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Forside

Velkommen til Aalborg Kommunes
forslag til Indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse for Tylstrup
Vandværk.

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.

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

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:
Aalborg Kommune
Miljø- og Energiforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Email: miljoe.energi@aalborg.dk
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Planens udarbejdelse

Planens udarbejdelse
Aalborg Kommunes forslag til Indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse for Tylstrup Vandværk er udarbejdet af
Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen.
Tylstrup Vandværk
Til udarbejdelsen af indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse for
Tylstrup Vandværk har Aalborg Kommune drøftet de nødvendige
indsatser for området med Tylstrup Vandværk.
Grundvandsrådet
Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse for Tylstrup
Vandværk er ligeledes blevet forelagt Aalborg Kommunes
koordinationsforum, kaldet 'Grundvandsrådet', til drøftelse.
Grundvandsrådet består af repræsentanter fra forskellige
organisationer og er rådgivende. Det er kommunen, som
vedtager den endelig indsatsplan.

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 Tylstrup
Vandværk er vedtaget, ophæves den del af "Indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse - Område med Særlige
Drikkevandsinteresser nr. 13 - Hammer Bakker og Tylstrup,
del 1 og del 2", vedtaget af Nordjyllands Amt i 2006, der
omfatter Tylstrup Vandværk.
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Planens opbygning

Planens opbygning
Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse 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
det konkrete indsatsprogram for henholdsvis Aalborg Kommune
og Tylstrup Vandværk.
En redegørelse, som indeholder baggrunden for indsatsplanen,
herunder en opsummering af resultaterne af kortlægningen af
geologi, arealanvendelse og forureningskilder for indsatsområdet,
som er grundlaget for de konkrete indsatser.
Et interaktivt kort, hvor det via en søgefunktion er muligt at se
hvilke zoner og arealudpegninger, der er gældende for en
konkret adresse.
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Lovgrundlag

Lovgrundlag
Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til § 13 og § 13a i
Lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013 Lov om
vandforsyning mv. (Vandforsyningsloven).
Hvor Staten har udpeget indsatsområde mht. nitrat, er
indsatsplanen udarbejdet og vedtaget med hjemmel i
Vandforsyningslovens § 13.
Hvor Aalborg Kommune har suppleret Statens kortlægning med
en udpegning af sårbart område overfor pesticider, er
indsatsplanen udarbejdet og vedtaget med hjemmel i
Vandforsyningslovens § 13a.
Indholdet og den nærmere udarbejdelse af indsatsplaner er
reguleret af bekendtgørelse nr. 1319 af 21. december 2011 om
indsatsplaner, der fastlægger minimumskrav til indsatsplaner.
Planer kan derfor godt indeholde yderligere krav.
Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse er i
overensstemmelse med Aalborg Kommunes
Vandforsyningsplan 2013-2024, hvori grundvandsbeskyttelse er
indskrevet som et miljømål.
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Grundvandskortlægning og arealudpegninger

Grundvandskortlægning og
arealudpegninger
Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse for Tylstrup
Vandværk er udarbejdet med udgangspunkt i
Statens/Nordjyllands Amts grundvandskortlægning og Aalborg
Kommunes supplerende kortlægning. Samtidig er der til
udarbejdelsen benyttet andre relevante rapporter.

Statens/Nordjyllands Amts grundvandskortlægning
Grundvandskortlægning sker i områder med
særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene
vandforsyninger uden for områder med særlige
drikkevandsinteresser.
Det tidligere Nordjyllands Amt 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 zoner og
arealudpegninger.

Supplerende grundvandskortlægning
Aalborg Kommune har suppleret Statens kortlægning, hvor det
er vurderet, at denne ikke er tilstrækkelig til udarbejdelse af
indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse for Tylstrup
Vandværk. Den supplerende kortlægning betår af en
opdatering af indvindingsoplandet til Tylstrup Vandværk samt
med en sårbarhedsvurdering overfor pesticider.
Aalborg Kommunes supplerende kortlægning danner ligesom
Statens kortlægning baggrund for nogle zoner og
arealudpegninger.
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Statens arealudpegninger

Statens arealudpegninger
Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)
Er udpeget af Staten via Bekendtgørelse om udpegning og
administration mv. af drikkevandsressourcer. NFI er de områder
inden for OSD og indvindingsoplande udenfor disse, hvor
grundvandet vurderes at være sårbart over for forurening med
nitrat. Læs mere her.
Indsatsområder mht. nitrat (IO)
Er udpeget af Staten via Bekendtgørelse om udpegning og
administration mv. af drikkevandsressourcer, 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 arealudpegninger

Aalborg Kommunes
arealudpegninger
Indvindingsopland
Er optegnet af Aalborg Kommune og definerer det område i
grundvandsmagasinet, hvor grundvandet strømmer hen imod
indvindingsboringen. Se mere her.
Kildepladszone
Er optegnet af Aalborg Kommune med en radius på 300 m fra
kildepladsens indvindingsboringer - dog følger kildepladszonen
indvindingsoplandet nedstrøms boringerne. Kildepladszonen
benyttes hovedsageligt som et prioriteringsværktøj i forhold til
grundvandsbeskyttelse. Se kildepladszonen her.
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.
Sårbart område overfor pesticider
Aalborg Kommune har suppleret Statens kortlægning, og har
vurderet og udpeget hele indvindingsoplandet til Tylstrup
Vandværk, som sårbart område overfor pesticider. Læs mere
her.
I de sårbare områder har Aalborg Kommune vurderet, at der er
et behov for en særlig indsats for at begrænse
pesticidudvaskningen. Aalborg Kommune har i dette
område vedtaget indsatsplanen efter Vandforsyningslovens §
13a. Se indsatsområdet her.
Sårbar nærzone
Er beregnet af Aalborg Kommune som den del af
indvindingsoplandet, der skal sikres ved pålæg
af dyrkningsdeklarationer, så koncentrationen af nitrat i
grundvandet på sigt ikke overstiger grænseværdien for nitrat i
drikkevand på 50 mg/liter. Læs mere her.
Indsatsområde (IO)
Er det område, hvor der vedtages en indsatsplan.
Indsatsområdet består dels af indsatsområde mht. nitrat og dels
af sårbart område over for pesticider. Se indsatsplanens
indsatsområde her.
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Screening for miljøvurdering
I forbindelse med udarbejdelse af forslag til indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse for Tylstrup Vandværk har Aalborg
Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen gennemført en screening
for at vurdere, hvorvidt indsatsplanen er omfattet af "Lov om
miljøvurdering af planer og programmer" Lov nr. 939 af 3. juli
2013.

Konklusion
Ud fra screeningen vurderes det, at indsatsplanen ikke er
omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer,
hvorfor der ikke er gennemført en miljøvurdering af
indsatsplanen.

Begrundelse
Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen har tidligere
vurderet, at indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse er omfattet
af Lovens bilag 3 og 4 og dermed af krav om miljøvurdering.
Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse for Tylstrup Vandværk
fastlægger rammer for sårbar nærzone. Sårbar nærzone udgør
et mindre område på lokalt plan. Ifølge lovens § 3 stk. 2 skal der
kun gennemføres en miljøvurdering for en plan, der fastsætter
rammer for mindre områder på lokalt plan, hvis den antages at
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Det er undersøgt, hvorvidt indsatsplanen kan forventes at få
indvirkning på miljøet, ved at vurdere indsatsplanens
miljøpåvirkning i forhold til politiske vedtagne mål i Aalborg
Kommune, der har udgangspunkt i følgende parametre: Biologisk
mangfoldighed, flora, fauna, materielle goder, menneskers
sundhed, jord, vand, luft, klimatiske faktorer, kulturarv og
landskab, arkitektur og arkæologisk arv.
Screeningen af indsatsplanens miljøpåvirkninger viste, at der
ikke forventes en væsentlig påvirkning af miljøet. Det er
herudover vurderet, at indsatsplanen ikke vil medføre påvirkning
af et habitatområde.
I forbindelse med Aalborg Kommunes beslutning om ikke at
gennemføre en miljøvurdering af indsatsplanen er berørte
myndigheder blevet hørt. Der er ikke indkommet bemærkning
eller indsigelser til beslutningen.
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Indsatsplan
Vandværker og
kategorisering

Indsatsplan
I Danmark baserer vi vores drikkevand på grundvand, der bliver
dannet fra regnvand, der siver fra jordens overflade og ned til
grundvandsmagasinet. Forurening fra forureningskilder på
overfladen eller i jorden kan trækkes ned til grundvandet via
regnen. Det er derfor nødvendigt med en langsigtet planlægning
af grundvandsbeskyttelse for at sikre, at også de fremtidige
generationer har rent drikkevand.
Tylstrup Vandværk ligger isoleret i forhold til øvrige større
vandværker i området, og en sikker råvandsforsyning har derfor
stor betydning for forsyningssikkerheden i området. Tylstrup
Vandværk findes i et område, hvor den overordnede geologi er
kompleks og heterogen, og der indvindes fra et højtliggende
grundvandsmagasin med manglende naturlig beskyttelse af
lerlag. Herudover er der i området flere mulige punkt- og
fladekilder, som kan forurene grundvandet.
Udgifterne til gennemførelse af indsatsplanen betales dels af
Aalborg Kommune og dels af Tylstrup Vandværk. Aalborg
Kommune finansierer indsatserne i det kommunale
indsatsprogram, mens vandværket finansierer udgifterne til
vandværksindsatserne.
Tylstrup Vandværk er med i et grundvandssamarbejde, hvilket
betyder, at en del af udgifterne til grundvandsbeskyttelse
påhviler 'Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse'.
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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 de
enkelte vandværker./4/
Tylstrup Vandværk er
kategoriseret som land.
Vandværker kategoriseret som
land, 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 udpeget til sårbar nærzone.

Indsatsplan

>

Indsatsområdet og dets målsætninger
Udpegning af
indsatsområdet

Indsatsområdet
Indsatsområdet for Tylstrup Vandværk er beliggende i
den sydlige del af Tylstrup by og har et samlet areal på ca.
73,2 ha. Nærværende indsatsplan omfatter
således ét vandværk med egen vandindvinding.

