvandsressourcen.

Redegørelse

>

Mulige forureningskilder

>

Olietanke

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 bl.a. 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 olietanke, 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. Se mere under Retningslinjer for
tilladelser og afgørelser.
I bilag over mulige forureningskilder ses i tabel A.3 en oversigt over private
olietanke placeret i kildepladszonen til vandværker kategoriseret som land og spredt
by.
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Vandforsyning

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 kan have 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 over mulige forureningskilder er der en oversigt over boringer placeret i
indvindingsoplandet til vandværker kategoriseret som land og spredt by.
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 fyldt op
med affald, indebære risiko for direkte tilførsel af forurenende stoffer til
grundvandsmagasinet.
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Fladekilder

Fladekilder
Byområder
Der ligger byområder i kildepladszonen til Drastrup Vandværk, Ellidshøj Vandværk,
Frejlev Vandværk - Kalmanparken Kildeplads, Godthåb Vandværk, Svenstrup
Vandværk - Æblehaven Kildeplads, og i en lille del af kildepladszonen til Aalborg
Vand - Drastrup Kildeplads. Restrup Nørholm Enges Vandværk ligger i et
sommerhusområde.
Byområder er generelt kendetegnet ved mange potentielle forureningskilder,
herunder virksomheder, tankstationer samt anvendelse af pesticider.
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 dichobenil (bl.a. Prefix), der giver anledning til udvaskning af BAM.
På grund af beliggenheden i kildepladszonen, vurderes risikoen for pesticidforurening
af det terrænnære grundvand at være høj.
I Aalborg Kommune er der flere eksempler på boringer i byområde, som er lukket
på baggrund af for højt indhold af nitrat. Det vides ikke, om kilden hertil er
anvendelse af gødning i private haver, utætte kloakker eller andet.

Kloakering
I dele af indvindingsoplandene til Ellidshøj Vandværk, Klitgård Vandværk, Restrup
Nørholm Enges Vandværk og Aalborg Vand - Drastrup Kildeplads er der offentlig
kloakering. Det samme er tilfældet i hele eller dele af kildepladszonerne til de
vandværker, der ligger inden for bymæssig bebyggelse, henholdsvis Drastrup
Vandværk, Frejlev Vandværk - Kalmanparken, Godthåb Vandværk og Svenstrup
Vandværk - Æblehaven.
Det kan ikke afvises, at kloakledningerne kan udgøre en risiko for forurening af
grundvandsressourcen.

100

Redegørelse

>

Mulige forureningskilder

>

Linjekilder

Linjekilder
Trafikanlæg
Trafikanlæg kan forårsage forurening med olieprodukter (spild/uheld) samt diffus
forurening forårsaget af luftforurening. Diffus forurening fra trafikanlæg er typisk
karakteriseret ved at være stærkt bundet til jordmatricen, fx bly og PAH'er, og i
forhold til grundvandsressourcen vil det kun udgøre en meget begrænset risiko.
Forurening forårsaget af spild/uheld udgør en risiko i forhold til grundvandet.
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
arael), og i Jylland gør den større nettonedbør og nedsivning det langt lettere at
overholde kriterierne. Vurderingerne er gennemført på baggrund af konkrete forsøg.
Det vurderes på baggrund af ovenstående, at saltning af veje ikke udgør en risiko
for forurening af grundvandsressourcen.
Ny Nibevej, der er en motortrafikvej, går igennem den nordlige del af
indsatsområdet ved Drastrup, herunder kildepladszonen til Aalborg Vand - Drastrup
Kildeplads. Derudover er det kun mindre veje, der ligger inden for kildepladszonen til
de enkelte vandværker.
Motorvej E45 går igennem indvindingsoplandet til Ellidshøj Vandværk, men uden for
kildepladszonen.
(Klik på billedet for større visning)

Afskærende spildevandsledninger
Ved udsivning af spildevand fra utætte ledninger er der risiko for, at der sker
bakteriel forurening og forurening med miljøfremmede stoffer samt kvælstof til
grundvandet.
Inden for indsatsområdet berøres tre vandværker af afskærende
spildevandsledninger.
Indvindingsoplandet til Aalborg Vand, Drastrup Kildeplads berøres af afskærende
spildevandsledninger lavet af beton og etableret i perioden 1965-1980, hvoraf der i
vandværkets kildeplads ligger en afskærende ledning fra 1980.
Kildepladszonen til Restrup Nørholm Enges Vandværk berøres af en afskærende
spildevandsledning fra 1987, udført i plast.
I kildepladszonen til Svenstrup Vandværk, Æblehaven løber der henholdsvis en
afskærende spildevandsledning i beton og en trykledning i eternit, som begge er
etableret i 1975.
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Aalborg Vand, Drastrup

Aalborg Vand, Drastrup
Aalborg Vand, Drastrup kildeplads har 12 invindingsboringer, fordelt i to områder,
henholdsvis fire boringer mod nord, Drastrup II og otte boringer mod syd, Drastrup
I. Afstanden mellem Drastrup I og Drastrup II er 350 m.

(Klik på billedet for større visning)

(Klik på billedet for større visning)
For Aalborg Vand Drastrup Kildeplads
har Aalborg Kommune fastlagt
følgende:
Aalborg Vand, Drastrup kildeplads og den kildepladsnære del af indvindingsoplandet
ligger i et fladt landskab, som tidligere har været havbund (det marine forland).
Kystlinjen har ligget ved de sydligeste boringer (Drastrup I), og mod syd rejser
landskabet sig højt over det marine forland. Det høje landskab er præget af
højtliggende skrivekridt.



Arealanvendelsen er i hovedparten af indvindingsoplandet skov og landbrug.
Desuden er der bebyggelse ved Drastrup og i udkanten af Frejlev samt én aktiv
råstofgrav.
Store dele af det grundvandsdannende opland og kildepladszonen har en lav
nitratudvaskning (<25 mg/l), hvilket blandt andet afspejler, at der er en række
tinglyste dyrkningsdeklarationer i området. Lokalt er der dog marker med en høj
(50-100 mg/l) eller meget høj nitratudvaskning (>100 mg/l).
Indvindingsoplandet har et areal på 992 ha, mens den sårbare nærzone er på 157
ha.
En del af indvindingsoplandet til Aalborg Vand, Drastrup kildeplads overlapper
indvindingsoplandet til Frejlev Vandværk, Kildeplads syd. Desuden er der i den
sydlige del af indvindingsoplandet til Aalborg Vand, Drastrup kildeplads overlap med
en del af indvindingsoplandet til Svenstrup Vandværk, Atletikvej.

Boring
(DGU nr.)

Udførelsesår

Filter
(m u.t.)*

Bemærkninger
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Et indvindingsopland, som
afspejler det område i
grundvandsmagasinet, hvorfra
vandværket indvinder
grundvand, og hvor
grundvandet strømmer hen
imod boringen.
Indvindingsplandet er beregnet
på baggrund af
indvindingstilladelsen på

2.100.000 m3 /år.
En kildepladszone, som er
afgrænset af en transporttid i
grundvandsmagasinet svarende
til 5 år.
 En sårbar nærzone, som er den
del af indvindingsoplandet, der
skal sikres ved
dyrkningsrestriktioner, så
vandværket nu og på sigt kan
indvinde drikkevand, der
overholder grænseværdien for
nitrat.


34.1055
(Drastrup I)

1977

15-40

Uforet

34.1670
(Drastrup I)

1986

?-35

Uforet

34.1697
(Drastrup I)

1958

?-ca. 50 m

Sandsynligvis uforet

34.1698
(Drastrup I)

1958

?

Sandsynligvis uforet

34.2364
(Drastrup I)

1999

61-73

34.2365
(Drastrup I)

1999

66-78

34.2855
(Drastrup I)

2005

35,5-47,5

34.2858
(Drastrup I)

2005

46-58

34.1661
(Drastrup II)

1987

56,5-74,5

34.1662
(Drastrup II)

1987

56-74

34.1663
(Drastrup II)

1987

47-62

34.1664
(Drastrup II)

1987

49-64

m u.t. = meter under terræn
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Grundvandskvalitet

Grundvandskvalitet
Der indvindes på både Drastrup I og Drastrup II en oxideret vandtype (vandtype
AB).
På Drastrup I er der i alle otte boringer påvist nitrat, oftest i en høj koncentration
(mere end 25 mg/l), og indholdet er generelt stigende. De påviste koncentrationer
ligger alle under grænseværdien for drikkevand på 50 mg/l.
Sulfatindholdet er på baggrundsniveau, og der vurderes ikke at være nogen
nitratreduktionskapacitet til stede.
Der er et højt forvitringsindeks samt en lav ionbytningsgrad, og dette indikerer
sammen med ovenstående, at den naturlige beskyttelse på kildepladsen er
begrænset.
Der pågår i dag afværgepumpning over for en pesticidforurening på Drastrup I.
Pesticidforureningen er påvist i to tidligere indvindingsboringer, DGU nr. 34.1695 og
34.1696, hvor der er målt op til fire gange grænseværdien for pesticider (0,4 µg/l
BAM 1998). De pågældende boringer er taget ud af drift som indvindingsboringer og
har siden 1997 fungeret som afværgeboringer.
I de boringer, som i dag fungerer som indvindingsboringer på Drastrup I, er der
påvist pesticider (atrazin og glyphosat) og pesticidnedbrydningsprodukter (BAM) i to
boringer (DGU nr. 34.1670 og 34.2364), men i koncentrationer under grænseværdien
for drikkevand på 0,1 µg/l.

Figur: nitrat- og sulfatudvikling i grundvandet ved Drastrup I. Siden 1997 er der
pågået afværgepumpning over for pesticidforurening i to afværgeboringer. (Klik på
billedet for større visning).
Signaturer
Grå kvadrat:

DGU nr. 34.1055

Grøn kvadrat:

DGU nr. 34.2364

Pink kvadrat:

DGU nr. 34.1670

Rød kvadrat:

DGU nr. 34.2365

Cyan kvadrat:

DGU nr. 34.1697

Grå ruder:

DGU nr. 34.2855

Blå kvadrat:

DGU nr. 34.1698

Pink ruder:

DGU nr. 34.2858

Grænseværdier: nitrat 50 mg/l, sulfat 250 mg/l

104

Der er på Drastrup II påvist nitrat i alle fire indvindingsboringer, og
nitratkoncentrationen er stigende. Den højeste koncentration er påvist i 34.1663,
hvor der i 2015 er målt er 39 mg/l nitrat. Grænseværdien på 50 mg nitrat/l er
dermed ikke overskredet.
Sulfatkoncentrationen er moderat, omkring 25-30 mg/l, og svagt stigende.
Forvitringsgraden er høj, mens ionbytningen er neutral til lav. Dette viser sammen
med det høje nitratindholdet at grundvandsmagasinet er sårbart og at
grundvandskvaliteten er påvirket af arealanvendelsen.
Der er i DGU nr. 34.1664 påvist nedbrydningsprodukter fra pesticider (BAM).
I DGU nr. 34.1663 er der i et enkelt tilfælde, i 2003, påvist xylener, som stammer fra
olieprodukter, men det er ikke påvist siden. I den samme boring er der påvist pnitrophenol, der kan være dannet som nedbrydningsprodukt fra pesticider.
De påviste koncentrationer af pesticider og miljøfremme stoffer ligger alle under
grænseværdien for grundvand.

Figur: nitrat- og sulfatudvikling i grundvandet ved Drastrup II (klik på billedet for
større visning).
Signaturer
Grå kvadrat:

DGU nr. 34.1661

Pink kvadrat:

DGU nr. 34.1662

Cyan kvadrat: DGU nr. 34.1663
Blå kvadrat:

DGU nr. 34.1664

Grænseværdier: nitrat 50 mg/l, sulfat 250 mg/l

Pesticider og andre miljøfremmede stoffer
DGU
nr.
Kildeplads
Drastrup I /
Drastrup
II

34.1663

34.1664

34.1670

34.2364

AFVÆRGEBORING
34.1695

AFVÆRGEBORING
34.1696

II

II

I

I

I

I

i.p.
(2016,
2012-
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Atrazin
(µg/l)

i.p.

i.p.

2014,
2008,
19911999)

i.p. *
(20062016)

i.p. *
(20142016)

0,011-0,072
(19982006)

0,01-0,039
(19982014)

0,013-0,4
(19982016)

0,014-0,16
(19972016)

i.p.
(20142016,
2012)

i.p.

i.p.

i.p.

i.a.

i.p.

