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Forside

Velkommen til Aalborg Kommunes forslag til
indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for
OSD 1476 - Hvorup

Hvad er en indsatsplan
En indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
er en plan, der beskriver hvilke indsatser,
der skal iværksættes i et bestemt
område for at beskytte den del af
grundvandet, som benyttes til
drikkevand.
Planen angiver, hvem der er ansvarlig for
gennemførelse af de forskellige indsatser,
og hvornår de skal gennemføres.
Planens formål
Planens formål er fortsat at sikre
grundvandsressourcens fremtidige
anvendelighed som drikkevand. Aalborg
Kommunes målsætning er at sikre, at
drikkevandet i kommunen er baseret på
rent grundvand uden brug af rensning.
Indsatsplanen er vedtaget den xxx.
maj 2019. Forinden har den været i
offentlig høring fra den 3. december – 4.
marts 2019.

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

Planens udarbejdelse
Aalborg Kommunes forslag til revideret Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD
1476 - Hvorup er udarbejdet af Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen.
Følgegruppe
Til udarbejdelse af indsatsplanen har Aalborg Kommune bistået sig med en følgegruppe,
der ud over kommunen består af områdets vandværker og samråd.
Grundvandsrådet
Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i OSD 1476 - Hvorup er ligeledes blevet drøftet i
Aalborg Kommunes koordinationsforum, kaldet "Grundvandsrådet". Grundvandsrådet
består af repræsentanter for forskellige organisationer, og det er kun rådgivende. Det er
kommunen, som vedtager den endelige indsatsplan.

Vedtagelse af indsatsplanen
Forslaget har været i 12 ugers offentlig høring. Efter høringsfasen har byrådet vedtaget
planen endeligt, hvorefter alle, som er direkte berørt af planens indsatser, har fået brev
om indholdet i den endelige indsatsplan.
I forbindelse med vedtagelsen af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1476 Hvorup er "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Område med særlige
drikkevandsinteresser nr. 33 - Vandværkerne: Lindholm, Nr. Uttrup, Aalborg
Kommunale Vandforsyning Hvorup Syd og Aalborg Kaserne", vedtaget af Nordjyllands
Amt i 2005, blevet ophævet. Elementer fra indsatsplanen er blevet indarbejdet i den
nye indsatsplan.
Hvorfor en ny indsatsplan for
området
Nordjyllands Amt vedtog i 2005 en
indsatsplan for Hvorup-området.
Efter revision af de udpegninger af
indsatsområde og nitratsårbare områder,
indsatsplanen blev udarbejdet efter, har
Staten foretaget nogle justeringer af
disse udpegninger.
Nærværende indsatsplan erstatter
indsatsplanen fra 2005.
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Planens opbygning

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

Lovgrundlag
Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til § 13 og § 13a i Lovbekendtgørelse nr. 118 af 22.
februar 2018 om vandforsyning mv. (Vandforsyningsloven) samt bekendtgørelse nr. 912
af 27. juni 2016 om indsatsplaner.
I områder, hvor Staten har udpeget indsatsområde mht. nitrat, er indsatsplanen
udarbejdet og vedtaget med hjemmel i Vandforsyningslovens § 13.
I områder, hvor Aalborg Kommune har suppleret Statens kortlægning med en
fastlæggelse af sårbare områder, er indsatsplanen udarbejdet og vedtaget med hjemmel i
Vandforsyningslovens § 13a.
Indholdet og den nærmere udarbejdelse af indsatsplaner er reguleret af bekendtgørelse
nr. 912 af 27. juni 2016 om indsatsplaner, der fastlægger minimumskrav til
indsatsplanerne.
Indsatsplan for OSD 1476 Hvorup er i overensstemmelse med Aalborg Kommunes
Vandforsyningsplan 2013-2024.
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Kortlægning, zonering og udpegning