Statens kortlægning suppleret
med Aalborg Kommunes
kortlægning udpeger hele
indvindingsoplandet til Tylstrup
Vandværk som indsatsområde.
Se nærmere under
"Lovgrundlag"
Indsatsområde efter
Vandforsyningslovens § 13
Indvindingsoplandet er af Staten
udpeget til indsatsområde mht.
nitrat med hjemmel i
vandforsyningslovens § 13.
Kommunalbestyrelserne har
pligt til at udarbejde og vedtage
indsatsplaner for
indsatsområder, som er udpeget
af miljøministeren./10/

Indsatsområde efter
Vandforsyningslovens § 13a
Aalborg Kommune har udpeget
indvindingsoplandet til sårbart
område overfor pesticider med
hjemmel i
vandforsyningslovens § 13a.
Kommunalbestyrelsen eller
vandforsyningsselskaber kan
også vedtage en indsatsplan
efter vandforsyningslovens §
13a, for andre områder end
indsatsområder, hvis
kommunalbestyrelsen eller
vandforsyningsselskabet finder
det nødvendigt./10/
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Målsætninger

Målsætninger for indsatsområdet
Ved gennemførelsen af grundvandsbeskyttelse i
indsatsområdet tages udgangspunkt i nedenstående
målsætninger, som vurderes at give en tilstrækkelig beskyttelse
af grundvandet.

Nitrat

Kildepladszone Sårbar
inklusiv BNBO nærzone

Øvrigt
indsatsområde

Max. 25 mg/l i
det vand, der
forlader
rodzonen

Følger
husdyrbekendt
gørelsens
minimumskrav
(2)

Miljøfremmede Ingen
stoffer,
anvendelse og
herunder
håndtering (1)
pesticider

Max. 25 mg/l i
det vand, der
forlader
rodzonen

Ingen
Begrænses
anvendelse
mest muligt
og håndtering
(1)

(1) Håndtering omfatter ligeledes opbevaring.
(2) Følger den til en hver tid gældende husdyrbekendtgørelse.
Målsætningerne i tabellen er gældende for 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.
Tylstrup Vandværk er tidligere omfattet af indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse for Hammer Bakker og Tylstrup, vedtaget
i 2006, herunder af denne plans målsætninger.

14

Indsatsområdet
Indsatsområdet er generelt
sårbart over for både nitrat og
miljøfremmede stoffer, herunder
pesticider.
Den naturlige beskyttelse af
grundvandet fra lerlag er
begrænset, og arealanvendelsen
og boringernes bynære
placering, giver mange steder
anledning til potentielle
forureningskilder.
Inden for indsatsområdet er det
nødvendigt at begrænse
udvaskningen af forurenende
stoffer til grundvandet, for at
sikre den fremtidige forsyning af
rent drikkevand fra Tylstrup
Vandværk.

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 bindendende anvisninger på, hvordan byrådet
vil administrere det pågældende område. Retningslinjerne
gælder, hvor intet andet er angivet inden for indsatsområdet.
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Retningslinjer for tilladelser og afgørelser
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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.
Aalborg Kommune vil samtidig arbejde for, at der i forbindelse
med nye gravetilladelser og fornyelser af eksisterende
gravetilladelser inden for indsatsområdet tinglyses deklarationer
mod anvendelse af pesticider og miljøfremmede stoffer, samt at
der ikke meddeles nye råstoftilladelser uden for eksisterende
regionale graveområder, hvis disse ligger inden for
indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg.
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Retningslinjer for tilladelser og afgørelser

>

Byplanlægning

Byplanlægning
Byudvikling i Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
og indvindingsoplande uden for OSD reguleres gennem udkast
til vandplanernes retningslinje 40 og 41, samt udmeldingen af de
statslige interesser i kommuneplanlægningen.
I Aalborg Kommune udmøntes administrationen af Vandplanerens
retningslinjer i "administrativ forskrift 32 - Retningslinjer for
byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser".

Lokalplanlægning
Gennem kommunens lokalplanlægning arbejdes der for, at
allerede rammelagte byområder i indvindingsoplande til almene
vandforsyningsanlæg udnyttes, så det udgør mindst mulig
risiko for grundvandet, fx ved at udlægge grønne områder.
Gennem lokalplanlægningen gives der som udgangspunkt ikke
tilladelse til etablering af nye virksomheder inden for
indvindingsoplande, som kan udgøre en risiko for
grundvandsressourcen. Her menes virksomheder, der ikke
omfatter aktiviteter knyttet til normal landbrugsdrift.
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Retningslinjer for tilladelser og afgørelser
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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, 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.
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Kommunale arealer

Indsatsplan
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Retningslinjer for tilladelser og afgørelser

>

Forurenede grunde

Forurenede grunde
Region Nordjylland har hovedansvaret for indsatsen overfor
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. På baggrund af kortlægningen
udfører Regionen indledende og afgrænsende
forureningsundersøgelser samt eventuelle
afværgeforanstaltninger. Der kan læses mere om Regionens
arbejde med jordforurening på www.jordforurening.rn.dk, her
kan også tjekkes om en grund i Nordjylland er forurenet.
Region Nordjylland prioriterer undersøgelses- og afværgeindsats
på et miljø- og sundhedsmæssigt grundlag. Prioritering af
undersøgelser og afværgeprojekter sker af hensyn til
grundvandet i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
og indvindingsoplande til almene vandværker, på
børneinstitutioner, offentlige legepladser og boliggrunde med
akutte forureninger, der truer indeklimaet eller hvor der er risiko
for kontakt med forureningen.
Som beskrevet i Regionens strategiplan 2009 vægtes
forureninger, der truer grundvandet lige så højt som
jordforureninger, der truer arealanvendelsen (indeklima og
kontaktrisiko).
Regionens prioritering af grundvandsindsatsen


Indsatsen rettes mod de lokaliteter, der ligger i
indvindingsoplande til de almene vandværker samt
lokaliteter beliggende i områder med særlige
drikkevandsinteresser.



Lokaliteter, der er omfattet af de kommunale
indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, prioriteres højt
for at understøtte indsatsplanerne.



Lokaliteter, der ligger udenfor større byområder, har
højere prioritet end lokaliteter beliggende i større
byområder.



Lokaliteter, hvor der er konstateret forurening med
organiske stoffer såsom lettere olieprodukter, klorerede
opløsningsmidler m.v., er højere prioriteret end
lokaliteter forurenet med mindre mobile stoffer som
f.eks. tungere olieprodukter, tungmetaller m.m.
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>

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 de
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.
Opbevaringsfaciliteter til husdyrgødning bør altså så vidt muligt
udfases fra kildepladszonen. Se mere her.

Spildevandsslam
Aalborg Kommune vil benytte de muligheder, der er i
Slambekendtgørelsen, til at forhindre udbring af
spildevandsslam på arealer inden for vandværkernes
indvindingsoplande. Se mere her.
Det skal fremgå af de dyrkningsdeklarationer, som pålægges
inden for sårbar nærzone, at der ikke må anvendes
spildevandsslam som jordforbedringsmiddel.
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>

Retningslinjer for tilladelser og afgørelser

>

Spildevand
Spildevandsledninger
Vandindvindingsinteresser bliver medtaget i prioriteringen ved
renovering af spildevandsledninger. Se spildevandsledninger
inden for kildepladszonen her.

Nedsivning af overflade vand
Der gives ikke tilladelse til nedsivning af overfladevand inden for
300 m til almene vandforsyningsanlægs indvindingsboringer,
såfremt det vurderes, at dette kan udgøre en forureningstrussel.
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>

Retningslinjer for tilladelser og afgørelser

>

Grundvandsbeskyttelse og
vandindvinding
Der skal ved relevant sagsbehandling inden for indsatsområdet
informeres og vejledes om beskyttelse af grundvandet.
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 i indsatsområdet, medmindre det kan
påvises, at indvindingen ikke har væsentlig indflydelse på det
eksisterende indvindingsopland.
Der gives 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
Ved byggesagsbehandling inden for et indvindingsopland skal
sagsbehandleren opfordre til, at olietanke etableres som
overjordiske evt. med opsamling og overdækning. Se
registrerede olietanke inden for kildepladszonen her.

Terminske boringer
Der gives som hovedregel ikke tilladelse til etablering af termiske
boringer inden for indsatsområdet.
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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>

Indsatsprogram - Aalborg Kommune

Indsatsprogram - Aalborg Kommune
Indsats

Bemærkninger

Generelt
Opfølgning på indsatsplan. Aalborg Kommune indkalder 2014→
følgegruppen til årlige
opfølgningsmøder. På
møderne fremlægger
Tylstrup Vandværk og
Aalborg Kommune status for
indsatserne og
målopfyldelse og fremdrift
diskuteres.
Potentielle
forureningskilder
Tilsyn med
enkeltindvindingsboringen
beliggende inden for
indvindingsopland.

Der skal udføres et tilsyn
2014med boringen på Tylstrupvej 2016
4, inden for
indvindingsopland, hvor der
ikke tidligere er ført tilsyn.

Ukrudtsbekæmpelse uden
brug af pesticider langs
jernbanen.

Der må ikke anvendes
pesticider til renholdelse af
jernbanen.

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

Ved anlæg af nye veje
2014→
gennem indsatsområdet skal
der tages specielle hensyn
til, hvilke materialer der
bliver bygget ind i
vejkassen. Der må ikke
forekomme stoffer, som kan
true grundvandskvaliteten.