0,010,027
(2015,
2009,
20002006)

BAM
(µg/l)

i.p.

i.p.
(20012015)
0,011
(1999)

0,01-0,25
(20142016,
20002011)
i.p.
i.p.
(20112013,
19971999)
0,012
(2013)

Glyphosat
(µg/l)

4Nitrophenol
(µg/l)

M+P-xylen
(µg/l)

i.p.

i.p.
(20042006)

i.p.

i.p.

i.p.

i.p.

i.a.

0,013
(2003)
i.p.
(20042006)

i.p.

i.p.

i.p.

i.p.

i.p.

i.p.

i.p.

i.p.

i.p.

i.p.

i.p.

i.p.

0,041
(2003)

O-xylen
(µg/l)

i.p.
(20042006)

i.p.

0,02
(2003)

Toluen
(µg/l)

i.p.
(20052006)
i.p.

i.p.

0,02
(20032004)

* OBS: nedbrydningsprodukter fra Atrazin er de seneste år påvist i boringerne.
i.p. = ikke påvist
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i.a. = ikke analyseret
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Redegørelse

>

Aalborg Vand, Drastrup

>

Nitratsårbarhed

Nitratsårbarhed

På kildepladsen indvindes der fra
skrivekridt.

Størstedelen af indvindingsoplandet til Aalborg Vand, Drastrup kildeplads er fastlagt
som nitratfølsomt indvindingsområde, der samtidig er indsatsområde.

I den sydlige del af kildepladsområdet,
Drastrup I, ligger skrivekridtet tæt på
jordoverfladen, og der er ingen eller
kun et tyndt dække af sedimenter over
skrivekridtmagasinet. Sedimenterne
over skrivekridtet udgøres primært af
sand og desuden af sten og silt. Der er
ikke ved Drastrup I nogen lerlag over
skrivekridtet, som kunne tjene som en
naturlig beskyttelse af
grundvandsmagasinet.
I retning mod nord dykker
skrivekridtoverfladen brat, og på den
nordlige del af kildepladsen, ved
Drastrup II, ligger skrivekridtet 23-49
meter under jordoverfladen. De
sedimenter, som ligger over
skrivekridtet ved Drastrup II,
indeholder 18-34 m ler, og lokalt er
den naturlige beskyttelse af
grundvandet moderat.
Toppen af grundvandsmagasinet er
toppen af skrivekridtet, mens bunden
af magasinet forventes at være
overgangen mellem fersk og salt
grundvand, der sandsynligvis ligger
omkring kote - 70 m. Magasinets
tykkelse er på den sydlige del af
kildepladsen, ved Drastrup I,
formodentlig omkring 60-80 m. Mod
nord dykker skrivekridtoverfladen, og
ved Drastrup II er magasintykkelsen
sandsynligvis omkring 30-50 m.
I det sydlige kildepladsområde, ved
Drastrup I, er grundvandsspejlet frit,
og det står 0,5 meter under
jordoverfladen, svarende til kote 2-4
m. I det nordlige kildepladsområde,
ved Drastrup II, hvor der er et dække
af ler over skrivekridtmagasinet, er
grundvandsspejlet spændt og står
omkring kote 3-4 m, svarende til 0-0,6
m over jordoverfladen.
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Redegørelse

>

Aalborg Vand, Drastrup

>

Samlet vurdering

Samlet vurdering
Indvindingsoplandet til Aalborg Vand, Drastrup kildeplads ligger overvejende i
landbrugsområde og skov.
Der er siden midten af 1980'erne foregået en aktiv indsats for at etablere mere skov
og beskytte grundvandet.
De geologiske og grundvandskemiske forhold viser ringe til moderat beskyttelse af
grundvandsmagasinet, og grundvandet er derfor sårbart over for forurenende stoffer
som fx. nitrat og pesticider.
I dag indvindes der en tilfredsstillende vandkvalitet, som overholder
grænseværdierne for kemiske stoffer i drikkevand, mens der samtidig pågår
afværgepumpning over for pesticidforurening.
Grundvandet er påvirket af arealanvendelsen i området. Der forekommer nitrat i
samtlige indvindingsboringer, og koncentrationen er i flere tilfælde høj. Der er
desuden påvist miljøfremmede stoffer, herunder pesticider, i flere af
indvindingsboringerne, og samtidig kan der fortsat påvises en høj koncentration af
pesticider i de to afværgeboringer på Drastrup I.
Aalborg Vand, Drastrup kildeplads forventes at indgå i den fremtidige
drikkevandsforsyning i Aalborg. Det er derfor nødvendigt for vandværket at
gennemføre indsatsprogrammet og dermed blive omfattet af langsigtet
grundvandsbeskyttelse.
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Redegørelse

>

Aalborg Vand, Flødal

Aalborg Vand, Flødal
Aalborg Vand, Flødal kildeplads ligger i en plantage syd for Svenstrup by.
Vandværket indvinder fra tre indvindingsboringer, som har en indbyrdes afstand på
op til 150 m.
Kildepladsen er blevet renoveret i 2011-2013, hvor to eksisterende boringer er
blevet overboret, og der indvindes nu fra et dybere niveau end tidligere.

(Klik på billedet for større visning)

(Klik på billedet for større visning)
For Aalborg Vand, Flødal kildeplads har
Aalborg Kommune fastlagt følgende:


Vandværkets indvindingsopland ligger primært i landbrugsområde og derudover i
skovområde. Nitratudvaskningen i kildepladszonen og det grundvandsdannende
opland er generelt høj (50-100 mg/l).
Indvindingsoplandets areal er 351 ha, hvoraf 114 ha ligger i Aalborg Kommune og
dermed er omfattet af indsatsplanen.

210.000 m3 /år.
En kildepladszone, som er
afgrænset af en transporttid i
grundvandsmagasinet svarende
til 5 år.
 En sårbar nærzone, som er den
del af indvindingsoplandet, der
skal sikres ved
dyrkningsrestriktioner, så
vandværket nu og på sigt kan
indvinde drikkevand, der
overholder grænseværdien for
nitrat.


Den sårbare nærzone for Aalborg Vand, Flødal er 56 ha.

Boring
(DGU nr.)

Udførelsesår

Filter
(m u.t.)*

34.1747

1988

40-58

34.3536

2011

65,5-102

Uforet
Overboring af 34.1766

34.3579

2013

70-102

Uforet
Overboring af 34.1748

Bemærkninger

m u.t. = meter under terræn
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Et indvindingsopland, som
afspejler det område i
grundvandsmagasinet, hvorfra
vandværket indvinder
grundvand, og hvor
grundvandet strømmer hen
imod boringen.
Indvindingsoplandet er beregnet
på baggrund af
indvindingstilladelsen på

Redegørelse

>

Aalborg Vand, Flødal

>

Grundvandskvalitet

Grundvandskvalitet
Der indvindes i alle boringer en oxideret vandtype (vandtype A).
I DGU nr. 34.1747 er der påvist et højt indhold af nitrat. Nitratkoncentrationen har fra
1999 til 2003 i nogle tilfælde været over grænseværdien for drikkevand (50 mg/l).
I boringerne 34.3536 og 34.3579, som indvinder fra et dybere niveau, er der påvist
et moderat nitratindhold, ca. 15-20 mg/l.
DGU nr. 34.3536 og 34.3579 er blevet renoveret i henholdsvis 2011 og 2013, hvor to
tidligere boringer (DGU nr. 34.1766 og 34.1748) er blevet overboret. På kurverne
over nitrat- og sulfatudviklingen er data fra før renoveringen medtaget. Der ses et
markant fald i nitratkoncentrationen i forbindelse med, at boringerne er blevet
renoveret.
Forud for, at de renoverede boringer er taget i brug, er der foretaget en række
boringsforsøg, blandt andet udtagning af niveauspecifikke vandprøver. Særligt for
DGU nr. 34.3579 afspejles dette i, at der i september 2013 er udtaget en række
prøver, som plotter med forskellig nitratkoncentration i diagrammet over
nitratudvikling. Disse prøver repræsenterer ikke en udvikling i nitratkoncentrationen.

Nitratudvikling i grundvandet. Bemærk
at analyser fra september 2013 vedr.
DGU nr. 34.3579 repræsenterer ikke
en udvikling, men boringsforsøg med
udtagning af niveauspecifikke
vandprøver forud for at boringen er sat
i drift. (Klik på billedet for større
visning).

Sulfatindholdet ligger i alle tre boringer på baggrundsniveau, og der vurderes derfor
ikke at være nitratreduktionskapacitet til stede.
Der er påvist pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider i to af
indvindingsboringerne, DGU nr. 34.1447 og 34.3536. Der er tale om BAM (2,6dichlorbenzamid), DEIA (desethyl-isopropyl-atrazin), metribuz-desam-diket og
pendimethalin, hvoraf de tre førstnævnte er nedbrydningsprodukter. De påviste
koncentrationer overskrider ikke grænseværdien for drikkevand.
Indholdet af nitrat og pesticider viser sammen med en høj forvitringsgrad, at
grundvandet er påvirket af arealanvendelsen. Samtidig er ionbytningen lav, hvilket
indikerer, at der ikke er nogen naturlig grundvandsbeskyttelse.
En høj koncentration af strontium i de to boringer, som indvinder fra det dybeste
niveau (DGU nr. 34.3536 og 34.3579), viser, at der ikke umiddelbart kan bores
dybere på kildepladsen, idet der så kunne blive problemer med at overholde den
vejledende grænseværdi for strontium ved afgang vandværk. Strontium forekommer
naturligt, og høje værdier er ofte knyttet til skrivekridt.
Der er påvist chloroform i DGU nr. 34.1747 (op til 0,23 µg/l). Der vurderes at være
tale om naturligt forekommende chloroform, da kombinationen af nåleskov og et
kalkmagasin er gode forudsætninger for dannelse af stoffet.

Pesticider og andre miljøfremmede stoffer
DGU nr.

BAM
(µg/l)

34.1747

34.3536

34.3579

i.p.

i.p.

i.p.
(2011-2015, 2005)
0,011-0,02
(2007-2010, 1999-2004)
0,011-0,017
(2016, 2012)
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Sulfatudvikling i grundvandet (klik på
billedet for større visning).
Signaturer
Grå:

DGU nr. 34.1747

Grøn:

DGU nr.
34.3536*

Blå:

DGU nr.
34.3579**

Hvid signatur med farvet omrids:
*DGU nr. 34.3536 før renovering i
2011
**DGU nr. 34.3579 før renovering i
2013
Grænseværdier: nitrat 50 mg/l, sulfat
250 mg/l

DEIA
(µg/l)

Metribudesamdiket
(µg/l)

Pendimethalin
(µg/l)

i.p.

i.p.
i.p.
(2012-2015, 2011-2012)

0,02-0,045
(2013-2015)

0,01-0,016
(2011-2015)

i.p.

i.p.

i.p.

i.p. (2005)
i.p.
(1999-2010)
0,019 (1999)

i.p. = ikke påvist
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Redegørelse

>

Aalborg Vand, Flødal

>

Nitratsårbarhed
Geologi og hydrologi

Nitratsårbarhed
Hele indvindingsoplandet til Aalborg Vand, Flødal kildeplads er fastlagt som
nitratfølsomt indvindingsområde. Den del af indvindingsoplandet, der ligger i Aalborg
Kommune, ligger i indsatsområdet for denne indsatsplan. Resten af
indvindingsoplandet er omfattet af indsatsplan vedtaget af Rebild Kommune.

På kildepladsen indvindes der fra
skrivekridt. Der er i skrivekridtet et
gennemgående lag af mergel, som
opdeler grundvandsmagasinet i en
øvre og en nedre del af
skrivekridtmagasinet, hvor DGU nr.
34.1747 indvinder fra den øvre del,
mens DGU nr. 34.3536 og 34.3579
indvinder fra den nedre del.
Det samlede skrivekridtmagasin
vurderes at være ca. 130 m tykt.
Toppen af magasinet er
grundvandsspejlet, knapt 20 m under
overfladen af skrivekridtet, mens
bunden af magasinet sandsynligvis er
defineret af overgangen til salt
grundvand.
Over skrivekridtet er der 7-9 m
sediment, som ved kildepladsen
primært består af sand. Lokalt
forekommer der et lag af ler, men der
er tale om et usammenhængende
lerlag, og det yder derfor kun ringe
beskyttelse af grundvandsmagasinet.
Grundvandsspejlet er i den øvre del af
skrivekridtmagasinet frit og står
omkring kote 9 m, svarende til 24-28
meter under jordoverfladen. I den
nedre del af skrivekridtmagasinet er
der tale om et spændt
grundvandsspejl, og det står i kote 8
m, svarende til 26 m under
jordoverfladen.
Ved kildepladsen er grundvandets
strømningsretning fra sydvest mod
nordøst.
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Redegørelse

>

Aalborg Vand, Flødal

>

Samlet vurdering

Samlet vurdering
Indvindingsoplandet til Aalborg Vand, Flødal kildeplads ligger delvist i skov og delvist
i landbrugsområde.
Der indvindes fra to niveauer af skrivekridt, henholdsvis over og under et mergellag.
De geologiske forhold viser ingen eller ringe beskyttelse af grundvandsmagasinerne,
og grundvandet er derfor sårbart over for forurenende stoffer som fx. nitrat og
pesticider.
Der indvindes i dag grundvand af tilfredsstillende kvalitet. Men de
grundvandskemiske forhold viser en påvirkning fra arealanvendelsen, idet der er
påvist nitrat og pesticider.
Aalborg Vand - Flødal Kildeplads forventes at indgå i den fremtidige
drikkevandsforsyning i Aalborg. Det er derfor nødvendigt at gennemføre
indsatsprogrammet og dermed blive omfattet af langsigtet grundvandsbeskyttelse.
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Redegørelse

>

Aalborg Vand, Nibe

Aalborg Vand, Nibe
Aalborg Vand, Nibe kildeplads ligger i udkanten af Sønderholm Plantage syd for
Sønderholm By. Der indvindes fra tre indvindingsboringer, som ligger i en afstand af
50-90 m fra vandværksbygningen.