Kortlægning, zonering og udpegning
Indsatsplan for OSD 1476 - Hvorup er udarbejdet med udgangspunkt i Statens
grundvandskortlægning, Aalborg Kommunes supplerende grundvandskortlægning og
Statens udpegninger.
Statens grundvandskortlægning
Grundvandskortlægning gennemføres i områder med særlige drikkevandsinteresser og i
indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige
drikkevandsinteresser.
Staten har gennemført en detaljeret kortlægning af geologi/hydrologi, arealanvendelse
og forureningskilder inden for indsatsområdet. Ligeledes er der udført en
sårbarhedskortlægning i forhold til forureningskilder.
Grundvandskortlægningen danner baggrund for en række arealudpegninger - klik her
for at se Statens udpegning.
I 2018, efter Aalborg Kommunes supplerende grundvandskortlægning, modtog Aalborg
Kommune af Staten en revideret sårbarhedsvurdering og udpegning af indsatsområde
for nitrat.
Supplerende grundvandskortlægning
Aalborg Kommune har med udgangspunkt i Statens grundvandskortlægning udarbejdet
en grundvandsmodel, og i 2016 opdateret denne med indarbejdelse af den nyeste
viden, blandt andet omkring en grundvandssænkning, som pågår ved Lindholm Søpark.
Læs mere om indvindingen ved Lindholm Søpark her.
Aalborg Kommune har med udgangspunkt i Statens grundvandskortlægning, den
opdaterede grundvandsmodel, Miljøstyrelsens zoneringsvejledning og vejledning om
indsatsplanlægning foretaget en detailkortlægning for en nærmere afgrænsning af
områder, der er særligt sårbare over for en eller flere typer forurening.
Aalborg Kommunes supplerende kortlægning danner, sammen med Statens
kortlægning, baggrund for Aalborg Kommunes fastlæggelse af områder, hvor der skal
ske en indsats. Klik her for at se Aalborg Kommunes zonering.
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Klik på billedet for større visning
Grundvandskortlægning
Ovenstående kort viser områder med
særlige drikkevandsinteresser samt
indsatsplanens indsatsområde, som
består dels af statens indsatsområde og
dels af de sårbare områder fastlagt af
Aalborg Kommune.
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Statens udpegning

Statens udpegning
Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) er udpeget af Staten. Med
baggrund i kortlægning udpeger Staten OSD via Bekendtgørelse om udpegning af
drikkevandsressourcer.
Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er udpeget af Staten for kildepladser,
hvor Aalborg Kommune ikke har beregnet BNBO. Se mere her.
Indvindingsoplande er beregnet af Staten for kildepladser, hvor Aalborg Kommune ikke
har beregnet indvindingsoplande. Indvindingsoplande udpeges via Bekendtgørelse om
udpegning af drikkevandsressourcer, og de indvindingsoplande, Staten har beregnet, vil
fremadrettet komme til at fremgå af bekendtgørelsen.
Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) er udpeget af Staten via Bekendtgørelse
om udpegning af drikkevandsressourcer. NFI er de områder inden for område med
særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande uden for OSD, hvor
grundvandet vurderes at være sårbart over for forurening med nitrat. Læs mere her.
Indsatsområder (IO) er udpeget af Staten via Bekendtgørelse om udpegning 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 Statens
indsatsområde her.
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Aalborg Kommunes zonering