2015→

Det er endvidere vigtigt, at
der træffes foranstaltninger,
som kan håndtere spild af
olie og kemikalier i tilfælde
af, at der sker uheld på
vejene eller på jernbanen,
for at sikre at forureningen
ikke trænger ned i
grundvandet, fx ved
afvanding af vejene til et
lukket spildevandssystem,
som føres ud af området.
Vurdering af
forureningsricisi fra:

Der skal tilvejebringes
2014→
yderligere viden omkring
forureningsrisiko fra
- Smedeværksteder (VVS), ejendommene og tilknyttede
aktiviteter, og der skal
Luneborgvej 61
arbejdes for, at ejendomme
registreres
- Afsluttet gartneri,
i relevante offentlige
Gammel Skolevej 10
systemer.
- Afsluttet gartneri,
Luneborgvej 35
- Tidligere
vognmandsforretning,
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Indsatser for
grundvandsbeskyttelse
Aalborg Kommune har ansvaret
for en række indsatser for
grundvandsbeskyttelse.
De kommunale indsatser er
opstillet i skemaet til venstre. Ud
over en række indsatser er
det angivet, hvornår indsatserne
skal igangsættes. Det er altid
muligt at gennemføre en indsats
forud for det planlagte tidspunkt.
Indsatsprogrammet for
vandværket findes under
"Tylstrup Vandværk indsatsprogram".
Det tidligere gældende
indsatsprogram findes under
"Tidligere indsatsprogram."

Luneborgvej 21
- Vognmandsforretning Tylstrupvej 4
- Autoværksted Tylstrupvej 8
Det skal undersøges,
Det skal undersøges,
2015
hvorvidt boringerne, DGU hvorvidt boringerne DGU nr.
nr. 16.332 og 16.992 stadig 16.332 og 16.992 stadig skal
skal indgå i Aalborg
indgå i Aalborg Kommunes
Kommunes
pejlingsprogram. Hvis
pejlingsprogram.
boringerne udgår af
pejleprogrammet, skal de
sløjfes.
Arealanvendelse
Rådighedsindskrænkninger
efter
Miljøbeskyttelseslovens §
24 og § 26a.

Når der er vedtaget en
2014→
indsatsplan for et område,
vil kommunen, hvis der ikke
kan opnås en frivillig aftale
på rimelige vilkår, pålægge
ejeren af en ejendom de
rådighedsindskrænkninger
eller andre foranstaltninger,
som er nødvendige for at
sikre nuværende
drikkevandsinteresser mod
forurening med nitrat,
pesticider og miljøfremmede
stoffer. Se "sårbar
nærzone".
Ved kommunens pålæg af
rådighedsindskrænkninger
skal de meddelte pålæg
respekteres af indehaveren
af enhver rettighed over
ejendommen.

Skovrejsning og
grundvandsbeskyttelse.

I indvindingsoplande til
2014bæredygtige vandværker kan 2016
der rejses grundvandsvenlig
skov og etableres natur, der
over sin levetid overholder
målsætningen for nitrat.

Løbende evaluering af
pesticidindsats.

Det skal løbende vurderes,
om indsatsplanens
målsætninger i forhold til
pesticider er tilstrækkelige
til at beskytte vandværkets
vandindvinding mod
pesticidforurening.

2014→

Hvis det vurderes
nødvendigt med yderligere
tiltag over for pesticider, er
det Aalborg Kommunes
ansvar at revidere
indsatsplanen eller vedtage
et tillæg til indsatsplanen,
som beskriver de
nødvendige tiltag.
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Tylstrup Vandværk og kildeplads

Tylstrup Vandværk og kildeplads

Fakta
Tylstrup Vandværk er etableret i
1951 og er beliggende i et
beboelsesområde i udkanten af
Tylstrup by mod sydvest.
Vandværket indvinder vand fra
tre indvindingsboringer inden for
en afstand af knap 450 m. To af
de tre boringer ligger uden for
bebygget område. Vandværket
leverer vand til Luneborg og
Omegns Vandværk.
Boring
(DGU nr.)

Udførelsesår

Filter (m u.t)

Bemærkninger

16.84

1950

34-37

Aalborg
Kommune har
i 2001
konstateret en
filterlængde
på 6 meter

16.353

1968

?

Ingen
oplysninger
om filter

16.1054

2004

36-42

'Vandsamarbejde Aalborg,
grundvandsbeskyttelse'
udarbejdede i 2009 en
handlingsplan for bæredygtig
vandindvinding for Tylstrup
Vandværk. I handlingsplanen
blev vandværket vurderet at
være bærdedygtigt.
Handlingsplanens anbefalinger
handler derfor om
grundvandsbeskyttende tiltag,
således at der fortsat kan ske en
bæredygtig vandindvinding ved
vandværket af en
tilfredsstillende vandkvalitet.
Vandværkets indvindingsopland
ligger hovedsagelig i mark- og
naturområde og har et areal på
73,2 ha. Indvindingsoplandet er
beregnet på baggrund af
indvindingstilladelsen på 180.000
m3 /år.
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>

Geologi og hydrogeologi

Geologi og hydrogeologi
Boringsoplysningerne i området indikerer at lagserien domineres
af aflejringer bestående af smeltevandsand.
Der findes en ringe horisontal udbredelse af lerdække (ved
boring DGU nr. 16.353 og DGU nr. 16.1054 dækker lerlaget knap
hele BNBO) og lerdækket har en vekslende tykkelse i området. I
boring DGU nr. 16.84 findes der kun dæklag af silt over
grundvandsmagasinet og ingen ler, imens der i boring DGU
nr. 16.353 og DGU nr. 16.1054 findes 10-20 m
smeltevandsler/yoldialer/ saltvandsler over
grundvandsmagasinet./2-3/
Indvindingsboringernes filtre er placeret i sandmagasinet.
Grundvandsmagasinet er spændt ved boring DGU nr. 16.353 og
DGU nr. 16.1054, mens det ved boring DGU nr. 16.84
sandsynligvis er delvist spændt med lækage. Magasinet har et
grundvandspotentiale beliggende ca. 2-3 meter under terræn.
Ved kildepladsen er grundvandets strømningsretning fra sydøst
mod nordvest.
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>

Grundvandskvalitet

Grundvandskvalitet
Tylstrup Vandværk indvinder grundvand, der overholder
grænseværdierne for drikkevandskvalitet. Der indvindes næsten
nitratfrit drikkevand (<0,5 - 2,6 mg/l), jf. figuren.

Der indvindes i boringerne DGU 16.353 og DGU 16.1054 en svagt
reduceret vandtype (Vandtype C). I boring DGU 16.84 findes en
stærkt reduceret vandtype (Vandtype D)./3/
Generelt er indholdet af sulfat lavt. Grundvandskvaliteten
indikerer dog, at magasinet er sårbart overfor påvirkninger fra
overfladen, da der er påvist et svagt stigende indhold af sulfat.
Der findes i alle 3 boringer en lav ionbytning, som tyder på, at
der findes en dårlig naturlig beskyttelse af grundvandsmagasinet
i området. Forvitringsgraden ligger på lidt over 1, og det kan
derved være en indikation på, at magasinet er påvirket fra
overfladen.
Der er ikke påvist fund af pesticider og andre miljøfremmede
stoffer i boringerne.
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Nitrat- og pesticidsårbarhed

Nitrat- og pesticidsårbarhed
I Statens kortlægning er hele indvindingsoplandet til Tylstrup
Vandværk udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde samt
udpeget til indsatsområde med hensyn til nitrat. Herudover har
kommunens supplerende kortlægning vist, at hele
indvindingsoplandet er sårbart overfor pesticider. Se nærmere
under afsnittet omkring indsatsområdets sårbarhed.
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>

Samlet vurdering

Samlet vurdering
Tylstrup Vandværks kildeplads er placeret i et område med
landbrugsjord og bebyggede arealer. Placeringen af Tylstrup
Vandværks kildeplads vurderes at være god, men den bynære
placering kan udgøre en risiko for problemer med især pesticider.
De geologiske forhold i området viser, at der ikke er nogen
betydelig tykkelse af lerlag samt at dette har en ringe horisontal
udbredelse. Samtidig er der konstateret "huller" i de beskyttende
lerlag, som bl.a. betyder at boring DGU 16.84 er ubeskyttet. Det
vurderes derfor, at området generelt er følsomt over for
forurenende stoffer som fx nitrat og pesticider.
Den udpumpede vandkvalitet er tilfredsstillende med et lavt
indhold af nitrat. Der er påvist et svagt stigende indhold af sulfat,
hvorfor det i Handlingsplanen for Tylstrup Vandværk bl.a.
anbefales, at vandværket overvåger udviklingen i
koncentrationerne af nitrat- og sulfat.
Tylstrup Vandværks kildeplads var tidligere omfattet af
'Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Hammer bakker og
Tylstrup'. Flere indsatser er siden vedtagelse af indsatsplanen i
2006 blevet gennemført i overensstemmelse med de
målsætninger for nitrat og pesticider, som var fastsat inden for
området. Se mere her. Det er vigtigt, at den langsigtede
grundvandsbeskyttelse, som er gennemført inden for
indsatsplanens område, fastholdes fremadrettet.
Vandværket forventes at indgå i den fremtidige
drikkevandsforsyning i området. Det er nødvendigt for
vandværket at gennemføre indsatsprogrammet for at sikre bedst
mulig beskyttelse af vandværkets vandindvinding, idet det ikke
umiddelbart er muligt at forsyne området fra andre vandværker.
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Indsatsprogram - Tylstrup
Vandværk
Indsats

Bemærkninger

Arealanvendelse
Gennemførelse af
målsætninger for nitrat,
pesticider og
miljøfremmede stoffer i
sårbar nærzone.

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.

2014→

Indsatser for
grundvandsbeskyttelse

Erstatning i henhold til
Der gives fuld erstatning i
rådighedsindskrænkning forbindelse med
efter
rådighedsindskrænkningen.
miljøbeskyttelseslovens §
24 og § 26a.

2014→

Tilsyn med indgåede
aftaler og tinglyste
dyrkningsdeklarationer.

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

2014→

Information omkring
ukrudtsbekæmpelse på
idrætspladsen.

Der skal orienteres om giftfri
ukrudtbekæmpelse.

20142016

Information om
grundvandsvenligt
vedligehold til grundejere
i byområder inden for
kildepladszonen.

Der skal rundsendes
2014informationsmateriale til
2016
relevante grundejere om
grundvandsvenligt vedligehold
af private grunde.