(Klik på billedet for større visning)

(Klik på billedet for større visning)
For Aalborg Vand, Nibe kildeplads har
Aalborg Kommune fastlagt følgende:


Indvindingsoplandet til Aalborg Vand, Nibe kildeplads ligger overvejende i skov, og
landbrugsarealer. Kun den kildepladsnære del ligger i Aalborg Kommune, og denne
del er domineret at skov og juletræsplantage.
Størstedelen af det grundvandsdannende opland og kildepladszonen har en lav
nitratudvaskning (<25 mg/l).
Indvindingsoplandets areal er 258 ha, hvoraf 55 ha ligger i Aalborg Kommune og
dermed er omfattet af indsatsplanen. Resten af indvindingsoplandet ligger i Rebild
Kommune. Indvindingsoplandet grænser mod vest op til indvindingsoplandet for
Sønderholm Vandværk.
Arealet af den sårbare nærzone for Aalborg Vand, Nibe er 33 ha.
Boring
(DGU nr.)

Udførelsesår

Filter
(m u.t.)*

33.1039

2006

86-98

33.1040

2006

86-98

33.1159

2010

74,4-86,4

Bemærkninger

m u.t. = meter under terræn
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Et indvindingsopland, som
afspejler det område i
grundvandsmagasinet, hvorfra
vandværket indvinder
grundvand, og hvor
grundvandet strømmer hen
imod boringen.
Indvindingsoplandet er beregnet
på baggrund af, at der er ansøgt
om en indvindingstilladelse på

450.000 m3 /år.
En kildepladszone, som er
afgrænset af en transporttid i
grundvandsmagasinet svarende
til 5 år.
 En sårbar nærzone, som er den
del af indvindingsoplandet, der
skal sikres ved
dyrkningsrestriktioner, så
vandværket nu og på sigt kan
indvinde drikkevand, der
overholder grænseværdien for
nitrat.


Redegørelse

>

Aalborg Vand, Nibe

>

Grundvandskvalitet

Grundvandskvalitet
Der indvindes på kildepladsen en oxideret vandtype (vandtype A).
Der er påvist nitrat i lav koncentration i boringerne. Samtidig ligger sulfatindholdet på
baggrundsniveau, og det vurderes derfor, at der ikke er nitratreduktionskapacitet til
stede.
I DGU nr. 33.1040 er der påvist pesticidet Hexazinon i lave koncentrationer.
Der ses en høj forvitringsgrad og en lav ionbytning, hvilket sammen med
ovenstående indikerer, at grundvandet er påvirket af arealanvendelsen, og at den
naturlige beskyttelse af grundvandsmagasinet er ringe.

Nitratudvikling i grundvandet (klik på
billedet for større visning).

Det er noteret, at der i to tilfælde i 2014 er påvist oliekomponenter i drikkevandet,
henholdsvis sum af BTEX, M+P-xylen samt toluen.
Der er i DGU nr. 33.1159 påvist chloroform i lav koncentration (0,11 µg/l), men der
vurderes at være tale om naturligt forekommende chloroform, da kombinationen af
nåleskov og et kalkmagasin er gode forudsætninger for dannelse af stoffet.

Pesticider og andre miljøfremmede stoffer
DGU nr.

Hexazinon
(µg/l)

33.1039

33.1040

Sulfatudvikling i grundvandet (klik på
billedet for større visning).

33.1159

0,017-0,066
(2011-2015)
i.p.

Signaturer
i.p.

i.p.
(2010)

i.p. = ikke påvist

Grå:

DGU nr.
33.1039

Grøn:

DGU nr.
33.1040

Blå:

DGU nr.
33.1159

Grænseværdier: nitrat 50 mg/l, sulfat
250 mg/l
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Redegørelse

>

Aalborg Vand, Nibe

>

Nitratsårbarhed
Geologi og hydrologi

Nitratsårbarhed
Den kildepladsnære del af indvindingsoplandet til Aalborg Vand - Nibe samt en
mindre del af indvindingsoplandet nordvest for Øster Hornum er udpeget som
nitratfølsomt indvindingsområde. Den del af indvindingsoplandet, som ligger i Aalborg
Kommune, er omfattet af indsatsområdet for denne indsatsplan. Resten af
indvindingsoplandet er omfattet af indsatsplan vedtaget af Rebild Kommune.

Der indvindes fra et
grundvandsmagasin af skrivekridt.
Grundvandsmagasinets øvre grænse er
defineret ved grundvandsspejlet, mens
magasinets nedre grænse formodes at
være overgangen til salt grundvand.
Magasintykkelsen vurderes på
kildepladsen at være omkring 70 m.
Over skrivekridtet, i den umættede
zone, forekommer der i de tre
indvindingsboringer 37-43 m sediment,
som hovedsageligt består af
smeltevandssand, -sten og -grus, og
desuden forekommer der lag af
morænesand, ler og moræneler.
Den samlede tykkelse af ler over
grundvandsmagasinet varierer på
kildepladsen fra ca. 5 m til ca. 20 m,
og består af smeltevandsler og
moræneler. Den naturlige beskyttelse
fra lerlag er lille, da lerlagstykkelsen
varierer og nitratreduktionskapaciteten
er begrænset, da leret forekommer i
umættet zone.
Grundvandsspejlet er frit og står i kote
ca. 10 m, svarende til 58-65 m under
jordoverfladen.
Ved kildepladsen er grundvandets
strømningsretning fra syd mod nord.
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Redegørelse

>

Aalborg Vand, Nibe

>

Samlet vurdering

Samlet vurdering
Indvindingsoplandet til Aalborg Vand, Nibe kildeplads ligger i henholdsvis skov og
landbrugsarealer.
Der indvindes fra skrivekridt og de geologiske og grundvandskemiske forhold viser,
at den naturlige beskyttelse af grundvandsmagasinet på kildepladsen er begrænset
og grundvandet er derfor sårbart over for forurenende stoffer som fx nitrat og
pesticider.
Der indvindes i dag grundvand af tilfredsstillende kvalitet. Men de
grundvandskemiske forhold afspejler, at grundvandet er påvirket fra jordoverfladen.
Der er behov for at sikre en lav nitratudvaskning og beskyttelse mod miljøfremmede
stoffer.
Aalborg Vand, Nibe kildeplads forventes at indgå i den fremtidige
drikkevandsforsyning i Aalborg. Det er derfor nødvendigt for vandværket at
gennemføre indsatsprogrammet og dermed blive omfattet af langsigtet
grundvandsbeskyttelse.
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Redegørelse

>

Drastrup Vandværk

Drastrup Vandværk

For Drastrup Vandværk har Aalborg
Kommune fastlagt følgende:

Drastrup Vandværk og kildeplads ligger i et beboelsesområde centralt i Drastrup By.
Vandværket indvinder fra én indvindingsboring, som er placeret inde i
vandværksbygningen.

Drastrup Vandværk ligger i et byområde. I byområder er der typisk mange diffuse
og ukendte forureningskilder. Derfor har Aalborg Kommune valgt at indsatsen skal
fokusere boringsnært på en forebyggende informationsindsats, og der er ikke
optegnet et indvindingsopland, men derimod en cirkulær kildepladszone med en 300
m radius omkring boringen.
Vandværket har en indvindingstilladelse på 15.000 m3 /år.
Boring
(DGU nr.)

34.369

Udførelsesår

1958

Filter
(m u.t.)*

Ukendt
dybde

Bemærkninger
Der foreligger ingen oplysninger om
boringsopbygning og geologi. Oprindeligt har
boringen været uforet, men i 1991 er der
ifølge regning på filterrør etableret 16 m filter.
Filterdybden kendes ikke.

m u.t. = meter under terræn
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En cirkulær kildepladszone på
300 m.

Redegørelse

>

Drastrup Vandværk

>

Grundvandskvalitet

Grundvandskvalitet
Der indvindes en oxideret vandtype (vandtype A). Der er nitrat i boringen, og
nitratindholdet har overordnet været stigende fra 18 mg/l i midten af 1970'erne til 27
mg/l ved den seneste analyse. Sulfatindholdet ligger på baggrundsniveau.
Forvitringsindekset er højt og indikerer sammen med ovenstående, at
grundvandsmagasinet er påvirket fra overfladen og dermed sårbart. En moderat
ionbytningsgrad kunne dog samtidig tyde på, at der er en vis naturlig beskyttelse af
grundvandsmagasinet fra lerlag. På baggrund af geologiske oplysninger vurderes
lerlag udelukkende at kunne findes lokalt ved boringerne.
Der er ikke påvist indhold af pesticider eller andre miljøfremmede stoffer.

Nitratudvikling i grundvandet,
grænseværdi: 50 mg/l (klik på billedet
for større visning).

Sulfatudvikling i grundvandet,
grænseværdi: 250 mg/l (klik på
billedet for større visning).
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Redegørelse

>

Drastrup Vandværk

>

Nitratsårbarhed
Geologi og hydrologi

Nitratsårbarhed
Hovedparten af kildepladszonen til Drastrup Vandværk er fastlagt som nitratfølsomt
indvindingsområde, og ligger samtidig inden for indsatsområdet.

På kildepladsen indvindes der fra et
magasin af skrivekridt. Der foreligger
ingen oplysninger om geologien i
indvindingsboringen, men baseret på
geologien i omkringliggende boringer
formodes der at være et øvre lag på 515 m, som overvejende består af sand,
og derunder skrivekridt.
Oplysninger fra boringens udførelse
om, at grundvandsspejlet er spændt,
tyder på, at der lokalt i boringen
forekommer lerlag. Tilsvarende findes
der i nogle af de omkringliggende
boringer et lag af såkaldt Yoldialer,
mellem skrivekridtet og det øvre sand.
Der er tale om et sammenhængende
lerlag.
Grundvandsmagasinet vurderes opadtil
at være begrænset af et lerlag,
formodentlig omkring kote -5 m.
Nedadtil er grundvandsmagasinet
begrænset af overgangen til salt
grundvand, sandsynligvis omkring
kote -80 til -120 m.
Der foreligger ingen pejlinger af
boringen, men oplysninger fra
boringens udførelse tyder på, at der er
tale om et spændt grundvandsspejl.
Ved kildepladsen er grundvandets
strømningsretning mod nordøst.
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Redegørelse

>

Drastrup Vandværk

>

Samlet vurdering

Samlet vurdering
Drastrup Vandværk er med sin bynære placering kategoriseret som et tæt by
vandværk.
De grundvandskemiske forhold viser sammen med de geologiske forhold i det
omkringliggende område, at den naturlige beskyttelse er begrænset, og at
grundvandet er sårbart over for forurenende stoffer som fx nitrat og pesticider.
I dag indvindes der en tilfredsstillende vandkvalitet, og der er ikke påvist pesticider
eller andre miljøfremmede stoffer.
Det er Aalborg Kommunes vurdering, at der ikke skal gennemføres yderligere
langsigtet grundvandsbeskyttelse i form af dyrkningsrestriktioner. Vandværkets
indsatsprogram rettes mod indsatser i byområdet med henblik på at sinke eller
forhindre mulige forureningskilder i at forurene vandværkets vandindvinding.
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Redegørelse

>

Ellidshøj Vandværk

Ellidshøj Vandværk
Ellidshøj Vandværk ligger i udkanten af Ellidshøj by. Vandværket indvinder fra én
boring, som ligger i tilknytning til vandværket.