Aalborg Kommunes zonering
Indvindingsoplande
Et indvindingsopland er det område, hvorfra vandværket får sit råvand. Det defineres som
det område, hvor grundvandet strømmer hen imod indvindingsboringen i det
grundvandsmagasin, der indvindes fra.
Aalborg Kommune har optegnet et fælles indvindingsopland for de vandværker, hvor der
gennemføres langsigtet grundvandsbeskyttelse ved dyrkningsrestriktioner.
Se det fælles indvindingsopland for områdets vandværker i redegørelsen.
Kildepladszoner
En kildepladszone er en beskyttelseszone omkring indvindingsboringerne og har som
formål at beskytte mod forurening fra de nærmeste omgivelser.
For land- og spredt by vandværker er kildepladszonen optegnet svarende til 5 års
transporttid i grundvandsmagasinet.
For tæt by vandværker er kildepladszonen er defineret med en radius på 300 m omkring
indvindingsboringerne.
Se kildepladszoner her.
Grundvandsdannende oplande
Et grundvandsdannende opland er beregnet via en grundvandsmodel og beskriver det
areal på jordoverfladen, hvorfra vand infiltrerer ned til grundvandet og strømmer hen til
kildepladsens indvindingsboringer. Se de grundvandsdannende oplande her.
Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
Et BNBO er af Aalborg Kommune beregnet med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning
for BNBO og ud fra en konkret vurdering af parametre for den enkelte kildeplads. 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.
Sårbare områder over for pesticider
Aalborg Kommune har suppleret Statens kortlægning med fastlæggelse af områder, der er
sårbare over for pesticider. Det gælder for områder, hvor grundvandsdannelsen er særlig
stor, og hvor risikoen for forurening af grundvandet derfor alt andet lige er større end
andre steder.
Fastlæggelsen af sådanne områder er sket på grundlag af anvisninger omkring sårbare
områder over for pesticider i skrivelser fra Miljøministeriet af 6. oktober 2011 og 21.
august 2015 samt Miljøstyrelsens vejledning om indsatsplaner, fra februar 2018.
Se de områder, der er sårbare over for pesticider, her.
Indsatsområder
Indsatsområdet er det område, hvor der vedtages en indsatsplan. Indsatsområdet består
af Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande uden for
OSD.
Se indsatsområdet her.
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Vandforsyningsplan
Aalborg kommunes vandforsyningsplan 2013-2024 er vedtaget af Aalborg Byråd den 7.
oktober 2013. Vandforsyningsplanen revideres i 2018-2019.
Det er Aalborg Kommunes målsætning:
At sikre, at alle borgere i kommunen såvel i by som på land har lige mulighed for at opnå
en vandforsyning af god kvalitet med en høj forsyningssikkerhed og til en rimelig pris.
At sikre, at forsyningen af drikkevand i Aalborg Kommune kan ske på grundlag af rent og
urenset grundvand, og at vandspild begrænses mest muligt.
Med baggrund i vandforsyningsplanen er der etableret samarbejder mellem
vandværkerne, så vandværkerne i fællesskab løser opgaver, f.eks. opgaver i
indsatsplanerne for at beskytte grundvandet, som det bliver lettere at løse, når det gøres
i fællesskab.
I vandforsyningsplanen er alle vandværkernes kildepladser blevet fordelt i 3 kategorier
med baggrund i mulighederne for at gennemføre langsigtet grundvandsbeskyttelse i form
af tinglyste dyrkningsrestriktioner på landbrugsjord. Ved land vandværkerne kan der
tinglyses dyrkningsrestriktioner til beskyttelse af grundvandet. Ved spredt by
vandværkerne vurderes det konkret, om det er en mulighed. Ved by vandværkerne må
det forventes, at det er aktiviteterne i byerne, der udgør den største trussel mod
grundvandet, og derfor skal indsatserne tilpasses dette. Opdelingen er basis for
indsatserne i indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse.
I vandforsyningsplanen er det planlagt i hvilken rækkefølge, der skal gennemføres
langsigtet grundvandsbeskyttelse i form af tinglyste dyrkningsrestriktioner.
Der er udarbejdet en oversigt, som skal skabe overblik over, om der gennemføres
grundvandsbeskyttelse, som kan beskytte tilstrækkelige ressourcer til forsyning med
drikkevand i alle områder i kommunen.
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Aalborg Kommunes vandforsyningsplan
findes på Aalborg Kommunes
hjemmeside.
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Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering
I forbindelse med udarbejdelse af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for
OSD 1476 Hvorup har Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen gennemført en
screening for at vurdere, hvorvidt indsatsplanen er omfattet af "Bekendtgørelse af lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)"
Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017.
Resultatet af screeningen er, at planen ikke fastlægger rammerne for fremtidige
anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 og 2, samt at
planforslaget har ubetydelige eller positive indvirkninger på miljøet.
Som en del af screeningen har der været høring af berørte myndigheder. Der er ikke
indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen. En sammenfatning af screeningen
ses her.

Afgørelse
Aalborg Kommune har på baggrund af screeningen og høring af berørte myndigheder
vurderet, at forslag til indsatsplan for Hvorup ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den 31. december 2018.
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Lov om miljøvurdering af planer og
programmer
Loven har til formål at fremme en
bæredygtig udvikling ved at sikre, at der
foretages en miljøvurdering af de planer
og programmer, hvis gennemførelse kan
få væsentlig indvirkning på miljøet.