Information

Information til landmænd Information om miljøvenlig
og lodsejere i
drift og vedligehold samt
indvindingsopland.
skovrejsning.

20142016

Information til grundejere Ejere af olietanke i
med egen olietank i
kildepladszonen skal
kildepladszonen.
informeres omkring risikoen
for olieforurening.

20142016

Information til ejere og
Information til ejere og
2014brugere af ved
brugere af
2016
spildevandssanlægget på spildevandsanlægget om
ejendommen
risikoen i forhold til
Vestergårdsgade 17,
vandindvindingen ved brug af
omkring risikoen for
miljøfremmede stoffer ved
grundvandsforurening ved rengøring m.v.
brug af miljøfremmede
stoffer.
Vandværket kan i samarbejde
med ejeren undersøge, om
Det kan undersøges om
spildevandssanlægget kan
der findes alternative
flyttes uden for
løsninger for
kildepladszonen, eller om der
spildevandsanlægget.
kan etabeleres et alternativt
afløbsanlæg.
Potentielle
forureningskilder
Opsporing af ubenyttede
boringer og brønde i
indvindingsopland.

Der skal gennemføres en
kampagne for at opspore
gamle boringer og

20152017
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Tylstrup Vandværk har ansvaret
for en række indsatser for
grundvandsbeskyttelse.
Vandværkets indsatser er
opstillet i skemaet til venstre. Ud
over en række indsatser er
det angivet, hvornår indsatserne
skal igangsættes. Det er altid
muligt at gennemføre en indsats
forud for det planlagte tidspunkt.
Indsatserne under
'Arealanvendelse' i
indsatsprogrammet
gennemføres via
'Vandsamarbejde Aalborg,
Grundvandsbeskyttelse'.
Indsatsprogrammet for
kommunen findes under
Indsatsprogram - Aalborg
Kommune
Det tidligere gældende
indsatsprogram findes under
Tidligere indsatsprogram.

ubenyttede brønde beliggende
i indvindingsopland.
Ubenyttede boringer og
brønde skal sløjfes, og
sløjfningen skal efterfølgende
dokumenteres med en
sløjfningserklæring fra den
brøndborer, der udfører
arbejdet.
Risikovurdering af
spildevandsledninger i
kildepladszone.

Der løber en
2014spildevandsledning etableret i 2016
1940 samt en afskærende
spildevandsledning gennem
kildepladszonen. Der skal
foretages en risikovurdering
med udgangspunkt i
grundvandsspejlets
beliggenhed. Hvis nødvendigt
udarbejdes overvågningsplan
for grundvandsspejlets
fluktuering.

Overvågning
Udarbejdes og
iværksættes et
overvågningsprogram for
nitrat, pesticider og
miljøfremmede stoffer.

Ud over det lovpligtige
2014→
analyseprogram skal der
fastsættes et analyseprogram
ud fra en konkret vurdering af
arealanvendelsen og
forureningskilder i oplandet.
Analyserne kan udtages fra
moniteringsboringen eller fx
hos enkeltindvinderen, og skal
betales af vandværket.
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Realisering af indsatsprogrammerne

Realisering af indsatsprogrammerne
Den langsigtede grundvandsbeskyttelse er ofte en langvarig og
dyr proces, og det er derfor vigtigt, at der sker en prioritering af,
i hvilken rækkefølge der skal gennemføres
grundvandsbeskyttelse samt en efterfølgende opfølgning på
indsatserne.

Prioritering af indsatser
Ved prioritering af indsatser for vandværket gælder det helt
generelt, at alle indsatser inden for kildepladszone og BNBO bør
gennemføres først. Her er transporttiden til boringerne kort, og
det er derfor vigtigt at fjerne eventuelle forureningskilder hurtigst
muligt.

Opfølgning på indsatser
Indsatsplanen er en dynamisk og langsigtet plan. Der er derfor
behov for følgende:
1.
2.
3.
4.

at evaluere indsatsplanens effekt i forhold til
målsætningerne
at sikre, at de konkrete indsatser, som er angivet i
indsatsprogrammerne, gennemføres
at vurdere om de forudsætninger, der ligger til grund for
de konkrete indsatser, ændrer sig over tid
at vurdere, om der er indsatser, som det ikke er muligt at
gennemføre, eller som er blevet uaktuelle

Følgegruppen for indsatsplan for Hammer Bakker og
Tylstrup bestående af repræsentanter fra vandværkerne, Region
Nordjylland, Naturstyrelsen, LandboNord og 'Vandsamarbejde
Aalborg, Grundvandsbeskyttelse' samler op på, at der sker den
nødvendige opfølgning på indsatsplanen. Aalborg Kommune har
ansvaret for følgegruppens drift.
Opfølgning tager udgangspunkt i de konkrete indsatser, som er
fastlagt i indsatsprogrammet for vandværket. Aalborg Kommune
vurderer, i samarbejde med vandværket, forudsætningerne og
fremdriften for indsatserne. På denne baggrund vurderes behovet
for en justering af indsatserne. Mindre justeringer forventes ikke
at give anledning til revision af indsatsplanen.
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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 nærmere detaljerede undersøgelser er afrapporteret separat,
og der henvises til disse for yderligere information. Se
litteraturliste.
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Vandforsyningsforhold

Tylstrup
Vandværk/Kildeplads

Indsatsområdet omfatter ét vandværk med egen vandindvinding
og med en kildeplads. Herudover indeholder indsatsområdet en
aktiv undersøgelsesboring tilhørende 'Vandsamarbejde Aalborg,
Grundvandsbeskyttelse' samt en ejendom med egen indvinding.

Nuværende tilladelse m 3/år
180.000 (udvidet fra 145.000

Det nuværende vandbehov kan ifølge indvindingstilladelsen på
180.000 m

3

dækkes.

m3/år i 2013)
Oppumpet i 2013 m3/år
136.000
Oppumpet i 2012 m3/år
134.000
Oppumpet i 2011 m3/år
141.000
Nitrat
0,9 mg/l (Afgang vandværk d.
30/8 2013)
Pesticider
<0,01 μg/l
Bemærkninger
Der har tidligere været
forhøjede kloridkoncentrationer,
men som de seneste år har
været faldende./12/
Sulfatindholdet er lavt i alle tre
boringer, men svagt stigende.
Tylstrup Vandværk har ud over
de nuværende tre
indvindingsboringer, tidligere
haft en række andre boringer
tilknyttet.
Tylstrup Vandværk leverer i dag
vand til Luneborg og Omegns
Vandværk, da dette i 2010
overgik til distribution.
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Forsyningssikkerhed og grundvandssamarbejde

Forsyningssikkerhed og
grundvandssamarbejde
Med baggrund i indsatsplanen skal der gennemføres indsatser til
beskyttelse af grundvandet. En række af disse indsatser skal
betales af Tylstrup Vandværk, der bl.a. via eksisterende
grundvandssamarbejde, udfører opgaven med
grundvandsbeskyttelse.
Tylstrup Vandværk er medlem af 'Vandsamarbejde Aalborg,
Grundvandsbeskyttelse', som er et samarbejde, der varetager
vandværkernes interesser vedrørende grundvandsbeskyttelse.
'Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse' har eksisteret
siden 1998.
Tylstrup Vandværk har ikke en nødforbindelse til andre
vandværker, og skal derfor selv sikre forsyningssikkerhed.
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Grundvandsressourcen
De geologiske og hydrologiske forudsætninger for at indvinde
vand af drikkevandskvalitet er generelt gode i indsatsområdet.
De dele af indsatsområdet, hvor forudsætningerne er dårlige,
skyldes primært en begrænset naturlig beskyttelse fra
overfladen.
Nedre sand danner det primære grundvandsmagasin, og det er
overvejende i denne enhed, at indvindingsboringerne er filtersat.
Inden for indsatsområdet er vandindvindingstilladelserne fordelt
på et vandværk samt en enkeltindvinder (1 husstand). Der er en
stor grundvandsdannelse på ca. 300 mm/år i området og
grundvandsressourcen vurderes at være tilstrækkelig i forhold til
den aktuelle grundvandsindvinding. Der er således balance
mellem det indvundne grundvand og det dannede grundvand.
Der indvindes næsten nitratfrit vand samtidig med et lavt, men
dog svagt stigende sulfatindhold i alle boringer, hvilket er tegn på
påvirkning fra overfladen. Der er umiddelbart ingen
tilstedeværelse af pesticider i Tylstrup Vandværks boringer.
Der er en nedadrettet gradient fra terræn mod
grundvandmagasinet.
På baggrund af ovenstående skal der gennemføres indsatser for
at beskytte grundvandet mod nitrat, pesticer og andre
miljøfremmede stoffer, således at der fortsat kan ske en
bæredygtig vandindvinding ved vandværket af en tilfredsstillende
vandkvalitet.
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Gennemførte undersøgelser