(Klik på billedet for større visning)

(Klik på billedet for større visning)
For Ellidshøj Vandværk har Aalborg
Kommune fastlagt følgende:
Vandværkets indvindingsopland er overvejende landbrugsområde og skov, mens den
kildepladsnære del ligger inden for bymæssig bebyggelse. I kildepladszonen er der
institutioner, en kirkegård, enkelte parcelhuse samt opdyrkede arealer.



Kildepladszonen og det grundvandsdannende opland har en gennemsnitlig
nitratudvaskning på 52 mg/l.
Vandværkets indvindingsopland er på 205 ha, hvoraf 72 ha ligger i Aalborg
Kommune og dermed er omfattet indsatsplanen. Resten af indvindingsoplandet ligger
i Rebild Kommune.

m3 /år.
En kildepladszone, som udgør
den boringsnære del af oplandet
afgrænset af
indvindingsoplandet og
opstrøms 300 m fra boringen.
 En sårbar nærzone, som er den
del af indvindingsoplandet, der
skal sikres ved
dyrkningsrestriktioner, så
vandværket nu og på sigt kan
indvinde drikkevand, der
overholder grænseværdien for
nitrat.


Arealet af den sårbare nærzone ved Ellidshøj Vandværk er 13 ha.
Boring
(DGU nr.)
34.908

Udførelsesår

Filter
(m u.t.)*

1957

25-66

Bemærkninger
Uforet

m u.t. = meter under terræn
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Et indvindingsopland, som
afspejler det område
i grundvandsmagasinet, hvorfra
vandværket indvinder
grundvand, og hvor
grundvandet strømmer hen
imod boringen.
Indvindingsoplandet er beregnet
på baggrund af
indvindingstilladelsen på 25.000

Redegørelse

>

Ellidshøj Vandværk

>

Grundvandskvalitet

Grundvandskvalitet
Der indvindes en oxideret grundvandstype (vandtype A).
Nitratindholdet i indvindingsboringen er middelhøjt, og der er ved den seneste
analyse påvist 29 mg/l nitrat. Koncentrationen har været stigende siden de første
registrerede analyser i midten af 1970'erne.
Sulfatindholdet svarer til baggrundsniveauet, og det vurderes, at der ikke er
nitratreduktionskapacitet til stede.

Nitratudvikling i grundvandet,
grænseværdi: 50 mg/l (klik på billedet
Der er i boringen påvist pesticider i lave koncentrationer, henholdsvis BAM, som er et for større visning).
pesticidnedbrydningsprodukt, og Atrazin.
Der er påvist op til 0,11 µg/l toluen (2002, 2013 og 2015) i afgangsvand fra
vandværket, mens der ikke er analyseret for toluen i råvandsprøver. Toluen er et
organisk opløsningsmiddel, der blandt andet tilsættes benzin og olieprodukter.
Der er desuden påvist et lille indhold af chloroform i grundvandet på 0,01 µg/l, og
dette vurderes at være naturligt forekommende.

Pesticider og andre miljøfremmede stoffer
DGU nr.

34.908

Sulfatudvikling i grundvandet,
grænseværdi: 250 mg/l (klik på
billedet for større visning).

0,012-0,031
(2002-2006)
BAM (µg/l)
i.p.
(2009-2015)
0,014-0,016
(2001-2002)
Atrazin (µg/l)
i.p.
(2004-2015)
i.p. = ikke påvist
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Redegørelse

>

Ellidshøj Vandværk

>

Nitratsårbarhed
Geologi og hydrologi

Nitratsårbarhed
Stort set hele indvindingsoplandet til Ellidshøj Vandværk er fastlagt som nitratfølsomt
indvindingsområde. Heraf er hele den del af indvindingsoplandet, der ligger i Aalborg
Kommune fastlagt som nitratfølsomt og samtidig en del af indsatsområdet for denne
indsatsplan. Resten af indvindingsoplandet er omfattet af indsatsplan vedtaget af
Rebild Kommune.

På kildepladsen indvindes der fra et
magasin af skrivekridt, som har direkte
kontakt til et ovenliggende lag af grus
og sand. Et tyndt lerlag derover
udgør toppen af magasinet. Bunden af
magasinet er overgangen mellem
ferskt og salt grundvand, som
formodentlig findes omkring kote -110
til -130 m, dvs. omkring 130-150 m
under jordoverfladen.
Ved kildepladsen er der kun et 2 m
tykt lerlag over grundvandsmagasinet.
Lerlaget kan samtidig ikke regnes
for sammenhængende over et større
område, og beskyttelsen af
grundvandsmagasinet er derfor
begrænset. I den østlige del af
indvindingoplandet er der generelt en
større lerlagstykkelse over
kalkmagasinet, men samtidig
forekommer der huller i lerdækket, og
lerlagene udgør derfor kun en delvis
beskyttelse af grundvandsmagasinet.
Grundvandsspejlet er på kildepladsen
spændt og står i kote ca. 11 m
svarende til en dybde på ca. 6 m under
jordoverfladen.
Ved kildepladsen er grundvandets
strømningsretning fra vest mod øst.
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Redegørelse

>

Ellidshøj Vandværk

>

Samlet vurdering

Samlet vurdering
Indvindingsoplandet til Ellidshøj Vandværk ligger i et landbrugs- og skovområde,
mens kildepladsen ligger delvist inden for byzone.
De geologiske og grundvandskemiske forhold viser en begrænset beskyttelse af den
kildepladsnære del af grundvandsmagasinet, og grundvandet er derfor sårbart over
for forurenende stoffer som fx nitrat og pesticider.
I dag indvindes der en tilfredsstillende vandkvalitet, som overholder
grænseværdierne for kemiske stoffer. Men de grundvandskemiske forhold viser, at
grundvandet er påvirket fra overfladen.
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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Redegørelse

>

Frejlev Vandværk, Kalmanparken

Frejlev Vandværk, Kalmanparken
Frejlev Vandværk, Kalmanparken, ligger i et boligområde i Frejlev by. Vandværket
indvinder fra to indvindingsboringer inden for en afstand af 10-70 m fra vandværket.

Frejlev Vandværk, Kalmanparken ligger i et byområde. I byområder er der typisk
mange diffuse og ukendte forureningskilder. Derfor har Aalborg Kommune valgt at
indsatsen skal fokusere boringsnært på en forebyggende informationsindsats, og der
er ikke optegnet et indvindingsopland, men derimod en cirkulær kildepladszone med
en 300 m radius omkring boringerne.
Der er en indvindingstilladelse på 100.000 m3 /år.
Boring
(DGU nr.)

Udførelsesår

Filter
Bemærkninger
(m u.t.)*

34.292

1959

60-74

34.1409

1978

94-109

34.3576

2013

94-100

Reserveboring, almindeligvis ikke i drift
Filter siden 2012, forinden var boringen uforet
(59,5-110 m u.t.)

m u.t. = meter under terræn
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For Frejlev Vandværk, Kalmanparken,
har Aalborg Kommune fastlagt
følgende:


En cirkulær kildepladszone på
300 m omkring hver
indvindingsboring.

Redegørelse

>

Frejlev Vandværk, Kalmanparken

>

Grundvandskvalitet

Grundvandskvalitet
Der indvindes en oxideret vandtype (vandtype A) fra de to indvindingsboringer.
I DGU nr. 34.3576 er nitratkoncentrationen ca. 25 mg/l.
I DGU nr. 34.1409 har nitratkoncentrationen i den periode, hvor der er indvundet fra
åbenstående kalk, ligget omkring 10-15 mg/l, mens der senest er påvist 6 mg/l
nitrat. Den seneste analyse repræsenterer den nuværende indvindingssituation, og
afspejler et lavere nitratindhold i den nedre del af kalkmagasinet.
Sulfatindholdet er i begge boringer moderat.

Nitratudvikling i grundvandet (klik på
billedet for større visning).

Forvitringsindekset er højt og ionbytningen er lav, hvilket sammen med ovenstående
indikerer, at den naturlige beskyttelse på kildepladsen er begrænset, og at
grundvandet er påvirket af arealanvendelsen.
Der er i begge boringer påvist BAM, som er et nedbrydningsprodukt fra pesticider. I
DGU nr. 34.1409 er der påvist BAM i perioden fra 2000 og frem til 2012, hvor der
blev sat et filter i boringen, og derefter er der ikke påvist pesticider. I DGU nr.
34.3576 er der analyseret for pesticider fem gange, siden boringen blev etableret i
2013, og der er i alle analyser påvist BAM. Der er for begge boringer tale om BAM i
lave koncentrationer.
Sulfatudvikling i grundvandet (klik på
billedet for større visning).

Pesticider og andre miljøfremmede stoffer

DGU nr.

34.1409
i.p.
(2013-2016)
(filter)

BAM (µg/l)
0,012-0,086
(2000-2012)
(uforet)

Signaturer

34.3576

0,031-0,051
(2013-2016)

Grå:

DGU nr.
34.1409

Grøn:

DGU nr.
34.3576

Grænseværdier: nitrat 50 mg/l (rød
linje), sulfat 250 mg/l

i.p. = ikke påvist
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Redegørelse

>

Frejlev Vandværk, Kalmanparken

>

Nitratsårbarhed
Geologi og hydrologi

Nitratsårbarhed
Kildepladszonen til Frejlev Vandværk, Kalmanparken er fastlagt som nitratfølsomt
indvindingsområde og er samtidig en del af indsatsområdet.

På kildepladsen indvindes der fra et
magasin af
skrivekridt. Grundvandsspejlet
afgrænser magasinet opadtil,
mens bunden af grundvandsmagasinet
forventes at være defineret ved
overgangen fra fersk til salt
grundvand. Grundvandsmagasinet
vurderes at være 70-100 m tykt.
På den nordlige del af kildepladsen
findes skrivekridtet allerede 9 m under
overfladen, under et dække af
smeltevandssand. På den sydlige del af
kildepladsen ligger
skrivekridtoverfladen langt dybere, 47
m under overfladen, og
de ovenliggende sedimenter
består primært af smeltevandssand,
dog med enkelte tynde lag af
moræneler. I alt er der på denne del af
kildepladsen 4,5 m moræneler over
skrivekridtet, og disse yder kun ringe
beskyttelse af grundvandsmagasinet.
Grundvandsspejlet er på kildepladsen
frit, og det står henholdsvis 33 og 49 m
under jordoverfladen, svarende til
koteintervallet 0-20 m.
Ved kildepladsen er grundvandets
strømningsretning fra sydvest mod
nordøst.
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Redegørelse

>

Frejlev Vandværk, Kalmanparken

>

Samlet vurdering

Samlet vurdering
Frejlev Vandværk, Kalmanparken er med sin placering kategoriseret som et tæt by
vandværk.
De geologiske og geokemiske forhold viser, at den naturlige beskyttelse af
grundvandsmagasinet er begrænset, idet det eksisterende lerdække over magasinet
er begrænset i både tykkelse og udbredelse. Derfor er området sårbart over for
forurenende stoffer som fx nitrat og pesticider.
I dag indvindes der en tilfredsstillende vandkvalitet. Men de grundvandskemiske
forhold viser, at det grundvand, der indvindes, er påvirket fra overfladen, idet der
forekommer nitrat og pesticider.
Det er Aalborg Kommunes vurdering, at der ikke skal gennemføres yderligere
langsigtet grundvandsbeskyttelse i form af dyrkningsrestriktioner. Vandværkets
indsatsprogram rettes mod indsatser i byområdet med henblik på at sinke eller
forhindre mulige forureningskilder i at forurene vandværkets vandindvinding.
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Redegørelse

>

Frejlev Vandværk, Kildeplads syd

Frejlev Vandværk, Kildeplads syd
Frejlev Vandværk, Kildeplads syd ligger sydøst for Frejlev by, i et nyetableret
skovområde. Vandværket har én indvindingsboring, som ligger 600 m syd for Frejlev
Vandværk.

(Klik på billedet for større visning)
For Frejlev Vandværk, Kildeplads syd
har Aalborg Kommune fastlagt
følgende:


m3 /år.
En kildepladszone, som udgør
den boringsnære del af oplandet
afgrænset af
indvindingsoplandet og
opstrøms 300 m fra boringerne.
 Et grundvandsdannende opland,
som er det areal på
jordoverfladen, hvorfra vand
infiltrerer ned til grundvandet og
strømmer hen til boringen. På
Frejlev Vandværk skal det
grundvandsdannende opland
inden for kildepladszonen
beskyttes for at vandværket nu
og på sigt kan indvinde
grundvand, der overholder
kvalitetskriterierne for
drikkevand.