Indsatsplan
Vandværker og kategorisering

Indsatsplan
I Danmark baserer vi vores drikkevand på grundvand, som bliver dannet fra regnvand,
der siver fra jordens overflade og ned til grundvandsmagasinet. Forurening fra
forureningskilder på overfladen eller i jorden kan trækkes ned til grundvandet via regnen.
Det er derfor nødvendigt med en langsigtet planlægning af grundvandsbeskyttelse for at
sikre, at også de fremtidige generationer har rent drikkevand.

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

Hvorup indsatsområde omfatter tre almene vandværker med egen indvinding, henholdsvis
Opdelingen er sket som en konsekvens af
Nr. Uttrup Vandværk, Lindholm Vandværk, og Aalborg Vand, Hvorup Syd. Lindholm
den beskyttelsesindsats, der vurderes at
Vandværk har tre kildepladser, hvoraf to, Voerbjergvej og Kammerdal, er
være mulig for de enkelte vandværker.
sammenhængende.
Lindholm Vandværks kildeplads på Vikingevej ligger i et byområde og er kategoriseret
som "et tæt by vandværk". Nr. Uttrup Vandværks kildeplads ligger ved bebyggelse og
militært øvelsesterræn og er kategoriseret som et "spredt by vandværk". De øvrige tre
kildepladser er kategoriseret som "land vandværk".
Udgifterne til gennemførelse af indsatsplanen betales dels af Aalborg Kommune og dels af
de berørte vandværker. Aalborg Kommune finansierer indsatserne i det kommunale
indsatsprogram, mens vandværkerne finansierer udgifterne til vandværksindsatserne.
Alle omfattede vandværker er med i et grundvandssamarbejde, således at en del af
udgifterne til grundvandsbeskyttelse betales af dette samarbejde.

Vandværker omfattet af indsatsplan for OSD 1476
Vandværk

Kildeplads

Kategori

Aalborg Vand

Hvorup Syd

Land

Lindholm Vandværk

Voerbjergvej

Land

Lindholm Vandværk

Kammerdal

Land

Lindholm Vandværk

Vikingevej

Tæt by

Nr. Uttrup Vandværk

Spredt by
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Vandværker kategoriseret som land og
spredt by, er de vandværker, hvor det
kan være muligt at gennemføre en
langsigtet beskyttelsesindsats, fx ved at
tinglyse dyrkningsdeklarationer inden for
den del af indvindingsoplandet, hvor der
er behov for en indsats.
Der er foretaget en konkret vurdering af
muligheden for beskyttelse af den
enkelte kildeplads.
I Aalborg Kommunes
Vandforsyningsplan fremgår det, for
hvilke vandværker, der skal gennemføres
langsigtet grundvandsbeskyttelse ved
dyrkningsrestriktioner.

Indsatsplan

>

Indsatsplan og målsætninger

Indsatsplan og målsætninger

Udpegning af indsatsområdet

Indsatsområdet for Hvorup ligger nord for Limfjorden. Det er et sammenhængende
område, som strækker sig fra den nordlige del af Nørresundby og mod nord, hvor det
grænser op til Jammerbugt Kommune.

Staten har vurderet, at hovedparten af
OSD og det fælles indvindingsopland
samt indvindingsoplandet til Lindholm
Vandværks kildeplads på Vikingevej er
nitratsårbart og efterfølgende udpeget en
del af området som nitratfølsomt
indvindingsområde (NFI). NFI omfatter
en stor del af OSD 1475 samt dele af det
fælles indvindingsopland og
indvindingsoplandet for Lindholm
Vandværks kildeplads på Vikingevej. På
baggrund af NFI har Staten udpeget
indsatområde for nitrat (IO). Se mere om
NFI og IO her.

Indsatsområdets areal er på 1970 ha.