Gennemførte undersøgelser
Det tidligere Nordjyllands Amt har inden for indsatsområdet
gennemført en række undersøgelser og beregninger for at kunne
vurdere grundvandsmagasinernes udstrækning, størrelse,
kvalitet og naturlige beskyttelse.
Der er eksempelvis anvendt geofysiske undersøgelser for bl.a. at
bestemme grundvandsmagasinernes udbredelse og nedre
grænse. De geofysiske undersøgelser er også anvendt til en
vurdering af eventuelle beskyttende lerlag. Endvidere er der
udført pejlinger, logs og kemiske analyser i eksisterende
boringer./6/
Aalborg Kommune har fastlagt indvindingsoplandet og beregnet
BNBO til vandværkets kildeplads samt suppleret nitratfølsomme
indvindingsområder (NFI) med en vurdering af sårbarhed overfor
pesticider.
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Grundvandsmagasinet
Tylstrup Vandværk er beliggende på hævet havbund dannet da
Yoldiahavet dækkede Vendsyssel i perioden 15.000-13.000 år før
nu. Indsatsområdet består af et fladt område uden de store
topografiske variationer./ 13/
Området domineres af smeltevandssand./ 13/ Nedre sand danner
det primære grundvandsmagasin, og det er overvejende i denne
enhed, at indvindingsboringerne er filtersat. Koten til
skrivekridtet, der repræsenterer saltvand, og derved bunden af
den anvendelige del af grundvandsmagasinet, findes ca. 55 - 75
meter under terræn. Reelt udgør skrivekridtet også en del af
grundvandsmagasinet./6/ Sandmagasinet tolkes i alle tre
boringer til at være afgrænset af lerlag ved overgangen til
kalkmagasinet i ca. 75 meter under
terræn. /2/ Grundvandsmagasinets tykkelse er omkring 60-70
m./6/
I forbindelse med udførelsen af boringen DGU nr. 16.1054, blev
der konstateret et terrænnært sekundært grundvandsmagasin
adskilt fra det regionale primære grundvandsmagasin af ca. 10
meter ler./9/
Grundvandsmagasinet er spændt ved boring DGU nr. 16.353 og
DGU nr. 16.1054, mens det ved boring DGU nr. 16.84
sandsynligvis er delvist spændt med lækage. Magasinet har et
grundvandspotentiale beliggende ca. 2-3 meter under terræn./2/
Der findes en lav ionbytning i Tylstrup Vandværks tre
indvindingsboringer, og det tyder derfor på, at der ikke er nogen
betydelig tykkelse af lerlag i oplandet. Lokalt på kildepladsen har
to af boringerne et lerlag mellem 10 og 20 m
ler./3/ Forvitringsgraden ligger på lidt over 1, og det kan derved
være en indikation på, at magasinet er påvirket fra
overfladen./3/
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Udnyttelse af grundvandsressourcen
I forslag til Vandplanerne 2010-2015 er den tilladte årlige
indvinding i Hovedoplandet Limfjorden sammenholdt med
størrelsen af den udnyttelige ressource. På den baggrund er
udnyttelsesgraden opgjort. Opgørelsen i forslag til Vandplanen for
Limfjorden viser, at grundvandsressourcen er tilstrækkelig og
ikke overudnyttet i området.
Tylstrup Vandværk indvinder primært fra den regionale
grundvandsforekomst omkring Store Vildmose, mens boring DGU
nr. 16.1054 også er filtersat i det terrænnære
øvre grundvandsmagasin. Opgørelser for begge
grundvandsforekomster viser, at grundvandsressourcen er
tilstrækkelig og ikke overudnyttet. Se nedenstående tabeller.
Terrænnære grundvandsforekomst - ressourceopgørelse
Fore- Udnyttelig
komstressource
(35% af
grundvandsdannelsen)

Tilladt
Årlig
UdnyttelsesPotentiel
årlig
indvindings- grad % restindvinding andel af
ressource
1.000m3 grundvands1.000m3
dannelsen %

1.000m3
Ryaa 21.493

985

2

23

20.508

Regionale grundvandsforekomst - ressourceopgørelse
Forekomst

Udnyttelig
ressource
(35% af
grundvandsdannelsen)
1.000m3

Store
9.228
Vildmose

Tilladt
Årlig
UdnyttelsesPotentiel
årlig
indvindings- grad % restindvinding andel af
ressource
1.000m3 grund1.000m3
vandsdannelsen
%
5.915

22

64

3.313

For yderligere forklaring af tabellerne, se s.165 i forslag til
vandplan - Hovedopland 1.2 Limfjorden
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Inden for indsatsområdet er
vandindvindingstilladelserne
fordelt på et vandværk samt en
enkeltindinvinder (1 husstand).
Tylstrup Vandværk har en tilladt
vandindvinding på ca. 180.000
m3 /år.
Grundvandsressourcen
vurderes at være tilstrækkelig i
forhold til den aktuelle
grundvandsindvinding, og der er
således balance mellem det
indvundne grundvand og det
dannede grundvand./14/
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Grundvandsstrømning

Grundvandsstrømning

Det primære magasin inden for
indsatsområdet er spændt
(trykvand)./6/
Grundvandspotentialet strømmer
fra det højereliggende potentiale
ved Hammer Bakker mod
Tylstrup-området. Gradienten på
potentialelinjerne er lille, og der
er forholdsvis brede oplande./7/

Potentialekortet er anvendt i
forbindelse med genoptegning af
indvindingsoplandet og
kildepladszonen til Tylstrup
Vandværk.
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Grundvandskvalitet

Historisk grundvandskvalitet

Grundvandet ved Tylstrup Vandværk er af tilfredsstillende
kvalitet. Det er kendetegnende for indsatsområdet, at der
indvindes næsten nitratfrit vand, samtidig med et lavt, men dog
svagt stigende, sulfatindhold i alle boringer.

Tylstrup vandværk har historisk
set indvundet nitratfrit vand,
samtidigt med et lavt, men dog
svagt stigende, sulfatindhold i
boringerne.

Ved Tylstrup Vandværk indvindes en stærk reduceret til
reduceret grundvandstype (vandtype C og vandtype D), som
bl.a. er kendetegnet ved lavt indhold af ilt og
nitrat./2//8/ Reduceret grundvand formodes generelt at være
væsentligt ældre end 50 år./3/
Der er umiddelbart ingen tilstedeværelse af pesticider i Tylstrup
Vandværks boringer på trods af de bynære boringer samt en
række potentielle forureningskilder i området./2/
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Tidligere har der været
problemer med et forhøjet og
stigende kloridindhold, men ikke
nok til at true
grundvandskvaliteten./3/
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Indsatsområdets sårbarhed
Der er en dårlig naturlig beskyttelse af grundvandsmagasinet i
form at manglende lerlag samt et svagt stigende indhold af sulfat
i råvandet.
Der findes i alle 3 boringer en lav ionbytning, som tyder på, at
der findes en dårlig naturlig beskyttelse af grundvandsmagasinet
i området. Forvitringsgraden ligger på lidt over 1, og det kan
derved være en indikation på at magasinet er påvirket fra
overfladen. Sårbarhedskortlægning fra 2012 viser ligeledes, at
der i boring 16.84 findes 0-5 m ler (begrænset beskyttende
lerlag), imens der i boring 16.353 og 16.1054 findes 10-20 m ler
(delvist beskyttende lerlag). Dette bekræftes af både
boreprofilerne og et geologisk profilsnit for området. Lerlaget ved
boring 16.353 og 16.1054 har en ringe horisontal udbredelse og
dækker knap hele BNBO./2-3/
At sulfatindholdet er svagt stigende stammer sandsynligvis fra
nitratreduktion i jordlagene, hvor pyrit oxideres med nitrat under
dannelse af sulfat, og er et udtryk for, at magasinet kan påvirkes
fra overfladen./2/ Et stigende sulfatindhold kan være en indikator
på at gennembrud af nitrat, kan være en fremtidig risiko./15/
Ved Tylstrup kildeplads består det indvundne grundvand af en
stærkt reduceret og en reduceret grundvandstype, som især er
sårbar overfor eventuel forurening med olie/benzinstoffer, da
nedbrydningen af disse er dårlig under iltfrie forhold.
Nedbrydning af klorerede opløsningsmidler vil heller ikke finde
sted ved den reducerede grundvandstype, da miljøet ikke er
tilstrækkelig reduceret.
En række miljøfremmede stoffer udgør en generel trussel over
for et ubeskyttet grundvandsmagasin./2/
Grundvandsmagasinet er derfor sårbart overfor nitrat, pesticider
og andre miljøfremmede stoffer.
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Nitrat
Staten har via bekendtgørelse om udpegning og administration
mv. af drikkevandsressourcer (2014) udpeget Tylstrup Vandværk
som nitratfølsomt indvindingsområde.
Indvindingsoplandet er udpeget til Nitratfølsomt på grund af en
samlet helhedsvurdering af:
- At der indvindes en vandtype C og D. Sulfatindholdet er lavt,
men alle boringer viser et stigende sulfatindhold, som kan være
en indikator på, at der sker en begyndende omsætning af nitrat
og at omsætningen er stigende.
- At dæklag af ler over grundvandsmagasinet er begrænset og
usammenhængende.
- At der er en stor grundvandsdannelse på ca. 300 mm/år inden
for indvidingsoplandet, samtidig med en nedadrettet
potentialegradient fra terræn og mod grundvandmagasinet./15/
På baggrund af ovenstående og en vurdering af
arealanvendelsen samt forureningskilder, har Staten udpeget
området som indsatsområde mht. nitrat.
I forbindelse med fastlæggelsen af de boringsnære
beskyttelsesområder for Tylstrup Vandværk er der ligeledes
konstateret en stor sårbarhed overfor nitrat./2/
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Pesticider
Aalborg Kommune har vurderet sårbarheden overfor pesticider i
hele indsatsområdet og udpeget hele indsatsområdet som sårbart
overfor pesticider.
Udpegningen er gennemført i overensstemmelse med
Naturstyrelsens skrivelse af 6. oktober 2011, hvor det er
beskrevet, at risikoen for forurening af grundvandet med
pesticider alt andet lige er større, hvor grundvandsdannelsen er
særlig stor, og at disse områder kan udledes af Statens
kortlægning af NFI.
I forbindelse med fastlæggelsen af de boringsnære
beskyttelsesområder for Tylstrup vandværk er der ligeledes
konstateret en stor sårbarhed over for pesticider på baggrund af
de begrænset beskyttende lerlag. Desuden vil en
pesticidforurening primært nedbrydes under aerobe forhold, som
ikke findes ved Tylstrup kildeplads./2/ Se mere under afsnittet
omkring potentielle forureningskilder.
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Indvindingsopland, kildepladszone,
BNBO