Vandværkets indvindingsopland ligger i et blandet skov- og landbrugsområde, og det
har et areal på 100 ha. Generelt er nitratudvaskningen lav, hovedsageligt mindre end
25 mg/l. Halvdelen af vandværkets kildepladszone er sikret med tinglyste
dyrkningsdeklarationer og derudover ejer Naturstyrelsen et kildepladsnært areal
med fredsskov.
Arealet af det grundvandsdannende opland inden for kildepladszonen er 5 ha.

Boring
(DGU nr.)

Udførelsesår

Filter
(m u.t.)*

34.2407

1999

66-78

Bemærkninger

m u.t. = meter under terræn
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Et indvindingsopland, som
afspejler det område i
grundvandsmagasinet, hvorfra
vandværket indvinder
grundvand, og hvor
grundvandet strømmer hen
imod boringen.
Indvindingsplandet er beregnet
på baggrund af
indvindingstilladelsen på 50.000

Redegørelse

>

Frejlev Vandværk, Kildeplads syd

>

Grundvandskvalitet

Grundvandskvalitet
Der indvindes en oxideret vandtype (vandtype A) fra kildepladsen.
Nitratkoncentrationen i indvindingsboringen er på 42 mg/l, hvilket er højt, men under
grænseværdien (50 mg/l). Nitratkoncentrationen har overordnet været stigende
siden de første analyser, som er fra 2004. Sulfatindholdet svarer til
baggrundsniveauet, og det vurderes derfor, at der ikke er nitratreduktionskapacitet
til stede.
Der er desuden påvist BAM, som er et nedbrydningsprodukt fra pesticider,
i boringen.

Nitratudvikling i grundvandet,
grænseværdi: 50 mg/l (klik på billedet
for større visning).

Der er et højt forvitringsindeks og en lav ionbytning. Dette indikerer, sammen med
ovenstående, at den naturlige beskyttelse af grundvandsmagasinet i området er
ringe, og at grundvandet er påvirket af arealanvendelsen.

Pesticider og andre miljøfremmede stoffer
DGU nr.

34.2407
0,015-0,025
(2011-2015)

BAM (µg/l)

Sulfatudvikling i grundvandet,
grænseværdi: 250 mg/l (klik på
billedet for større visning).

0,013-0,019
(2007-2009)
i.p.
(2003-2010)

i.p. = ikke påvist
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Redegørelse

>

Frejlev Vandværk, Kildeplads syd

>

Nitratsårbarhed
Geologi og hydrologi

Nitratsårbarhed

På kildepladsen indvindes der fra et
Indvindingsoplandet til Frejlev Vandværk, Kildeplads syd er fastlagt som nitratfølsomt magasin af skrivekridt.
indvindingsområde og det ligger inden for indsatsområdet.
Opadtil afgrænses magasinet af
grundvandsspejlet, ca. 40 m under
jordoverfladen, mens bunden af
grundvandsmagasinet forventes at
være defineret ved overgangen fra
fersk til salt grundvand. Tykkelsen af
grundvandsmagasinet forventes at
være omkring 100 m.
Der er i alt 11 m sedimenter over
skrivekridtet. Sedimenterne består
primært af smeltevandssand, mens der
kun er 1 m ler, i form af moræneler,
hvilket betyder, at den naturlige
grundvandsbeskyttelse i form af lerlag
er meget begrænset.
Grundvandsspejlet er frit og står i kote
ca. 9 m, svarende til ca. 40 meter
under jordoverfladen.
Ved kildepladsen er grundvandets
strømningsretning fra sydvest mod
nordvest.
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Redegørelse

>

Frejlev Vandværk, Kildeplads syd

>

Samlet vurdering

Samlet vurdering
Indvindingsoplandet til Frejlev Vandværk, Kildeplads syd ligger i et område med
landbrug og skov.
Der er siden midten af 1980'erne foregået en aktiv indsats for at etablere mere skov
og beskytte grundvandet.
De geologiske og grundvandskemiske forhold viser, at der stort set ikke er nogen
naturlig beskyttelse af grundvandsmagasinet, og grundvandet er sårbart over for
forurenende stoffer som fx nitrat og pesticider.
I dag indvindes der en tilfredsstillende vandkvalitet, som overholder
grænseværdierne for kemiske stoffer. Men grundvandet er påvirket af
arealanvendelsen, hvilket afspejles i et højt og samtidig stigende indhold af nitrat
samt et indhold af pesticider.
Ovenstående viser, at der er behov for en hurtig indsats over for det høje
nitratindhold i indvindingsboringen i form af boringsnær beskyttelse. På den
baggrund rettes beskyttelsen med dyrkningsdeklarationer mod den del af det
grundvandsdannende opland, der ligger inden for kildepladszonen. En del af
kildepladszonen er allerede beskyttet ved tinglyste dyrkningsdeklarationer.
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.

134

Redegørelse

>

Godthåb Vandværk

Godthåb Vandværk

For Godthåb Vandværk har Aalborg
Kommune fastlagt følgende:

Godthåb Vandværk og kildeplads er beliggende i Godthåb by. Vandværket indvinder
fra én indvindingsboring, som ligger 10 m fra vandværket.

Godthåb Vandværk ligger i et byområde. I byområder er der typisk mange diffuse og
ukendte forureningskilder. Derfor har Aalborg Kommune valgt at indsatsen skal
fokusere boringsnært på en forebyggende informationsindsats, og der er ikke
optegnet et indvindingsopland, men derimod en cirkulær kildepladszone med en 300
m radius omkring boringerne.
Vandværket har en indvindingstilladelse på 59.500 m3 /år.
Boring
(DGU nr.)
34.2736

Udførelsesår

Filter
(m u.t.)*

1972

79-100

Bemærkninger

m u.t. = meter under terræn
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En cirkulær kildepladszone på
300 m.

Redegørelse

>

Godthåb Vandværk

>

Grundvandskvalitet

Grundvandskvalitet
Godthåb Vandværk indvinder en reduceret grundvandstype (vandtype C).
Grundvandet indeholder ikke nitrat, og der er et moderat, men stigende indhold af
sulfat (41 mg/l). Det stigende sulfatindhold kan indikere begyndende omsætning af
nitrat.
Der er i grundvandet et højt forvitringsindeks og en lav ionbytning, hvilket indikerer,
at den naturlige beskyttelse af grundvandet i området er ringe.
Der er i perioden 1997-2001 analyseret for pesticidet pendimethalin, og stoffet er i
1999 påvist i lav koncentration. Derudover er der ikke påvist pesticider eller andre
miljøfremmede stoffer i indvindingsboringen.

Nitratudvikling i grundvandet,
grænseværdi: 50 mg/l (klik på billedet
for større visning).

Pesticider og andre miljøfremmede stoffer
DGU nr.

Pendimethalin
(µg/l)

34.2736
0,017
(feb. 1999)
i.p.
(1997, sep. 1999-2001)

i.p. = ikke påvist
Sulfatudvikling i grundvandet,
grænseværdi: 250 mg/l (klik på
billedet for større visning).
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Redegørelse

>

Godthåb Vandværk

>

Nitratsårbarhed
Geologi og hydrologi

Nitratsårbarhed
Kildepladszonen til Godthåb Vandværk er fastlagt som nitratfølsomt
indvindingsområde og ligger samtidig inden for indsatsområdet.

På kildepladsen indvindes der fra et
magasin af skrivekridt. Bunden af
magasinet forventes at være grænsen
mellem fersk og salt grundvand, mens
toppen af skrivekridtet ligger 72 m
under overfladen. Tykkelsen af
magasinet vurderes at være omkring
100 m.
Magasinet har direkte kontakt til et
sandmagasin, som ligger over
skrivekridtet. I alt beskrives der 72 m
sand over skrivekridtet, og dermed
eksisterer der ikke nogen naturlig
beskyttelse af grundvandsmagasinet i
form at lerlag.
Dybden til grundvandsspejlet i
indvindingsboringen er ikke kendt, men
baseret på vandværkets
moniteringsboringer vurderes
grundvandsmagasinet at ligge ca. 15 m
under jordoverfladen, dvs. omkring
kote 17 m. Der er tale om et frit
grundvandsspejl.
Ved kildepladsen er grundvandets
strømningsretning fra sydvest mod
nordøst.
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Redegørelse

>

Godthåb Vandværk

>

Samlet vurdering

Samlet vurdering
Godthåb Vandværk er med sin bynære placering kategoriseret som et tæt by
vandværk.
De geologiske og grundvandskemiske forhold viser, at der ikke er nogen naturlig
beskyttelse af grundvandsmagasinet, og grundvandet er derfor sårbart over for
forurenende stoffer som fx nitrat og pesticider.
I dag indvindes der en tilfredsstillende grundvandskvalitet, som overholder
grænseværdierne for kemiske stoffer, og der er, med undtagelse af pesticid i en
enkelt analyse fra 1999, ikke påvist hverken nitrat, pesticider eller andre
miljøfremmede stoffer i grundvandet. Et stigende sulfatindhold indikerer dog, at
grundvandet er påvirket af arealanvendelsen.
Det er Aalborg Kommunes vurdering, at der ikke skal gennemføres yderligere
langsigtet grundvandsbeskyttelse i form af dyrkningsrestriktioner. Vandværkets
indsatsprogram rettes mod indsatser i byområdet med henblik på at sinke eller
forhindre mulige forureningskilder i at forurene vandværkets vandindvinding.
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Redegørelse

>

Klitgård Vandværk

Klitgård Vandværk
Klitgård Vandværk og kildeplads ligger ca. 0,5 km nord for Klitgård by på flade
strandenge tæt på Limfjordskysten. Vandværket indvinder vand fra én
indvindingsboring, som er placeret i et landbrugsområde.

(Klik på billedet for større visning)

(Klik på billedet for større visning)
For Klitgård Vandværk har Aalborg
Kommune fastlagt følgende:


Størstedelen af vandværkets indvindingsopland ligger i et landbrugsområde, mens en
mindre del ligger inden for bymæssig bebyggelse/sommerhusområde.
Inden for størstedelen af kildepladszonen og det grundvandsdannende opland er der
beregnet en gennemsnitlig udvaskning af nitrat på omkring 50 mg/l.
Indvindingsoplandet har et areal på 94 ha, mens den sårbare nærzone er 4 ha.
Boring
(DGU nr.)

25.317

Udførelsesår

Filter
(m u.t.)

Bemærkninger

ca.35-40

I ca. 2005 blev boringen renoveret pga.
utætheder. Der blev sat et filter, et nyt
forerør samt afproppet med bentonit mellem
det gamle og nye forerør. Der foreligger ikke
præcise oplysninger om den aktuelle
boringsopbygning, herunder filterinterval.

1963

m3 /år
En kildepladszone, som udgør
den boringsnære del af oplandet
afgrænset af
indvindingsoplandet og
opstrøms 300 m fra boringerne.
 En sårbar nærzone, som er den
del af indvindingsoplandet, der
skal sikres ved
dyrkningsrestriktioner, så
vandværket nu og på sigt kan
indvinde drikkevand, der
overholder grænseværdien for
nitrat.


1963 -ca. 2005: Uforet 12,5-60 m u.t.*
m u.t. = meter under terræn
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Et indvindingsopland, som
afspejler det område i
grundvandsmagasinet, hvorfra
vandværket indvinder
grundvand, og hvor
grundvandet strømmer hen
imod boringen.
Indvindingsoplandet er beregnet
på baggrund af
indvindingstilladelsen på 25.000

Redegørelse

>

Klitgård Vandværk

>

Grundvandskvalitet

Grundvandskvalitet
Der indvindes en oxideret grundvandstype (vandtype A).
Nitratindholdet i indvindingsboringen er middelhøjt, og det har været stigende fra 10
mg/l i midten af 1970'erne og til 27 mg/l ved de seneste to analyser.
Sulfatindholdet er moderat og varierer omkring 40 mg/l sulfat, og der vurderes på
den baggrund ikke at være nogen nitratreduktionskapacitet.
Der er et lavt ionbytningsindeks og et højt forvitringsindeks.
Ovenstående indikerer, at der er en ringe naturlig beskyttelse af
grundvandsmagasinet i området, og at grundvandet er påvirket af arealanvendelsen.

Nitratudvikling i grundvandet,
grænseværdi: 50 mg/l (klik på billedet
for større visning).

