#BREVFLET#
Click here to enter text.
Dokument: Neutral titel

Møde

Grundvandsrådsmøde

Miljø- og Energiplanlægning

Tid

18. maj 2017 kl. 14

Miljø- og Energiforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Sted

Stigsborg Brygge 5, Nørresundby - Mødelokale 161

Init.: BA

Deltagere

Lasse Puertas Navarro Olsen (Rådmand, Miljø- og Energiforvaltningen)
Jane Stampe (Miljø- og Energiforvaltningen)
Søren Chr. Jensen (Danmarks Naturfredningsforening)
Sven Ulrich Bertelsen (Vandplanudvalget)
Allan Olesen (LandboNord)
Peter Henneby (Miljøstyrelsen)
Karen Poulsen (Naturstyrelsen – Himmerland)
Michael Palsgaard Andersen (AgriNord)
Henrik Nordtorp (Region Nordjylland)
Pernille Stampe Jakobsen (Vandsamarbejde Aalborg)
Signe Krogh (Miljø- og Energiforvaltningen)
Birgitte A. Hollænder (Miljø- og Energiforvaltningen)

Afbud

Per Roth (Foreningen af Vandværker i Danmark)
Henriette Charlotte Nikolajsen (Dansk Industri)
Danny Haimes (Styrelsen for Patientsikkerhed)
Kirsten Lund Andersen (By- og Landskabsforvaltningen)
Per Grønvald (Aalborg Vand A/S)
Søren Gais Kjeldsen (Miljø- og Energiforvaltningen)

Referent

Signe Krogh (Miljø- og Energiforvaltningen)

Sagsnr./Dok.nr. 2017-007711 / 2017-007711-18

1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden

Lasse P. N. Olsen bød velkommen.
Referatet fra dagens møde bliver sendt ud til kommentering den 19. maj 2017. Hvis bemærkningerne
skal med i den politiske behandling er fristen for kommentering på mandag (22/5-17) kl. 12
Der var ikke bemærkninger til dagsordenen.
2.

Godkendelse af referat fra 2. marts 2017

Referatet har været i 14 dages høring, og er blevet tilrettet med bemærkninger.
3.
Orientering om indkomne bemærkninger i den offentlige høring af Tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst og Indsatsplan for OSD 1469, Hals
Birgitte A. Hollænder gav en orientering om de bemærkninger, der er modtaget i forbindelse med den
offentlige høring af Indsatsplan for Hals og Tillæg til indsatsplan for Aalborg Sydøst. Eksempler på bemærkninger og høringssvar blev fremlagt.
Spørgsmål:
AgriNord: Er kildepladszoner altid runde?

Forvaltningen: For små vandværker tegnes en 300 meter zone, som følger indvindingsoplandet nedstrøms. For større vandværker beregnes en kildepladszone, som ikke nødvendigvis er rund.
Beregningsforudsætningerne for hhv. BNBO og kildepladszoner er forskellige.
AgriNord: Det lyder som om, resultatet er det samme!
Forvaltningen: Resultatet er ikke det samme. Der inddrages forskellige parametre i beregningen.
Naturstyrelsen: Hvad er geologi i forbindelse med vurdering af pesticidsårbarhed?
Forvaltningen: Der bliver kigget på hvilke lag, der findes i området – eksempelvis om lagene består af
kalk med tynde jordlag over, som ikke yder nødvendig beskyttelse.
AgriNord: Synes ikke kommunens vurdering af pesticidsårbarhed er særlig overbevisende. Der er flere
steder fundet sand og ingen fund af pesticider, men alligevel er der vurderet pesticidsårbart. Desuden
hvad er stor grundvandsdannelse?
LandboNord: Der er stor uenighed myndighederne imellem.
Forvaltningen: Staten har givet Kommunen mulighed for at foretage en konkret vurdering af pesticidsårbarheden. Det er beskrevet i Vejledning om indsatsplaner. Det er Kommunens opgave med indsatsplanerne at sikre drikkevandsinteresserne nu og i fremtiden.
LandboNord: Det er også kommunens opgave at sikre proportionalitet. Det er som om forsigtighedsprincippet vægter højere end proportionalitetsprincippet.
Forvaltningen: Det er Kommunens opgave at sikre rent grundvand, og at proportionalitetsprincippet
overholdes.
Rådmand: Grænseværdien skal overholdes, uanset om det er tidligere anvendte eller nye pesticider.
Der skal ikke være fund af pesticider i grundvandet.
LandboNord: Godkendelsesproceduren er ændret, siden de nu forbudte stoffer blev godkendt.
AgriNord: Synes, at Kommunen går længere i fht. indsatser mod pesticider end Vejledning om indsatsplaner (det nye kapitel) og det forskningsresultaterne viser.
AgriNord: De indsigelser, der ikke er refereret til på dette møde – bliver der svaret på dem?
Forvaltningen: Ja, det der er præsenteret på dagens møde er eksempler. Alle indsigelser bliver besvaret og lagt frem for politikerne i forbindelse med 2. behandling af planenerne.
LandboNord: Har forvaltningen drøftet eller har der været en politisk diskussion om alternative metoder
end forbud mod pesticider? Foreslår, at der bliver fremlagt alternative indsatser, eksempelvis overvågning. Indsatserne bliver hægtet op på fund af gamle pesticider (forbudte midler).
Rådmand: Der er fund af godkendte pesticider, og der er lukket flere boringer i Aalborg Kommune pga.
pesticider.
LandboNord: Vil gerne appellere til, at der bliver givet en fair erstatning i fht. den pris som landmanden
har betalt for arealerne. Landmanden skal kompenseres for det reelle tab.
Rådmand: For hvem skal det være fair – for landmanden eller for forbrugerne?
LandboNord og AgriNord: For landmanden, der bliver ramt. Det har ikke så stor betydning for vandprisen.
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4.

