Miljø- og Energiudvalget

Punkt 6.

Orientering vedr. opfølgning på vandforsyningsplan 2013-2024
2016-022693
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering opfølgning på
Vandforsyningsplan 2013-2024 – påbud om tilslutning til vandværk.
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Sagsbeskrivelse
Der blev i Vandforsyningsplan 2009-2020 (og senere i Vandforsyningsplan 2013-2024) identificeret fire
projektområder i kommunen (Dall, Skovstrup-Torderup, Håls og Lundby), hvor der ligger flere ejendomme
samlet med dårlig vandkvalitet.
For at sikre, at alle borgere i kommunen har lige mulighed for at opnå en vandforsyning af god kvalitet, blev
følgende besluttet i Vandforsyningsplan 2009-2020 (og senere i Vandforsyningsplan 2013-2024) (citat):

”Ejendomme i projektområderne Dall, Skovstrup-Torderup og Håls med dårlig vandkvalitet skal tilsluttes hhv.
Dall Villaby Vandværk, Aalborg Forsyning, Vand A/S og Fjellerad Vandværk. Projekterne gennemføres af åben
land-samarbejdet inden udgangen af 2014.”
Projektområde Dall blev afsluttet i 2013. Projektområde Lundby er ikke igangsat.
Miljø- og Energiforvaltningen startede arbejdet op i de næste projektområder Håls og Skovstrup-Torderup i
2014.
Projektområde Håls og Skovstrup-Torderup
I projektområderne er der i alt blevet tilsluttet 22 ejendomme til vandværkerne Fjellerad Vand A.M.B.A. (i
Håls) og Aalborg Vand A/S (i Skovstrup-Torderup).
I dag er der 2 ejendomme tilbage i henholdsvis projektområde Håls og Skovstrup Torderup, som havde et
nitratindhold større end 50 mg/l i deres drikkevand, og som ikke er tilsluttet vandværket.
Med den ny drikkevandsbekendtgørelse vedtaget 27-10-2017 er der for nogle ejendomme (herunder de to
som mangler tilslutning til vandværk) ikke længere et lovkrav om at analysere vandet for blandt andet nitrat,
og der er ligeledes ikke længere et drikkevandskriterie for nitrat på 50 mg/l for vandforsyningsanlæg, der kun
forsyner én husstand.
Derfor har Aalborg Kommune ikke længere hjemmel til at kræve påbuddene fra 2014 efterkommet. Det
betyder, at det ikke længere er påbudt at ejendommene tilsluttes Aalborg Vand A/S og Fjellerad Vand
A.M.B.A samt at få ejendommenes eksisterende boring sløjfet.
Samlet vurdering
For de 2 resterende ejendomme afsluttes sagsbehandlingen, idet der ikke længere er hjemmel til at kræve
påbuddene fra 2014 efterkommet.
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