Der foreligger pesticidanalyser fra 2004 og fremefter, og der er i alle analyser påvist
nedbrydningsprodukter fra pesticider (BAM) i boringen. I perioden 2000-2007 har
vandværkets indvinding været lukket på grund af pesticidforurening, så der har også
tidligere end 2004 været påvist pesticider (bentazon) og nedbrydningsprodukter fra
pesticider (desisopropylatrazin og BAM).
I forbindelse med lukningen af indvindingen blev der konstateret utætheder omkring
borerøret, og pesticidforureningen blev anset for at være forårsaget af nedsivning
lokalt ved boringen. En renovering af indvindingsboringen blev påbegyndt i 2005, og
boringen blev sat i drift igen i slutningen af 2007.
De påviste koncentrationer af BAM har siden renoveringen af boringen ligget under
grænseværdien for drikkevand.

Pesticider og andre miljøfremmede stoffer

DGU nr. 25.317

BAM (µg/l)

Atrazin, desisopropyl
(µg/l)

Alle analyser siden 2004

Analyser efter renovering og
ibrugtagning af boring

0,020-0,16
(2004-2015)

0,0330-0,0200
(2010-2015)

i.p.
(2004-2015)

i.p.
(2010-2015)

0,039*
(2004)
i.p.
(2004-2015)

i.p.
(2010-2015)

Bentazon (µg/l)
0,17*
(2004)
i.p. = ikke påvist
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Sulfatudvikling i grundvandet,
grænseværdi: 250 mg/l (klik på
billedet for større visning).

Redegørelse

>

Klitgård Vandværk

>

Nitratsårbarhed
Geologi og hydrologi

Nitratsårbarhed
Indvindingsoplandet til Klitgård Vandværk er fastlag som nitratfølsomt
indvindingsområde og det er samtidig en del af indsatsområdet.

På kildepladsen indvindes der fra et
magasin af skrivekridt, som er mere
end 60 m tykt. Toppen af magasinet er
grundvandsspejlet, mens bunden af
magasinet er defineret ved overgangen
til salt grundvand. Overgangen til det
salte grundvand forventes at komme
inden for koteintervallet -60 m til -100
m.
Der forekommer udelukkende et tyndt
lag muld over skrivekridtet, og der er
således på kildepladsen ingen lerlag
over grundvandsmagasinet, som kan
yde beskyttelse. Ifølge statens
kortlægning forekommer der stedvist i
indvindingsoplandet lerlag, men da
disse er usammenhængende og af
ringe tykkelse yder de kun begrænset
beskyttelse.
Grundvandsspejlet er frit og står 0,8
meter under jordoverfladen, svarende
til kote 0,7 m.
Ved kildepladsen er grundvandets
strømningsretning fra sydøst mod
nordvest.
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Redegørelse

>

Klitgård Vandværk

>

Samlet vurdering

Samlet vurdering
Indvindingsoplandet til Klitgård Vandværk ligger overvejende i et landbrugsområde.
De geologiske og grundvandskemiske forhold viser ingen eller ringe naturlig
beskyttelse af grundvandsmagasinet, og grundvandet er derfor sårbart over for
forurenende stoffer som fx nitrat og pesticider.
Boringen blev taget ud af drift og konstateret utæt i forbindelse med en
pesticidforurening, som blev påvist i 2000. Efterfølgende er boringen blevet
renoveret og den er taget i brug igen i slutningen af 2007.
Der indvindes i dag grundvand af en tilfredsstillende kvalitet, og der har ikke siden
renoveringen været påvist pesticider over grænseværdien for drikkevand. Men
grundvandet er påvirket af arealanvendelsen, hvilket afspejles i indholdet af 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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Redegørelse

>

Restrup Nørholm Enges Vandværk

Restrup Nørholm Enges Vandværk
Restrup Nørholm Enges Vandværk ligger i et sommerhusområde, der er omgivet af
landbrugsarealer. Der indvindes fra to boringer inden for en afstand af 12-16 m fra
vandværket.

Idet vandværket ligger i et sommerhusområde har Aalborg Kommune valgt, at
indsatsen skal fokusere boringsnært på en forebyggende informationsindsats, og der
er ikke optegnet et indvindingsopland, men derimod en cirkulær kildepladszone med
en 300 m radius omkring boringerne.
Vandværket har en indvindingstilladelse på 40.900 m3 /år, fordelt med 20.450 m3 /år
på hver boring.
Boring
(DGU nr.)

Udførelsesår

Filter
(m u.t.)*

Bemærkninger
Uforet

26.1323

1940?

12-42,65

Boringsdybden er registreret
i forbindelse med videolog i
2013.
Uforet

26.2893

1959

12-49

Boringsdybden er registreret
i forbindelse med videolog i
2013.

m u.t. = meter under terræn
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For Restrup Nørholm Enges Vandværk
har Aalborg Kommune fastlagt
følgende:


En cirkulær kildepladszone på
300 m.

Redegørelse

>

Restrup Nørholm Enges Vandværk

>

Grundvandskvalitet

Grundvandskvalitet
Der indvindes en reduceret vandtype (vandtype C) fra de to boringer.
I begge boringer indvindes der grundvand med et lavt indhold af nitrat. Der er et højt
og samtidig stigende indhold af sulfat, som indikerer, at der foregår omsætning af
nitrat.
Forvitringsindekset er højt, mens ionbytningsgraden er moderat til lav, hvilket
sammen med ovenstående indikerer, at den naturlige beskyttelse af
grundvandsmagasinet i form af lerlag er begrænset og at grundvandet er påvirket af
arealanvendelsen.

Nitratudvikling i grundvandet (klik på
billedet for større visning).

Der er ikke påvist pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i boringerne.
Der er i grundvandet fra begge boringer påvist arsen over grænseværdien for
drikkevand. Stoffet vurderes at være naturligt forekommende og håndteres ved
simpel vandbehandling, således at kravene til drikkevand overholdes.

Sulfatudvikling i grundvandet (klik på
billedet for større visning).
Signaturer
Grøn:

DGU nr.
26.1323

Grå:

DGU nr.
26.2893

Grænseværdier: nitrat 50 mg/l, sulfat
250 mg/l
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Redegørelse

>

Restrup Nørholm Enges Vandværk

>

Nitratsårbarhed
Geologi og hydrologi

Nitratsårbarhed
Kildepladszonen til Restrup Nørholm Enges Vandværk er ikke udpeget som
indsatsområde over for nitrat. Der er ikke foretaget en vurdering af
nitratsårbarheden.

Der indvindes fra et magasin af
skrivekridt. Toppen af
grundvandsmagasinet er overfladen af
skrivekridtet, formodentlig ca. 10 m
under jordoverfladen, mens bunden af
magasinet er defineret ved overgangen
til salt grundvand. Et relativt højt
indhold af chlorid i det indvundne
grundvand indikerer, at der muligvis
ikke er så langt fra boringens bund og
til overgangen til salt grundvand.
Skrivekridtmagasinets samlede
tykkelse formodes derfor at være 4060 m.
Ud over at der indvindes fra skrivekridt
er geologien over
grundvandsmagasinet ukendt, men
grundvandskemien og geologien i
omkringliggende boringer tyder på, at
der er tale om sand og moræneler.
Grundvandsspejlet står ca. 4 meter
under jordoverfladen, svarende til kote
ca. 2 m. Grundvandsspejlet er
sandsynligvis frit.
Ved kildepladsen er grundvandets
strømningsretning fra syd mod nord.
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Redegørelse

>

Restrup Nørholm Enges Vandværk

>

Samlet vurdering

Samlet vurdering
Restrup Nørholm Enges Vandværk er kategoriseret som et spredt by vandværk og
kildepladszonen ligger i et sommerhusområde.
De geologiske og grundvandskemiske forhold viser, at den naturlige beskyttelse af
grundvandsmagasinet er begrænset.
Der indvindes i dag grundvand af en tilfredsstillende kvalitet uden indhold af
pesticider eller andre miljøfremmede stoffer, og udelukkende med et lille indhold af
nitrat. Det stigende sulfatindhold indikerer, at der sker omsætning af nitrat, og
sammen med det påviste nitratindhold viser det, at grundvandet er påvirket af
arealanvendelsen.
Det er Aalborg Kommunes vurdering, at der ikke skal gennemføres yderligere
langsigtet grundvandsbeskyttelse i form af dyrkningsrestriktioner. Vandværkets
indsatsprogram rettes mod indsatser i byområdet med henblik på at sinke eller
forhindre mulige forureningskilder i at forurene vandværkets vandindvinding.
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Redegørelse

>

Svenstrup Vandværk, Atletikvej

Svenstrup Vandværk, Atletikvej
Svenstrup Vandværk, Atletikvej ligger nord for Svenstrup by, i en nedlagt grusgrav.
Der indvindes fra tre boringer, som ligger i en afstand af ca. 450-500 m fra
vandværket.

(Klik på billedet for større visning)

(Klik på billedet for større visning)
For Svenstrup Vandværk, Atletikvej
har Aalborg Kommune fastlagt
følgende:
Vandværkets kildeplads ligger i en tidligere grusgrav, mens hovedparten af
indvindingsoplandet ligger i et landbrugsområde og en mindre del ligger i skov. Store
dele af det grundvandsdannende opland og kildepladszonen har en lav
nitratudvaskning (<25 mg/l), og der eksisterer flere tinglyste dyrkningsdeklarationer
inden for det grundvandsdannende opland.
Indvindingsoplandet har et areal på 204 ha, hvoraf 190 ha ligger i Aalborg Kommune
og dermed er omfattet af indsatsplanen.
Arealet af det boringsnære beskyttelsesområde ved Svenstrup Vandværk, Atletikvej
er 16 ha.

Boring
(DGU nr.)

Udførelsesår

Filter
(m u.t.)*

34.2728

2004

75-84

34.2742

2004

68-70

34.2838

2004

59,4-68,4

Bemærkninger

m u.t. = meter under terræn
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Et indvindingsopland, som
afspejler det område i
grundvandsmagasinet, hvor
grundvandet strømmer hen
imod boringen.
Indvindingsoplandet er beregnet
på baggrund af
indvindingstilladelsen på

175.000 m3 /år.
 En kildepladszone, som udgør
den boringsnære del af oplandet
afgrænset af
indvindingsoplandet og
opstrøms 300 m fra boringerne.
 Et boringsnært
beskyttelsesområde, som ved
Svenstrup Vandværk, Atletikvej
er den del af
indvindingsoplandet, der skal
sikres ved
dyrkningsrestriktioner i forhold
til pesticider, så vandværket nu
og på sigt kan indvinde vand,
der overholder
kvalitetskriterierne for
drikkevand.

Redegørelse

>

Svenstrup Vandværk, Atletikvej

>

Grundvandskvalitet

Grundvandskvalitet
Der indvindes i boringerne en reduceret vandtype (vandtype C). Der er dog påvist
nitrat i alle tre indvindingsboringer, men udelukkende i størrelsesorden ca. 1 mg/l,
hvilket er en lav koncentration.
Sulfatkoncentrationen ligger i intervallet 30-36 mg/l, og der vurderes at være en
begrænset nitratreduktionskapacitet
Der er i boringerne en høj forvitringsgrad og en lav til moderat ionbytning, hvilket
indikerer, at den naturlige beskyttelse i form af lerlag er begrænset på kildepladsen
og at der er en påvirkning af grundvandet fra overfladen.

Nitratudvikling i grundvandet (klik på
billedet for større visning).

Der er ikke påvist pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i
indvindingsboringerne.

Sulfatudvikling i grundvandet (klik på
billedet for større visning).
Signaturer
Grå:

DGU nr.
34.2728

Grøn:

DGU nr.
34.2742

Blå:

DGU nr.
34.2838

Grænseværdier: nitrat 50 mg/l, sulfat
250 mg/l
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Redegørelse

>

Svenstrup Vandværk, Atletikvej

>

Nitratsårbarhed
Geologi og hydrologi

Nitratsårbarhed
Hele indvindingsoplandet til Svenstrup Vandværk, Atletikvej er fastlagt som
nitratfølsomt indvindingsområde. Den del af indvindingsoplandet, der ligger inden for
Aalborg Kommune, hvilket er størstedelen, ligger samtidig inden for indsatsområdet
for denne indsatsplan. Resten af indvindingsoplandet er omfattet af indsatsplan
vedtaget af Rebild Kommune.