Aalborg Kommune har i en supplerende
kortlægning fastlagt pesticidsårbare
områder og det er konklusionen, at de
pesticidsårbare områder svarer til de
nitratfølsomme indvindingsområder. Se
mere om sårbare områder her.
Kortet til venstre viser Aalborg
Kommunes indsatsområde, som er det
område, indsatsplanen er vedtaget for.
Det er ikke i hele indsatsområdet, der
skal gennemføres indsatser, men der er i
indsatsområdet foretaget en vurdering af
behovet for indsatser og her er blandt
andet grundvandsdannelsen taget i
betragtning.
Det fremgår af bilaget "Statens
udpegninger" - klik her, hvilke dele af
indsatsområdet, der er omfattet af
Statens udpegning af indsatsområde
mht. nitrat.

(Klik på billedet for større visning)

Kommunalbestyrelsen har pligt til at
udarbejde og vedtage indsatsplaner for
indsatsområder, som er udpeget af
miljøministeren.
Se mere under Lovgrundlag.
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Indsatsplan

>

Indsatsplan og målsætninger

>

Målsætninger

Målsætninger for indsatsområdet
Ved gennemførelse af langsigtet grundvandsbeskyttelse ved dyrkningsrestriktioner i
indsatsområdet tages udgangspunkt i nedenstående målsætninger, som vurderes at give
en tilstrækkelig beskyttelse af grundvandet.
Der er en målsætning om en maksimal nitratudvaskning på 25 mg/liter inden for
kildepladszonen, som er fastlagt med udgangspunkt i princippet om, at en restriktiv
indsats tæt på boringerne giver en hurtigere effekt i drikkevandet, samtidig med at færre
lodsejere bliver berørt.
For det konkrete vandværk kan der være iværksat en anden indsats med baggrund i
behovet for beskyttelse.

Kildepladszone

Øvrigt
indsatsområde (2)

Indsatsområdet

Nitrat

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

Følger den generelle
regulering

Indsatsområdet er generelt sårbart over
for både nitrat og miljøfremmede stoffer
og herunder pesticider.

Miljøfremmede stoffer,
herunder pesticider

Ingen anvendelse og
håndtering (1)

Begrænses mest muligt

* Det skal sikres, at den maksimale udvaskning af nitrat fra rodzonen på matrikelniveau
ikke overstiger 25 mg/liter.
(1) Håndtering omfatter ligeledes opbevaring.
(2) Øvrigt indsatsområde omfatter områder uden for beskyttelseszoner for det enkelte
vandværk - se kort over beskyttelseszoner her.
Målsætningerne i tabellen er gældende for den enkelte ejendom og omfatter de arealer,
der ligger inden for det aktuelle område/zone. Restriktionerne gælder når der er indgået
en aftale, meddelt pålæg eller påbud.
Det vil altid være den målsætning, der giver den bedste grundvandsbeskyttelse, der er
gældende for et område.
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Den naturlige beskyttelse af grundvandet
fra lerlag er lille, og samtidig er
grundvandsressourcen i området
begrænset.
Inden for indsatsområdet er det
nødvendigt at begrænse udvaskningen af
forurenende stoffer til grundvandet for at
sikre den fremtidige forsyning af rent
drikkevand fra områdets vandværker.

Indsatsplan

>

Retningslinjer for tilladelser og afgørelser

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

Retningslinjer for tilladelser og afgørelser

>

Råstofindvinding

Råstofindvinding
Region Nordjylland
Region Nordjylland behandler råstoftilladelser på baggrund af gældende lovgivning, og
skal i henhold til råstoflovens samordningspligt høre Aalborg Kommune.
Aalborg Kommune
Ved råstofindvinding skal grundvandsressourcen beskyttes mod forurening både under
indvinding og i forbindelse med efterbehandling af råstofgrave. Aalborg Kommune
arbejder for, at dette stilles som vilkår i gravetilladelsen samt indarbejdes i
forudsætningerne for graveområdet.
Aalborg Kommune vil samtidig arbejde for, at der i forbindelse med nye gravetilladelser
og fornyelser af eksisterende gravetilladelser inden for indsatsområdet tinglyses
deklarationer mod anvendelse af pesticider og miljøfremmede stoffer, samt at der ikke
meddeles råstoftilladelser uden for eksisterende regionale graveområder, hvis disse ligger
inden for indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg eller på anden måde
vurderes at udgøre en begrænsning for vandindvindingsmulighederne.
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>