Emne: Opfølgning på målsætning i sårbar nærzone

LandboNord: Det er ikke fair at bruge taksationsmyndigheden som grundlag for erstatningsstørrelser. I
forhold til andre sager som kommer for taksationskommissionen, så er dette ikke kun 5 ha, men kan
være 50 ha og have stor betydning for den enkelte. Det er vigtigt, at lodsejere kan have tillid til, at
grundvandsbeskyttelsen (indsatserne) ikke bare er en politisk beslutning. Kommunen skal tage højde
for proportionalitetsprincippet.
Rådmand: Hvis lodsejerne er utilfredse og mener Kommunen handler i strid med proportionalitetsprincippet, må det afprøves. Vil gerne afprøve, om Kommunen går ud over proportionalitetsprincippet.
Forvaltningen: Forvaltningen sender en faglig begrundelse for nødvendigheden af indsatsplanen og indsatserne til den politiske behandling. Den politiske beslutning sker på grundlag af Forvaltningens faglige
arbejde og oplæg til beslutning.
AgriNord: Det er lidt nemt at sige, at så kan det bare afprøves. En sådan sag er en stor belastning for
den enkelte lodsejer.
AgriNord: ”Fuldstændig erstatning” er ikke rimeligt at bruge.
Vandsamarbejde Aalborg: Ordlyden stammer fra lovgivningen, og det kan være et uheldigt ordvalg.
LandboNord: Indskrænkelserne er så omfattende, at det ikke kan lade sig gøre at drive landbrug på arealerne efterfølgende.
Naturstyrelsen: Tages der højde for værdinedgang i bygninger/produktionsanlæg?
Vandsamarbejde Aalborg: Ja.
LandboNord: Det er en mangel i indsatsplanerne, at der ikke er lagt op til alternativer. Der burde være
flere alternativer, som politikerne skal tage stilling til. Det er ikke rimeligt, at der kun er et alternativ til
indsats i indsatsplanerne. Det ville være passende, at der kan vælges mellem alternativer for politikerne. Det bør belyses, at der er andre muligheder ex. mindre indsats til færre penge.
Rådmand: Et flertal i byrådet kan beslutte at gøre tingene anderledes.
Forvaltningen: Forvaltningen fremlægger for politikerne, hvad de mener der skal til for at beskytte drikkevandsinteresserne nu og i fremtiden. Det er Staten, der udstikker rammerne for, hvad der skal beskyttes, og det er kommunen der skal udarbejde planer for de nødvendige indsatser.
LandboNord: Er det altid kun en deklaration? Er det aldrig et køb efterfulgt af salg?
Vandsamarbejde Aalborg: I forbindelse med Jordfordelingsprojektet i Aalborg Sydøst har Vandsamarbejde Aalborg fået Byrådets godkendelse til at købe arealer.
Naturstyrelsen: I Statens skovrejsningsprojekter erhverves arealer, og projekterne indledes med en
ejendomsmæssig forundersøgelse og en jordfordeling.
AgriNord og LandboNord: Er meget positive over for brug af jordfordeling som værktøj til gennemførelse
af indsatserne.
AgriNord: Der mangler stadig en dokumentation for at benytte 25 mg deklaration. AgriNord har dokumentation for at nitratudvaskningen fra eksempelvis skov er lavere - det kan godt være 10-15 mg/liter.
Der blev henvist til AgriNord’s høringssvar til Indsatsplan for Hals.
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Vandsamarbejde Aalborg: Når 25 mg deklarationen bliver brugt, bliver det vurderet konkret, om forholdene det pågældende sted er dækkende.
Vandplanudvalget: Der er eksempler på, at man andre steder bruger 50 mg deklaration. Hvis der benyttes 50 mg deklaration kan arealerne stadig bruges til landbrug. Det er ikke muligt med en 25 mg deklaration.
Vandsamarbejde Aalborg: Der har tidligere været lagt op til, at der kunne vælges mellem 50 eller 25 mg
deklaration, men 50 mg deklarationerne blev fravalgt af lodsejere/landmænd.
Forvaltningen: Samtidig medfører de restriktive indsatser tæt på boringerne, at færre lodsejere bliver
berørt.
LandboNord: Hvis sårbar nærzone er fastlagt på baggrund af 25 mg deklarationer og udvaskningen reelt er 10 mg nitrat/liter, så er arealerne der beskyttes for store.
AgriNord: Savner dokumentation for brug af udvaskningstal på eks. 25 mg nitrat/liter for skovarealer.
Naturstyrelsen: Per Gundersen har netop udsendt udkast til rapport, der samler tal for nitratudvaskning
20-30 år tilbage og frem til nu. De viser en udvaskning fra skovarealer på gennemsnitlig 10-25 mg nitrat/liter, men de viser også, at for Drastrup-området er udvaskningen højere end 25 mg nitrat/liter.
5.