Der indvindes i kildepladsens tre
boringer fra et grundvandsmagasin af
skrivekridt. Toppen af skrivekridtet
ligger omkring kote 0 - -30 m, mens
bunden af grundvandsmagasinet er
defineret ved grænsen mellem ferskt
og salt grundvand. Tykkelsen af det
ferske magasin er formodentlig 130150 m.
Over grundvandsmagasinet er der
omkring 50 meter sediment, som
overvejende består af sand og
derudover lag af grus og ler. I alt er
der 3-4 m ler, henholdsvis
smeltevandsler og moræneler, over
kalkmagasinet, og dermed er den
naturlige grundvandsbeskyttelse i form
af lerlag begrænset.
Der foreligger fra kildepladsen en
enkelt pejling af grundvandsspejlet
som vidner om, at grundvandsspejlet
står ca. 34 meter under
jordoverfladen, svarende til kote ca. 9
m. Der kan lokalt være tale om et
spændt grundvandsmagasin, idet der
over skrivekridtet forekommer to
lerlag under grundvandsspejlet.
Ved kildepladsen til Svenstrup
Vandværk, Atletikvej er grundvandets
strømningsretning fra vest-sydvest
mod øst-nordøst.
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Redegørelse

>

Svenstrup Vandværk, Atletikvej

>

Samlet vurdering

Samlet vurdering
Kildepladszonen til Svenstrup Vandværk, Atletikvej ligger i en tidligere grusgrav,
mens indvindingsoplandet ligger i et landbrugsområde med enkelte skovarealer.
De geologiske og grundvandskemiske forhold viser, at den naturlige beskyttelse af
grundvandsmagasinet er ringe, og grundvandet er derfor sårbart over for
forurenende stoffer som fx nitrat og pesticider.
I dag indvindes der en tilfredsstillende grundvandskvalitet, som overholder
grænseværdierne for kemiske stoffer. De grundvandskemiske forhold viser med
påvisningen af nitrat, at der er en svag påvirkning fra arealanvendelsen.
På baggrund af vandtypen, den aktuelt lave nitratudvaskning samt det, at der er
flere tinglyste deklarationer inden for det grundvandsdannende opland, vurderes det,
at en moniteringsindsats på nuværende tidspunkt er tilstrækkelig i forhold til at
overholde de generelle målsætninger for nitrat.
Med baggrund i sårbarheden er der behov for en boringsnær beskyttelse i forhold til
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.

150

Redegørelse

>

Svenstrup Vandværk, Æblehaven

Svenstrup Vandværk, Æblehaven
Svenstrup Vandværk, Æblehaven ligger i Svenstrup By. Vandværket indvinder fra én
indvindingsboring, som ligger inde i vandværket.

Svenstrup Vandværk, Æblehaven ligger i et byområde. I byområder er der typisk
mange diffuse og ukendte forureningskilder. Derfor har Aalborg Kommune valgt at
indsatsen skal fokusere boringsnært på en forebyggende informationsindsats, og der
er ikke optegnet et indvindingsopland, men derimod en cirkulær kildepladszone med
en 300 m radius omkring boringerne.
Vandværket har en samlet indvindingstilladelse på 175.000 m3 /år for vandværkets
to kildepladser, hvoraf størstedelen indvindes på kildepladsen Atletikvej.
Boring
(DGU nr.)
34.365

Udførelsesår

Filter
(m u.t.)*

1960

67-74

Bemærkninger

m u.t. = meter under terræn
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For Svenstrup Vandværk, Æblehaven
har Aalborg Kommune fastlagt
følgende:


En cirkulær kildepladszone på
300 m.

Redegørelse

>

Svenstrup Vandværk, Æblehaven

>

Grundvandskvalitet

Grundvandskvalitet
Der indvindes i boringerne en reduceret vandtype (vandtype C).
Der er kun ved en enkelt analyse påvist nitrat i boringen, men kun i lav
koncentration. Sulfatindholdet er højt og samtidig stigende, hvilket indikerer, at der
sker omsætning af nitrat.
Forvitringsgraden er høj og ionbytningen er lav.
Ovenstående er tegn på at der er en ringe naturlig beskyttelse af
grundvandsmagasinet og at grundvandskemien er påvirket fra overfladen.

Nitratudvikling i grundvandet,
grænseværdi: 50 mg/l (klik på billedet
for større visning).

Der er ikke påvist pesticider i boringen.
Der er ved tidligere analyser fra grundvandet påvist oliestoffer og chlorerede
opløsningsmidler i lave koncentrationer, i form af benzen, toluen og
tetrachlorethylen.

Pesticider og andre miljøfremmede stoffer
DGU nr.

Benzen
(µg/l)

Toluen
(µg/l)

Tetrachlorethylen
(µg/l)

34.365
0,02
(1997)

Sulfatudvikling i grundvandet,
grænseværdi: 250 mg/l (klik på
billedet for større visning).

i.p.
(1998-2000)
0,02
(1997)
i.p.
(1998-2000)
0,01
(1997)
i.p.
(1998-2000)

i.p. = ikke påvist
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Svenstrup Vandværk, Æblehaven

>

Nitratsårbarhed
Geologi og hydrologi

Nitratsårbarhed
Kildepladszonen til Svenstrup Vandværk, Æblehaven er fastlagt som nitratfølsomt
indvindingsområde og ligger desuden inden for indsatsområdet.

På kildepladsen indvindes der fra et
magasin af smeltevandssand og
smeltevandsgrus. Sandmagasinet er
minimum 70 m tykt, og dets top er
defineret ved grundvandsspejlet.
Bunden af magasinet formodes at have
direkte kontakt med det underliggende
magasin af skrivekridt.
Der forekommer ingen lerlag over
sandmagasinet, og dermed er der ikke
på kildepladsen nogen naturlig
beskyttelse af grundvandet.
Grundvandsspejlet er på kildepladsen
frit, og det står i kote ca. 10 m,
svarende til ca. 6 meter under
jordoverfladen.
Ved kildepladsen er grundvandets
strømningsretning fra vest mod øst.
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>

Svenstrup Vandværk, Æblehaven

>

Samlet vurdering

Samlet vurdering
Svenstrup Vandværk, Æblehaven er med sin bynære placering kategoriseret som et
tæt by vandværk.
De geologiske og grundvandskemiske forhold viser, at der ikke er nogen naturlig
beskyttelse af grundvandsmagasinet, og grundvandsmagasinet er derfor sårbart
over for forurenende stoffer som fx nitrat og pesticider.
I dag indvindes der en tilfredsstillende vandkvalitet. Det grundvand, der indvindes, er
dog påvirket af arealanvendelsen, idet sulfatindholdet er højt og samtidig stigende,
hvilket indikerer, at der sker omsætning af nitrat.
Det er Aalborg Kommunes vurdering, at der ikke skal gennemføres yderligere
langsigtet grundvandsbeskyttelse i form af dyrkningsrestriktioner. Vandværkets
indsatsprogram rettes mod indsatser i byområdet med henblik på at sinke eller
forhindre mulige forureningskilder i at forurene vandværkets vandindvinding.
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>

Sønderholm Vandværk

Sønderholm Vandværk
Sønderholm Vandværk og kildeplads ligger i udkanten af Sønderholm Plantage, syd
for Sønderholm by. Vandværket indvinder fra tre boringer, som ligger umiddelbart
omkring vandværket.

(Klik på billedet for større visning)

(Klik på billedet for større visning)
For Sønderholm Vandværk har Aalborg
Kommune fastlagt følgende:


I den kildepladsnære del af indvindingsoplandet er arealanvendelsen primært skov,
og store dele af det grundvandsdannende opland har en lav nitratudvaskning på
mindre and 25 mg/l. Resten af indvindingsoplandet udgøres hovedsageligt af
landbrugsarealer.
Indvindingsoplandet er på 178 ha, hvoraf 31 ha ligger i Aalborg Kommune og
dermed er omfattet af indsatsplanen, mens resten ligger i Rebild Kommune. Mod øst
grænser indvindingsoplandet op til indvindingsoplandet for Aalborg Vand, Nibe.
Arealet af den sårbare nærzone ved Sønderholm Vandværk er 8 ha.
Boring
(DGU nr.)

Udførelsesår

Filter
(m u.t.)*

33.615

1992

62-68

33.703

1996

62-80

33.872

2001

60-72

Bemærkninger
Oprindeligt filter 62-80 m u.t., men dette
er ændret som følge af skade på filteret i
2001.

m u.t. = meter under terræn

Et indvindingsopland, som
afspejler det område i
grundvandsmagasinet, hvorfra
vandværket indvinder
grundvand, og hvor
grundvandet strømmer hen
imod boringerne.
Indvindingsoplandet er beregnet
på bagrund af en
indvindingstilladelse på 105.000

m3 /år*.
En kildepladszone, som udgør
den boringsnære del af oplandet
afgrænset af
indvindingsoplandet og
opstrøms 300 m fra boringerne.
 En sårbar nærzone, som er den
del af indvindingsoplandet, der
skal sikres ved
dyrkningsrestriktioner, så
vandværket nu og på sigt kan
indvinde drikkevand, der
overholder grænseværdien for
nitrat.


* Den aktuelle indvindingstilladelse for
Sønderholm vandværk er på
80.000 m3 /år, men der er ansøgt om
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en indvindingstilladelse på
105.000 m3 /år. Ønsket om øget
indvindingsmængde hænger sammen
med, at vandværket har overtaget
forbrugerne ved det tidligere St.
Restrup Vandværk.

156

Redegørelse

>

Sønderholm Vandværk

>

Grundvandskvalitet

Grundvandskvalitet
Der indvindes på kildepladsen en oxideret vandtype (vandtype A), hvor der er påvist
nitrat i alle tre indvindingsboringer. Sulfatindholdet er lavt og svarer til
baggrundsniveauet, og det vurderes derfor, at der ikke er nitratreduktionskapacitet
til stede.
Nitratkoncentrationen er lav, men samtidig stigende i alle tre indvindingsboringer.
Der er påvist chloroform i lave koncentrationer (op til 0,29 µg/l), men det vurderes
at være naturligt forekommende, da kombinationen af nåleskov og et kalkmagasin
er gode forudsætninger for dannelse af chloroform.

Nitratudvikling i grundvandet (klik på
billedet for større visning).

Der er ved et enkelt tilfælde, i 2002, påvist toluen i lav koncentration (0,1 µg/l) i
drikkevandet fra Sønderholm Vandværk. Toluen er et organisk opløsningsmiddel, der
blandt andet anvendes i benzin- og olieprodukter. Stoffet er ikke påvist siden.
Der er ikke påvist pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i nogen af
indvindingsboringerne.

Sulfatudvikling i grundvandet (klik på
billedet for større visning).
Signaturer
Grå:

DGU nr.
33.615

Grøn:

DGU nr.
33.703

Blå:

DGU nr.
33.872

Grænseværdier: nitrat 50 mg/l, sulfat
250 mg/l
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>

Sønderholm Vandværk

>

Nitratsårbarhed
Geologi og hydrologi

Nitratsårbarhed
Den kildepladsnære del af indvindingsoplandet til Sønderholm Vandværk samt en lille
del af indvindingsoplandet nordvest for Øster Hornum er fastlagt som nitratfølsomt
indvindingsområde. Den del af indvindingsoplandet, der ligger i Aalborg Kommune,
er omfattet af indsatsområdet for denne indsatsplan. Resten af indvindingsoplandet
er omfattet af indsatsplan vedtaget af Rebild Kommune.