Indvindingsopland
Tylstrup Vandværks
indvindingsopland er optegnet af
Aalborg Kommune (2013),
og afspejler det område i
grundvandsmagasinet, hvorfra
vandværket indvinder
grundvand, og hvor grundvandet
strømmer hen imod boringen.
Vandværkets
indvindingsmængde og
grundvandsdannelsen i området
har betydning for størrelsen af
det optegnede areal, mens
grundvandets strømningsretning
er betydende for oplandets
retning. Se mere under
'Grundvandsressourcen'
Kildepladszone
Kildepladszonen udgør den
boringsnære del af oplandet
afgrænset af
indvindingsoplandet og opstrøms
300 meter fra boringerne.
BNBO
BNBO er afgrænset af
indvindingsoplandet og opstrøms
af en transporttid i magasinet
svarende til 1 år. I forbindelse
med optegningen er der
foretaget en detaljeret vurdering
af sårbarheden overfor nitrat og
forskellige grupper af
miljøfremmede stoffer inden for
BNBO./2/
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Sårbar nærzone

Der er i forbindelse med denne
indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse optegnet
sårbar nærzone. Den sårbare
nærzone er beregnet af Aalborg
Kommune som den del af
indvindingsoplandet, der skal
sikres ved
dyrkningsrestriktioner, så
koncentrationen af nitrat i
indvindingsoplandet i
gennemsnit er 50 mg nitrat/liter
og at grundvandet dermed på
sigt overholder grænseværdien
for nitrat i drikkevand på 50
mg/liter.
Aalborg Kommune har optegnet
en sårbar nærzone for de
vandværker, hvor der i henhold
til bilag 5 i Vandforsyningsplan
2013-2024 er en forventning
om, at der skal gennemføres en
langsigtet
grundvandsbeskyttelse. Se
Vandforsyningsplanens bilag 5.
Sårbar nærzone er
sammenfaldende med
kildepladszonen i denne
indsatsplan./17/
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Arealanvendelsen

Arealanvendelsen inden for
indsatsområdet domineres af
landbrugsarealer sammen med
Tylstrup by. Herudover
ligger skov- og naturarealer
spredt inden for indsatsområdet
(Skovarealerne er
hovedsagelig fredskov).
Indsatsområde Tylstrup

Areal (ha)

73,2

Bebyggelse (%)

30,8

Landbrug (%)

58

Skov (%)

5,7

Uklassificeret (%) 5,5*

*Heraf udgør boldbaner
størstedelen
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Kommunalt ejede arealer
Kommunalt ejede arealer beliggende helt eller delvist inden for
indsatsområdet

I Aalborg Kommune anvendes
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 indsatsområdet sælges, skal
der tages stilling til, om der skal
pålægges deklarationer,
Se mere i afsnit
omkring Retningslinjer for
tilladelser og afgørelser for
kommunale arealer
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Særligt følsomme landbrugsområder
De særligt følsomme landbrugsområder (SFL-områder) er
udpeget af hensyn til beskyttelse af sårbar natur, overfladevand
og grundvandsområder.
En stor del af indsatsområdet er udpeget til SFL-område i forhold
til grundvand.

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.
SFL-områderne er udpeget, hvor
en ændring til en mere
miljøvenlig jordbrugsdrift
vurderes at få størst værdi for
grundvandet, vandløb, søer og
havet samt for naturområder.
Formålet med udpegning er
således, at målrette
tilskudsmidlerne til de
miljøvenlige
jordbrugsforanstaltninger for at
beskytte miljø og natur. Dette
skal ske ved at:
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Nedsætte udvaskningen
af kvælstof
Fremme miljøvenlig
ekstensivering af
landbruget
Anvende
miljøplanlægning i
jordbrugsdriften
Beskytte vandløb og søer
mod forurening med
pesticider
Påvirke ressourcerne af
grundvand mindst
muligt /16/
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Fremtidig arealanvendelse

Fremtidig arealanvendelse

Fra Kommuneplan 2013

Den fremtidige arealanvendelse inden for indsatsområdet er
fastlagt i kommuneplanen 2013.

Byudviklingsområde
I indsatsområdet er udpeget 3
planlagte byudviklingsområder,
alle beliggende i og i forbindelse
med eksisterende by.
Byudviklingsområdet længst
mod øst er udlagt til
boligområde, mens de to
resterende byudviklingsområder
er udlagt til blandet bolig- og
erhvervsformål.
Skovrejsningsområde
I en stor del af indsatsområdet
er der planlagt et større
skovrejsningsområde.
Ifølge "Samarbejdsaftalen
mellem grundvandssamarbejdet
om skovrejsning og
grundvandssamarbejde"
bidrager 'Vandsamarbejde
Aalborg, Grundvandsbeskyttelse'
med 50 % af udgifterne til de
dokumenterede udgifter til
jordkøb til skovrejsning mod en
tinglyst deklaration om forbud
mod sprøjtning og gødning.
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Potentielle forureningskilder
Nordjyllands Amt og Aalborg Kommune har gennemført en
kortlægning af arealanvendelse samt en kortlægning af punkt, linje- og fladeforureningskilder./1/ Kortlægningen omfatter både
konkrete forureninger, som kan udgøre en trussel overfor
grundvandet, og aktiviteter som kan udgøre en risiko for en
fremtidig forurening af grundvandsressourcen./1/
Da Tylstrup Vandværks boring 16.84 er beliggende inden for
byområde, og boring 16.353 er beliggende bynært, indebærer
dette en risiko for forurening fra flere forskellige
forureningskilder som bl.a. pesticider, klorerede opløsningsmidler
samt olie-/benzinstoffer.
Pesticider udgør en trussel for grundvandet inden for
indsatsområdet idet de kan være anvendt på
landbrugsbedrifterne, parcelhusarealerne, idrætspladsen,
gartnerierne samt langs jernbanen./2/
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Landbrug
Inden for indsatsområdet udgør landbrug 58% af arealet.
Indsatsområdet domineres af fem landbrugsbedrifter:
Tre svinebrug, et kvægbrug samt et landbrug uden
erhvervsmæssigt dyrehold.
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>

Landbrugsbedrift
For at vurdere forureningspotentialet fra landbrugsområderne er
der gennemført en beregning af den potentielle gennemsnitlige
nitratudvaskning inden for indsatsområdet. Se se sårbar
nærzone.
Den potentielle nitratudvaskning er den mængde nitrat, der
principielt kan sive fra rodzonen ned mod grundvandet med
udgangspunkt i kvælstofoverskuddet og nettonedbøren.
Beregningsgrundlaget medfører en vis usikkerhed med hensyn til
opgørelsen på markblokniveau, hvorfor data udelukkende kan
anvendes som grundlag for prioritering af indsatsen.
Den gennemsnitlige nitratudvaskning fra rodzonen i
indvindingoplandet er beregnet til 66 mg NO3 /l./17/
Indvindingsoplandet er udpeget som sårbart overfor nitrat.
Sammenholdes dette med kvalitetskravet for nitrat i drikkevand
på 50 mg/liter, den gennemsnitlige nitratudvaskning i
indvindingsopland samt den manglende reduktionskapacitet, er
det tydeligt, at det er nødvendigt, at gennemføre indsatster for at
nedbringe udvaskningen af nitrat. Derved sikres de nutidige og
fremtidige drikkevandsinteresser.
Pesticidbehandlingshyppigheden er høj, og der er et forholdsvis
højt husdyrtryk i indvindingsoplandet./11/
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 tungmetaller, LAS, PAH, PCB,
phthalater mv. På grund af de mange stoffers forskellige
opførsel i jord og grundvand vurderes det, at der er en risiko
for udvaskning af forurening fra rodzonen til grundvandet, når
der anvendes spildevandsslam på landbrugsarealer. Se mere
omkring retningslinjer for landbrug her.

Landbrugets forureningskilder er ikke statiske, men ændres
løbende.
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Landbrug

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

Opbevaring af husdyrgødning
I forbindelse med husdyrbedrifter findes ofte forureningskilder i
form af opbevaring af husdyrgødning i gyllebeholdere,
møddinger og ajlebeholdere, der ved utætheder og uheld
kan give anledning til nedsivning af kvælstof til grundvandet.
Aalborg Kommune vil arbejde for, at kildepladszoner friholdes
for opbevaringsfaciliteter til husdyrgødning.
Opbevaringsfaciliteter til husdyrgødning bør altså så vidt muligt
udfases fra kildepladszonen.

Gårds-, påfyldnings- og vaskepladser
Pesticidanvendelse på gårdspladser og andre udyrkede arealer
udgør en væsentlig risko for forurening af grundvandet.
Påfyldning og vask af marksprøjter sker som regel 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.
Landbrugets forureningskilder er ikke statiske men ændres
løbende.
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Vandforsyning
Indvindingsboringer udgør en risiko for grundvandet. Det
skyldes, at de ofte ligger i umiddelbar nærhed af diverse
forureningskilder, samt at boringer ofte har en ufuldstændig
tætning langs forerøret. Herved øges risikoen for, at forurenende
stoffer kan sive ned langs ydersiden af forerøret og derved
forurene grundvandsmagasinet.
Det vurderes, at nedsivning ved boringer og brønde beliggende
inden for indsatsområdet udgør en væsentlig risiko for forurening
af grundvandsressourcen.
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.
Tylstrup Vandværk har tre indvindingsboringer.
Der er registreret en enkeltindvinder inden for indsatsområdet
på adressen Tylstrupvej 4. Se indsats her.
Der er ikke registreret markvanding inden for indsatsområdet.
Der er registreret en forsøgsboring tilhørende Vandsamarbejde
Aalborg, grundvandsbeskyttelse på adressen Forsøgsvej 7.
Der er registreret to pejleboringer som indgår i Aalborg
Kommunes pejleprogram på Vestergårdsgade 15 (DGU nr.
16.992) og på Langesvej (DGU nr. 16.332) i Tylstrup Skole i
gården. Se indsats her.
Der foreligger ingen oplysninger om antallet og status på
ubenyttede boringer og brønde inden for indsatsområdet./3/
Det skal undersøges, hvorvidt de to pejleboringer stadig skal
indgå i Aalborg Kommunes pejleprogram. Hvis boringerne udgår
af pejleprogrammet, skal de sløjfes.
Der skal gennemføres en kampagne for at opspore gamle brønde
og boringer beliggende i indvindingsoplandet. Ubenyttede
boringer og brønde skal sløjfes, og sløjfningerne skal
efterfølgende dokumenteres med en sløjfningserklæring fra den
brøndborer, der har udført arbejdet. Se indsats her.
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Spildevand og kloakering
Kloakering
Tylstrup by er byområde med offentlig kloakering. Der er ikke
kendskab til kloakkernes tilstand, men det kan ikke afvises, at
kloakledningerne kan udgøre en risiko for forurening af
grundvandsressourcen.
Vandindvindingsinteresser skal medtages i prioriteringen ved
renovering af kloakerne.