Forslag til emner til dagsordenen - næste møde er den 17. august 2017

AgriNord:
Drøftelse af forslag til forbedringer af de digitale indsatsplaner.
Naturstyrelsen:
Temadag – minivådområder (ny tilskudsordning) –hvad kan de bidrage med i fht. grundvandsbeskyttelse og giver det mening? Relation til grundvand – er der en sammenhæng?
Temaoplæg: Intensive efterafgrøder – til opsamling af nitrat.
Danmarks Naturfredningsforening:
Hvordan er det lovmæssige og juridiske forhold mellem etablering af veje – motorvej går frem for alt –
og indvindingsområder for brugsvand.
6.

Eventuelt

AgriNord:
1) Forslag om, at der laves en side, som kort beskriver de ændringer, der er lavet, når Kommunen
laver et tillæg eller en revision af planer. Det er meget tekst, der skal læses. Det ville være rart
med en kort beskrivelse af, hvilke ændringer der er lavet.
Forvaltningen: Det er blevet drøftet i Forvaltningen, men det er nødvendigt at få belyst i en sammenhæng, hvad planen betyder. Det tages med tilbage i Forvaltningen.
Rådmand: Er enig med AgriNord og mener, at hvis der ikke er ændringer, så ville det også
være rart at få beskrevet.
2) Digitale indsatsplaner: Kortmodul ”Hvad gælder for mig”. Det er et godt, men vil gerne opfordre
til, at der tænkes i at få det endnu mere brugervenligt. Kan der inddrages ekspertise? En video
med, hvordan man finder rundt i en digital indsatsplan kunne være godt.
Forvaltningen: Programmet har nogle begrænsninger. Aalborg Kommune arbejder løbende på
at gøre planerne mere brugervenlige og forståelige.
Opfordring fra Forvaltningen: Hvis der er gode ideer til, hvad der kan gøres bedre eller hvis nogen hører kommentarer til planerne, vil vi meget gerne høre om det.
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Indsatsplan for OSD 1432 – Aalborg Sydvest er sendt i offentlig høring – frist for bemærkninger er den
7. august 2017
Næste møde i Grundvandsrådet er den 17. august 2017
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