På kildepladsen indvindes der fra et
magasin i skrivekridt. Magasinets top
er defineret ved grundvandsspejlet,
som på kildepladsen ligger 15-20
meter under jordoverfladen. Bunden af
grundvandsmagasinet antages at være
overgangen mellem fersk og salt
grundvand, og det giver en
magasintykkelse på 80-100 m.
Over grundvandsmagasinet
forekommer der sand og grus. Lokalt
på kildepladsen forekommer der lag af
ler, men lerlagene er ikke
sammenhængende, og den naturlige
beskyttelse af grundvandsmagasinet er
ringe.
Grundvandsspejlet er frit og står
omkring 46 meter under
jordoverfladen, svarende til kote 14-19
m.
Ved kildepladsen er grundvandets
strømningsretning fra syd mod nord.
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>

Sønderholm Vandværk

>

Samlet vurdering

Samlet vurdering
Den kildepladsnære del af indvindingsoplandet til Sønderholm Vandværk ligger
overvejende i skov, mens resten ligger i et landbrugsområde.
De geologiske og grundvandskemiske forhold viser, at der er ringe naturlig
beskyttelse af grundvandsmagasinet, og magasinet er derfor generelt følsomt over
for forurenende stoffer som fx nitrat og pesticider.
I dag indvindes der en tilfredsstillende vandkvalitet, og der er ikke påvist pesticider
eller andre miljøfremmede stoffer. Nitratindholdet viser dog, at grundvandet er
påvirket af arealanvendelsen, og det er vigtigt at fastholde en arealanvendelse, som
giver anledning til en lav nitratudvaskning.
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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>

Mulige forureningskilder

Mulige forureningskilder
Klik her for at se mulige forureningskilder ved vandværkerne i OSD 1432,
Aalborg Sydvest
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Bilag

>

Retningslinjer for tilladelser og afgørelser

Retningslinjer for tilladelser og afgørelser
Se retningslinjer for tilladelser og afgørelser her.
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>

Kort over aftaler på arealer

Kort over aftaler på arealer
Kort

Kortet til højre viser arealer, som der er knyttet dyrkningsaftaler til. Kortet er
dynamisk og opdateres løbende.
De arealer, hvortil der ved indsatsplanens vedtagelse, er knyttet dyrkningsaftaler,
fremgår under indsatsprogrammet for det enkelte vandværk. Se fx her.
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Grundvandsdannende oplande

Grundvandsdannende oplande

(Klik på billedet for større visning)
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Statens udpegninger

Statens udpegninger
Staten har gennemført en sårbarhedskortlægning i forhold til nitrat og på baggrund
deraf udpeget indsatsområde mht. nitrat.
Derefter, i 2015, har Aalborg Kommune foretaget en genoptegning af
vandværkernes indvindingsoplande med en nyopstillet grundvandsmodel dækkende
Aalborg Sydvest. De nyoptegnede indvindingsoplande til Klitgård Vandværk, Ellidshøj
Vandværk og Aalborg Vand - Drastrup kildeplads ligger helt eller delvist uden for
OSD. Da de samtidig ikke er fuldt ud sammenfaldende med tidligere optegnede
indvindingsoplande, er dele af de nye indvindingsoplande ikke vurderet i Statens
udpegning af nitratfølsomme indvindingsoplande.
Aalborg Kommune har derfor for de pågældende tre indvindingsoplande foretaget en
vurdering af nitratsårbarheden. Af nedenstående kort fremgår det, hvilke
nitratfølsomme indvindingsoplande, der stammer fra Statens udpegninger, og hvilke
nitratfølsomme indvindingsoplande, der er fastlagt af Aalborg Kommune.

Nedenstående kort viser henholdsvis det indsatsområdet, som det er udpeget af
Staten og det indsatsområde, som Aalborg Kommune efterfølgende har fastlagt.
Statens udpegning af indsatsområde svarer til hele det nitratsårbare område forud
for den ovenfor beskrevne nyoptegning af indvindingsoplande, med undtagelse af to
arealer i indvindingsoplandene til Aalborg Vand - Nibe kildeplads og Aalborg Vand Flødal kildeplads. Baggrunden for at Staten ikke har medtaget disse to arealer i
indsatsområdet er arealanvendelsen, idet Staten har vurderet, at sammenhængende
områder med fredskov, arealer udpeget efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven og
fredede områder, giver en naturlig beskyttelse af grundvandsressourcen.
I Aalborg Kommunes fastlæggelse af indsatsområde er hele det nitratsårbare
område medtaget med henblik på fastholdelse af en lav udvaskning af nitrat og for at
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kunne gennemføre en indsats over for pesticider i vandværkernes nærområder.
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Miljørapport

Miljørapport
Se miljørapport her.
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Ordforklaring

Ordforklaring
Geologi og hydrologi
Filter: En grundvandsboring består af et langt rør i jern eller plast, der er forsynet
med et filter. Filteret udgøres af små slidser i røret, igennem hvilke grundvandet kan
løbe ind i røret og blive pumpet op. Filteret sættes typisk i lag af sand, grus eller
kalk. I nogle tilfælde, fx i kalklag, kan rørene undværes, og boringen kan da
betegnes uforet eller åbentstående.
Forvitringsgrad: Forvitringsgraden angiver forholdet mellem hårdheden og
alkaliniteten. Høje forvitringsgrader tyder på, at grundvandet er påvirket fra
overfladen og dermed i risiko for påvirkning af forurening.
Frit grundvandsmagasin: Et frit grundvandsmagasin er et grundvandsmagasin,
hvor kun den nedre del af de vandførende lag er vandfyldte. Et frit
grundvandsmagasin kan være dækket af vandstandsende lerlag, eller det kan være
helt ubeskyttet.
Grundvandsdannende opland: Det vand, der indvindes ved en boring, er
transporteret fra jordoverfladen og frem til boringen. Det areal på jordoverfladen,
hvorfra vand infiltrerer ned til grundvandet og strømmer hen til boringen, kaldes det
grundvandsdannende opland. Oplandet beregnes via en grundvandsmodel.
Geofysiske undersøgelser: Undersøgelser af de fysiske forhold i jorden.
Undersøgelserne giver indirekte viden om de geologiske og hydrogeologiske forhold i
undergrunden og kan anvendes til kortlægning deraf.
Indvindingsopland: Udgør det område i grundvandsmagasinet, vandværket
indvinder fra, hvor vandet strømmer mod indvindingsboringerne.
Ionbytning: Ionbytning i en vandprøve indikerer, at grundvandsmagasinet er
overlejret af ler eller er i kontakt med marint påvirkede aflejringer. Ionbytning
afspejles i molforholdet mellem natrium og klorid, hvor forholdet mellem disse i en
ionbyttet prøve er større end 0,9. Ionbytningsforholdet kan i kombination med viden
om andre forhold, fx områdets geologi, anvendes som en indikator på magasinets
sårbarhed.
Nedadrettet gradient: Vandet i jorden strømmer ned mod grundvandsmagasinet.
Nitratfront: Nitratfronten er en jord- og grundvandskemisk grænse i undergrunden,
hvor de kemiske forhold skifter fra iltholdige (oxiderede) betingelser nærmest
jordoverfladen til iltfri (reducerede) betingelser dybere nede. Under nitratfronten
nedbrydes (reduceres) nitrat ved en reaktion med forskellige stoffer i jordlagene.
Efterhånden som nitrat nedbrydes, vil de stoffer, der kan fjerne nitraten fra
grundvandet, blive opbrugt. Derved bevæger nitratfronten sig nedad.
Nitratreduktionskapacitet: Nitratreduktionskapacitet er jordens indhold af stoffer
(jern, mangan, organisk stof og mineralet pyrit), der kan reagere med nitrat under
iltfrie forhold og dermed et udtryk for jordens evne til at kunne reducere nitrat.
Nitratreduktionskapaciteten mindskes over tid, og den kan ikke gendannes. Når
nitratreduktionskapaciteten er opbrugt, vil nitraten nå grundvandet.
Opadrettet gradient: Grundvandet strømmer fra de nedre lag mod de øvre.
OSD: Områder med særlige drikkevandsinteresser. OSD udpeges i dag af Staten.
Potentialeforhold: Grundvandet strømmer fra højtliggende potentialer mod
lavereliggende potentialer. Grundvanspotentialet beskriver niveauet for
grundvandsspejlet i et punkt. Et grundvandspotentialekort er et kort over
grundvandsspejlets beliggende i jorden for et større område.
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Primært magasin: Da jorden er opbygget af vekslende sand- og lerlag, vil der
dannes grundvandsmagasiner i forskellige dybder. Der kan derfor ligge
grundvandsmagasiner over hinanden. De dybereliggende magasiner kaldes de
primære magasiner.
Sekundært magasin: I de øverste jordlag kan der være lokale lerlag, der standser
det nedsivende regnvand i et overliggende sandlag. Det kaldes sekundære
magasiner.
Spændt grundvandsmagasin: Et spændt grundvandsmagasin er 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
overliggende lerlag. Vandet i magasinet holdes nede af et lerlag, og magasinet
kaldes spændt.
Uforet: Se filter.
Vandtype: Grundvandet kan inddeles i fire vandtyper A, B, C og D på baggrund af
vandets kemiske karakteristika, især indhold af ilt, nitrat, jern og sulfat. Vandtypen
illustrerer, hvilke processer der har fundet sted i forbindelse med vandets vej fra
terræn til boringen, og det er en indikator for grundvandets sårbarhed og alder.
Grundvand af vandtype A findes altid øverst i grundvandszonen, efterfulgt af
vandtype B, vandtype C mens vandtype D er knyttet til det dybeste niveau.
Grundvandets sårbarhed over for nitrat samt nedbrydeligheden af forskellige former
for forurening er forskellig for de enkelte vandtyper.
VAP: Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand. Et projekt, der er
iværksat med det formål at teste om godkendte sprøjtemidler og
nedbrydningsprodukter fra disse – ved regelret brug og dosering – udgør en trussel
mod grundvandet.

Kemi
Arsen: Naturligt forekommende metallisk grundstof tilknyttet flere bjergarter, der
optræder i jorden, bl.a. pyrit. Når pyrit iltes (f.eks. med nitrat), frigives arsensalte til
grundvandet.
Atrazin: Ukrudtsmiddel, der har været anvendt i majs, skovbrug og på udyrkede
arealer, herunder jernbaner. I handlen 1958 - 1994.
BAM: Betegnelse for det kemiske stof 2,6-dichlorbenzamid, der er et
nedbrydningsprodukt af pesticiderne chlortiamid og dichlobenil. Disse var
virkstofferne i totalukrudtsmidlerne Prefix og Casaron G. Chlorthiamid blev i
Danmark solgt som Prefix i perioden 1965-1980, mens dichlobenil blev solgt i
handelsprodukterne Casoron G, Prefix G og Prefix Garden i perioden 1969 - 1996.
Stofferne har ikke kunnet anvendes på dyrkede arealer.
Bentazon: Aktivstof i flere ukrudtsmidler, som kom på markedet fra 1974, men
brugen blev i 1995 underlagt en række restriktioner, der fik forbruget til at falde.
Fortrinsvis brugt i ærter.
Benzen: Se BTEX
BTEX: Samlebetegnelse for de aromatiske kulbrinter benzen, ethylbenzen, toluen og
(ortho-, para- og meta-)xylener. Forbindelserne optræder som regel samlet og
stammer fra nedbrydning af olie- og benzinprodukter, men de enkelte stoffer er også
anvendt som opløsningsmidler og optræder som regel alene.
Chlorid: Salt (havsalt), der enten er tilknyttet optrængende havvand eller residualt
havvand fra ishavet.
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Chloroform: Det kemiske navn er triklormethan. Stoffet forekommer under visse
forhold ofte naturligt, men i lave koncentrationer. Chloroform er let nedbrydeligt.
Chlortiamid: Moderstof til BAM.
DEIA (desethyl-isopropyl-atrazin): Et nedbrydningsprodukt af atrazin, der er et
totalukrudtsmiddel, som var i handlen 1958 - 1994.
Desisopropylatrazin: Et nedbrydningsprodukt af atrazin, der er et
totalukrudtsmiddel, som var i handlen 1958 - 1994.
Dichlobenil: Moderstof til BAM.
Ethylbenzen: Se BTEX
Hexazinon: Aktivstoffet i ukrudtsmidlet Velpar, der især blev markedsført til
skovbrug, hvor det blev anvendt i forbindelse med nyplantninger mod kvikgræs,
tidsler og svinemælk. Er også anvendt i lucerne. Velpar kom på markedet i 1978 og
blev forbudt i 1997. Hezaxinon er beslægtet med atrazin.
Kulbrinter: Anden betegnelse for olieprodukter og bestanddele heraf.
Metribuzin: Svampemiddel der især har haft anvendelse inden for kartoffelavl.
Godkendt 1996 og forbudt 2005.
Metribuz-desam-diket: Et nedbrydnmingsprodukt af stoffet Metribuzin, der
fortrinsvis er anvendt inden for kartoffelavl mod svamp. Metribuzin blev forbudt
2005.
Nitrat: Salt af salpetersyre, der findes i både kunstgødning og husdyrgødning. En del
af dette kvælstof optages ikke af planterne, men udvaskes fra planternes rodzone til
grundvandet i form af nitrat.
Pendimethalin: Er aktivstof i en lang række ukrudtsmidler markedsført fra 1991 til
brug i landbruget. På forbudslisten 2011.
Strontium: Et naturligt forekommende metallisk grundstof. En høj naturlig
omkrystallisering af strontiumholdige mineraler kan give forhøjede koncentrationer i
grundvandsmagasiner. I Danmark er der i grundvand målt strontium i
koncentrationer på 0,28-53 mg/l, hvilket anses for sundhedsmæssigt uproblematisk.
Sulfat: Salt af svovlsyre, der forekommer naturligt i lave koncentrationer. Når nitrat
reagerer med pyrit og andre mineraler i jorden stiger koncentrationen af sulfat. Et
stigende sulfatindhold i grundvandet er en indikator på, at der er nitrat på vej ned
gennem jordlagene.
Tetrachlorethylen: Også benævnt perchlor eller PCE. Et hyppigt anvendt
affedtningsmiddel, men mest anvendt ved kemisk tøjrensning.
Toluen: Se BTEX
Xylen: Se BTEX
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