Spildevandsanlæg
De gældende afstandskrav for nedsivningsanlæg til almene
vandindvindingsanlæg er 300 meter. Afstandskravene er primært
fastsat for at beskytte vandindvindingsanlæggene mod forurening
med bakterier. Der er dog andre forureningskilder fra spildevand,
som kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen.
Med baggrund i ovenstående og forsigtighedsprincippet vurderes
det, at udledning af spildevand og de tilknyttende stoffer mv fra
nedsivningsanlæg samt andre former for afløbsanlæg beliggende
inden for kildepladszonen til vandværket kan udgøre en risiko for
grundvandsressourcen.
Der er registeret et privat spildevandssanlæg i kildepladszonen
på adressen Vestergårdsgade 17. Anlægget er med mekanisk
rensning med privat udledning direkte til vandløb/sø. Se indsats
her.
Ejer og bruger af afløbsanlægget skal informeres om risikoen i
forhold til vandindvinding ved brug af miljøfremmede stoffer ved
rengøring mv.
Vandværket kan i samarbejde med ejeren undersøge, om
spildevandsanlægget kan flyttes uden for kildepladszonen, eller
om der kan etableres et alternativt afløbsanlæg.

Spildevandsledninger
Ved udsivning af spildevand fra utætte ledninger er der risiko for,
at der sker bakteriel forurening og forurening med
miljøfremmede stoffer til grundvandet.
Der er registreret en afskærende kloakledning gennem
kildepladszonen og indsatsområdet.
Der er registreret en række spildevandsledninger gennem
kildepladszonen og indsatsområdet. En af
spildevandsledningerne er etableret i 1940 og udført i beton. Se
indsats her.
Der udarbejdes en risikovurdering med udgangspunkt i
grundvandsspejlets beliggenhed i forhold til spildevandsledningen
fra 1940 og den afskærende spildevandslednings beliggenhed.
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Hvis det vurderes, at der er risiko for, at grundvandsspejlet
fluktuerer omkring spildevandsledningerne udarbejdes en
overvågningsplan, hvor grundvandsspejlets fluktuering
overvåges.
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Veje og jernbane
Veje
Trafkanlæg kan forårsage forurening ved spild/uheld (særligt
olieprodukter) samt forurening forårsaget af luftforurening. Diffus
forurening fra trafikanlæg er typisk karakteriseret ved at være
stærkt bundet til jordmatricen fx bly og PAH'er og vil udgøre en
meget begrænset risiko for grundvandsressourcen.
Luneborgvej (landevej 559) går igennem indsatsområdet,
kildepladszonen og BNBO til boring DGU nr. 16.84.
Hirtshalsmotorvejen er beliggende uden for indsatsområdet
omkring 185 meter vest for boringen med DGU nr. 1054 og ca.
90 meter fra kildepladszonens vestlige afgrænsning.
Af Miljøministeriets projekt - "Risiko for forurening af
grundvandet ved forskellige typer glatførebekæmpelse" fremgår
det, at der generelt ikke opstår problemer med forhøjede
saltkoncentrationer i områder med lav befæstelsesgrad (fx. 5 %
saltet areal), og i Jylland gør den større nettonedbør og
nedsivning det langt lettere at overholde kriterierne.
Vurderingerne er gennemført på baggrund af konkrete
forsøg./18/ I "Evaluering af Indsatsplan for Drastrup" fremgår
det, at: "Beregninger foretaget i forbindelse med udarbejdelse af
indsatsplanen antyder, at der kan forekomme en svag påvirkning
af kloridindholdet i det indvundne vand, men at det ikke med
nogen væsentlig sandsynlighed kan være et problem i forhold til
overholdelsen af kravene til drikkevand."/19/
Det vurderes på baggrund af ovenstående, at saltning af veje
ikke udgør en risiko for forurening af grundvandet.

Jernbanen
Aalborg Kommune vil fremadrettet arbejde for, at der ikke
anvendes pesticider til renholdelse af jernbanen. Tidligere tiders
anvendelse af pesticider og andre miljøfremmede stoffer på
jernbanen kan dog være på vej ned gennem jordmatricen.
Jernbanen, der kører gennem kildepladszonen og
indsatsområdet benyttes af DSB.
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Olietanke i kildepladszonen

Olietanke
Olietanke anvendes til opbevaring af fyringsolie i forbindelse med
opvarming 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 bilve 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
olitanke, 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.
Der er registreret 12 olietanke inden for kildepladszonen, heraf
5 over terræn, 6 nedgravede samt 1 indendørs.
3 af de 12 registerede olietanke er 6.000-100.000 liter, mens 7
af de 12 olietanke er under 6000 liter. 1 olietank er ukendt.
Der er registreret 14 sløjfede/afblændede olietanke inden for
kildepladszonen.
Det vurderes, at olietankene udgør en begrænset risiko for
forurening af den nuværende vandindvinding. Efterhånden som
de eksisterende tanke sløjfes, som følge af sløjfningsterminerne,
skal nye tanke inden for kildepladszonen etableres som
overjordiske tanke, jf. olietankbekendtgørelsen.
Tylstrup Vandværk skal informere ejere af olietanke inden for
kildepladszonen om risikoen for olieforurening. Se indsats her.

Adresse

Aktivitet

Luneborgvej
45A

Olietank over
terræn (Under
6.000 liter)
Olietank over
terræn (6.000100.000 liter)

Luneborgvej
61

Indendørs
olietank (under
6.000 liter)

L.P Jacobsens Nedgravet
Vej 4
olietank (Under
6.000 liter)
Pogevej 5

Nedgravet
olietank (Under
6.000 liter)

Vestergårdsgade 15

Olietank over
terræn (Under
6.000 liter)

Vestergårdsgade 16

Olietank over
terræn (Under
6.000 liter)

Klitgårdsvej 11 Olietank over
terræn (Under
6.000 liter)
Klitgårdsvej
17

Nedgravet
olietank (6.000100.000 liter)
Nedgravet
olietank (6.000100.000 liter)
Nedgravet
olietank
(ukendt)

Klitgårdsvej 24 Nedgravet
olietank (Under
6.000 liter)
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Byområde
Der ligger byområde i kildepladszonen til Tylstrup Vandværk.
Den aktuelle anvendelse af pesticider kendes ikke, men det må
antages at flere af ejerne anvender pesticider til
ukrudtsbekæmpelse i indkørsler og lignende. Herudover kan det
ikke udelukkes, at ejerne bruger andre typer pesticider til
græsplæner, lusbekæmpelse m.v. Tidligere har der sandsynligvis
også været anvendt dichlobenil (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
højt.
Vandværket kan vælge at gennemføre en pesticidfri bykampagne i kildepladszonen. Pesticidfri by-kampagnen kan
indeholde information til grundejere om risikoen ved anvendelse
af kemiske bekæmpelsesmidler i forhold til vandindvindingen og
forslag til alternative bekæmpelsesmetoder. Se indsats her.
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Forurenede ejendomme
V1- og V2 kortlægning

Forurenede ejendomme

Det er Region Nordjylland, der i i
henhold til Jordforureningsloven
tager stilling til kortlægningen og
en evt. efterfølgende indsats. Se
mere her.
Når en ejendom er kortlagt på
vidensniveau 1 (V1), er der
viden om, at der har været
aktiviteter på ejendommen, som
gør, at den kan være forurenet.
Når ejendommen er kortlagt på
vidensniveau 2 (V2), er der
konstateret forurening på
ejendommen.

Matr. nr. Adresse

Beskrivelse/område

Status

11s,
Tylstrup
by,
Ajstrup

Klitgårdsvej
17, 9382
Tylstrup

Brugs m/ benzinsalg
(servicestation)
Delvist inden for
indsatsområde og
kildepladszone

V1 (forventet
indsats:
Undersøgelse
indledende V2)

16cq,
Tylstrup
by,
Ajstrup

Luneborgvej
45A, 9382
Tylstrup

Aalborg
Fjernvarmeforsyning
Inden for
indsatsområde og
kildepladszone

Uafklaret

16m,
Tylstrup
by,
Ajstrup

Luneborgvej
45, 9382
Tylstrup

Parcelhus
Inden for
indsatsområde og
kildepladszone

Uafklaret

62

Når en ejendom benævnes
"uafklaret" har der muligvis
været forurenende aktiviteter,
men Region Nordjylland har
endnu ikke vurderet
ejendommen efter
jordforureningsloven.
I skemaet til venstre er to
uafklarede lokaliteter. Disse
lokaliteter medtages ikke i
indsatsprogrammet, da det er
Region Nordjylland, som
varetager dette.
Region Nordjylland har på
nuværende tidspunkt ikke
afsluttet kortlægningen af
lokaliteter efter
jordforureningsloven i Aalborg
Kommune, hvorfor skemaet ikke
er udtømmende. Se mere under
forurenende erhverv mv.
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Forurenende erhverv mv.
Idrætsplads
Inden for kildepladszone, BNBO til boring DGU nr. 16.353 og i
BNBO til boring nr. 16.84 er der registreret en idrætsplads i
tilknytning til Tylstrup Hallen, Vestergårdsgade 10./1/
Der skal orienteres om giftfri ukrudtsbekæmpelse på
idrætspladsen. Se indsats her.

Gartnerier
Inden for kildepladszone har der været registreret et afsluttede
gartneri på Luneborgvej 35./1/ Der er i dag lejeboliger på
grunden.
Der har inden for indvindingsområdet tidligere været registreret
et gartneri på Gammel Skolevej 10./5/ Gartneriet er ophørt. Der
har i 2010 været brand på ejendommen, og der er efterfølgende i
2011 opført nyt stuehus på grunden.
Ejendommene er ikke længere registreret i offentlige systemer,
og der skal derfor tilvejebringes yderligere viden omkring
forureningsrisiko fra ejendommene og tilknyttede aktiviteter fra
eksempelvis pesticider. Se indsats her.

Smedeværksteder/Vognmandsforretninger/
Autoværksted
Der har tidligere været registreret smedeværksteder på
Luneborgvej 61.
Der har tidligere været registreret en vogmandsforretning på
Luneborgvej 21. Der er ikke yderligere informationer om
ejendommen.
Der har tidligere været registreret en vognmandsforretning på
Tylstrupvej 4.
Der har tidligere været registreret en autohandel (dækcenter) på
Tylstrupvej 8.
Der er ikke flere informationer om ejendommene,
og ejendommene er ikke længere registreret i offentlige
systemer. Dder skal derfor tilvejebringes yderligere viden
omkring forureningsrisiko fra ejendommene samt tilknyttede
aktiviteter./5/ Se indsats her.
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Tidligere indsatsplan for området
Nordjyllands Amt vedtog i 2006 'Indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse - Hammer Bakker og Tylstrup', som bl.a.
omfatter Tylstrup Vandværk.
'Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Hammer Bakker og
Tylstrup, del 1 og del 2' er blevet indarbejdet i nærværende
indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, og indsatsprogrammet er
blevet opdateret, fx i forhold til allerede udførte indsatser.
Kun de dele af 'Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Hammer
Bakker og Tylstrup', som er fundet relevante, er medtaget i
nærværende indsatplan for grundvandsbeskyttelse./5/

Tidligere målsætninger
Målsætningerne i nedenstående tabel viser de gældende
målsætninger i Indsatsplan Hammer Bakker og Tylstrup (2006).

Nitrat

Indsatsområder Indsatsområder
mht. nitrat - med mht. nitrat - med
stor sårbarhed nogen sårbarhed

Generelle
indsatsområde

Gennemsnitligt
25 mg/l i det
vand der
forlader
rodzonen.

Skal være så lavt
som muligt og må
ikke overskride
grænseværdien
på 50 mg/l.

Fastlægges ud fra
en konkret
vurdering af
nitratreduktionskapaciteten i
området.
Iværksættes tiltag
senest når
koncentrationen
kommer over 25
mg/l.

Pesticider Begrænses mest Begrænses mest
muligt.
muligt.

Anvendelse og
håndtering
begrænses mest
muligt.
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Tidligere indsatsprogram

Tidligere indsatsprogram
Indsats

Bemærkninger

Vandindvinding
Vandværk

Vandværket skal udarbejde
en handlingsplan

Indsats er udført

Indvindingsopland

1. Besigtigelse af almene
vandforsyningsboringer

Ad 1) Der er ført tilsyn med
boringerne i 2012.

2. Information til almene
vandværker omkring
indretning, flytning og
etablering af boringer, samt
drift af arealer udenom

Ad 2) Der sker løbende
information om indretning af
boringer m.m

Enkeltindvinderne i
kildepladszonen tilbydes en
boringskontrol
og pesticidanalyse i
planperioden

Ingen enkeltindvindere inden
for kildepladszonen, indsats
er derfor aflyst. Indsats
erstattes af "tilsyn med
enkeltindvindingsboringer
beliggende inden for
indvindingsopland"

Indvindingsopland

Indvindingsoplande skal
friholdes for spildevandsslam

Indsats videreføres via.
retningslinger for tilladelser
og afgørelser i ny
indsatsplan

Kildepladszone

Kildepladszonen skal friholdes Indsats videreføres i ny
for brug af pesticider og
indsatsplan
andre miljøfremmede stoffer
gennem dialog, og i
nødvendigt omfang ved
tinglysning af
dyrkningsdeklarationer

Kildepladszone

Arealanvendelsen
- Landbrug

Øvrige
forureningskilder
Generelt

1. Der skal ske en reducering
af forureningsrisici fra mulige
pesticidpunktkilder: gårds-,
påfyldnings- og vaskepladser,
igennem kampagne og tjek af
alle landbrugsejendomme
med landbrugsaktiviteter

Ad 1) Indsats erstattes af
"information til landmænd og
lodsejere i indvindingsopland"

Ad 2) og Ad 3) Indsats
videreføres i ny
indsatsplan, men erstattes af
indsatsen: ”Information til
2. Der skal ske en reducering ejere af olietanke omkring
af risici fra nedgravede
risikoen for olieforurening”
olietanke. Olietanke fra før
1970 skal være afblændet
Ad 4) Det er i dag Region
eller gravet op, mens tanke
Nordjylland der prioriterer,
som ikke længere er i brug,
hvilke grunde der skal
skal være sløjfet
undersøges og opryddes
3. Der skal gennemføres en
informationskampagne vedr.
gamle olietanke

under den offentlige indsats.
Nogle erhverv er ikke
længere registreret i de
offentlige systemer, og skal
derfor derfor undersøges i ny
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4. Der skal foretages en
vurdering af
forureningsrisikoerhverv og
tilhørende olietanke, hvor
aktiviteten er ophørt
5. Der skal ske en reducering
af risici for
grundvandsforurening i
tilknytning til eksisterende
erhverv, hvor aktiviteten
stadig pågår.
6. Der skal foretages en
vurdering af forureningsrisici
fra eksisterende skydebaner

indsatsplan
Ad 5) Der foretages løbende
tilsyn. Erhverv beliggende i
sårbare områder får oftere
tilsyn
Ad 6) Skydebanen er
beliggende indendørs,
hvorfor indsats er aflyst
Ad 7) Indsats videreføres i ny
indsatsplan
Ad 8) Indsats aflyst

7. Der skal gennemføres en
kampagne for opsporing af
brønde/boringer, der ikke
længere er i brug. Ubenyttede
boringer skal sløjfes
8. Der skal foretages en
konkret risikovurdering af
forurening fra de private
kloakker til grundvand
Indvindingsopland

Informationsindsats til ejere
og brugere af
nedsivningsanlæg i
indvindingsoplande omkring
brugen af miljøfremmede
stoffer.

Indsats videreføres i ny
indsatsplan, dog kun i
kildepladszonen

Kildepladszone

1. Kildepladszoner med stor
og nogen sårbarhed søges
friholdt for opbevaring af
husdyrgødning

Ad 1) Indsats videreføres i ny
indsatsplan via retningslinger
for tilladelser og afgørelser i
ny indsatsplan

2. Besigtigelse og
Ad 2) Indsats aflyst, men
tilstandsvurdering af samtlige erstattet af indsatsen:
olietanke indenfor
”Information til ejere af
kildepladszoner
olietanke omkring risikoen
for olieforurening”
3. Reducering af risici fra de
private nedsivningsanlæg i
Ad 3) Indsats videreføres i ny
kildepladszonerne vha.
indsatsplan
besigtigelse, tilstands- og
risikovurdering af anlæggene Ad 4) Indsats videreføres i ny
indsatsplan via information
4. Begrænsning af brugen af omkring grundvandsvenligt
nitrat pesticider og andre
vedligehold til grundejere
miljøfremmede stoffer i
kildepladszonen. Der
gennemføres en ”giftfri by”
kampagne
Vejarealer og
jernbane

1. Ukrudtsbekæmpelse uden
brug af pesticider langs
jernbane

Ad 1) Indsats videreføres i ny
indsatsplan
Ad 2)Indsats aflyst.
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Beredskab varetages af
2. Risiko for forurening i
Miljøvagten og
forbindelse med uheld ved
transport af farligt gods, skal Beredskabscentret
begrænses. Der skal ske en
kortlægning af spredningsveje
for forurening lags
vejarealerne ind mod
kildepladszonen, samt
udarbejdes supplerende
beredskabsplaner for de
berørte kildepladser
Overvågning
Indvindingsopland

Overvågning af
nitratudvaskning fra
registerdata i
indvindingsoplande

Indsats er gennemført
gennem beregning af sårbar
nærzone

Generelt

1. Overvågning af
vandkvaliteten vha.
almindeligt analyseprogram

ad 1) Indsats videreføres i ny
indsatsplan

2. Monitering af
vandkvaliteten, nitrat og
sulfat og indsatsområde mht.
nitrat – prioritet 3
3. Overvågning af
grundvandsressourcen. Der
skal ske pejlinger af
grundvandsspejlet

ad 2) Indsats videreføres i ny
indsatsplan
ad 3) Indsats gennemført og
videreføres ikke
ad 4) Indsats videreføres
delvist i ny indsatsplan

4. Overvågning af
vandkvaliteten ved
vandværket. Der skal
iværksættes en fast
monitering i alle filtre i
eksisterende indvindings- og
moniteringsboringer i
indsatsområdet
Opfølgning
Vandværk

Kommunal opfølgning på
status for gennemførelse af
indsatser via
følgegruppemøder

Indsats videreføres i ny
indsatsplan
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Bilag

>

Ordforklaring

Ordforklaring
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.
Ionbytning: Ionbytningen kan indikere, om der i oplandet til en
boring er god beskyttelse fra lerlag. En lav ionbytning kan
indikere manglende beskyttelse.
Geofysiske undersøgelser: Undersøgelser af de fysiske
forhold i jorden. Undersøgelserne benyttes til at kortlægge de
geologiske og hydrogeologiske forhold i undergrunden.
Nedadrettet gradient: Vandet i jorden strømmer ned mod
grundvandsmagasinet.
Nitratreduktionskapacitet: jordens indhold af stoffer
(jern,mangan, organisk stof og mineralet pyrit), der kan reagere
med nitrat under iltfrie forhold, og dermed jordens evne til at
kunne reducere nitrat.
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.
Primært magasin: Da jorden er opbygget af vekslende sandog 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 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
lerlaf, og magasiner kaldes spændt.
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