Retningslinjer for tilladelser og afgørelser

>

Kommuneplanlægning

Kommuneplanlægning
Der henvises til retningslinjen vedr. byudvikling i "Administrativ forskrift 32 - Byudvikling i
områder med særlige drikkevandsinteresser", vedtaget af byrådet. Overordnet
set arbejdes der for ikke at give tilladelse til ændringer i arealanvendelsen, der anses for
at udgøre en risiko for forurening af grundvandsressourcen.
Gennem kommuneplanlægningen gives der inden for indvindingsoplande som
udgangspunkt ikke tilladelse til etablering af nye virksomheder, som kan udgøre en risiko
for grundvandsressourcen.
Lokalplanlægning
Gennem kommunens lokalplanlægning arbejdes der for, at allerede rammelagte
byområder i indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg udnyttes på en sådan
måde, at de udgør mindst mulig risiko for grundvandet.
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>

Retningslinjer for tilladelser og afgørelser

>

Trafikanlæg

Trafikanlæg
Ved anlæg af en ny vej eller ændring af et eksisterende vejanlæg gennem indsatsområdet
skal der tages specielle hensyn til, hvilke materialer der bliver bygget ind i vejkassen. Der
må ikke forekomme stoffer, som kan true grundvandskvaliteten. Det skal samtidig
undersøges, hvordan vejanlægget påvirker de hydrologiske forhold i området fx ved
sænkning af grundvandsspejlet eller ved opstuvning.

Uheld
Ved anlæg af ny vej eller ændring af eksisterende vejanlæg er det vigtigt, at der i
kildepladszonen træffes foranstaltninger, som kan håndtere spild af olie og kemikalier,
hvis der sker uheld på vejen. Det skal sikre, at forureningen ikke trænger ned i
grundvandet, fx ved afvanding af vejen til et lukket spildevandssystem, som føres ud af
kildepladszonen.
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>

Retningslinjer for tilladelser og afgørelser

>

Kommunale arealer

Kommunale arealer
Offentlige arealer friholdes for pesticider, jf. administrativ forskrift nr. 25 - Anvendelse af
pesticider, handelsgødning og lignende til/på arealer, der ejes eller vedligeholdes af
Aalborg Kommune. Se de kommunalt ejede arealer her.

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

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

Retningslinjer for tilladelser og afgørelser

>

Forurenede grunde

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

Miljøboringer
Region Nordjylland og Aalborg Kommune skal være opmærksom på sløjfning af
miljøboringer.
Nye, blivende miljøboringer skal som udgangspunkt placeres uden for beskyttelseszonen.

Bygge- og anlægsarbejder
Ved bygge- og anlægsarbejder på forureningskortlagte grunde beliggende i områder med
særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsoplandet til et alment
vandforsyningsanlæg skal det sikres, at bygge- og anlægsarbejdet ikke medfører en
forøget risiko for grundvandet eller umuliggør eller væsentligt fordyrer en senere offentlig
indsats.
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Retningslinjer for tilladelser og afgørelser

>

Landbrug og virksomheder

Landbrug og virksomheder
Ved det kommunale tilsyn med landbrug og virksomheder i indvindingsoplandet skal der
være fokus på grundvandsbeskyttelse i forhold til nitrat, pesticider og andre
miljøfremmede stoffer m.m., der til enhver tid kan udgøre en trussel for grundvandet.
Opbevaring af husdyrgødning
Aalborg Kommune vil arbejde for, at kildepladszoner friholdes for opbevaringsfaciliteter til
husdyrgødning.
Spildevandsslam
Aalborg Kommune vil benytte de muligheder, der er i Bekendtgørelse nr. 843 af 23. juni
2017 om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen) til at forhindre
udbringning af spildevandsslam på arealer inden for vandværkernes indvindingsoplande.
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Retningslinjer for tilladelser og afgørelser

>

Natur

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

Retningslinjer for tilladelser og afgørelser

>

Spildevand og regnvand

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

Nedsivning af overfladevand
Der gives ikke tilladelse til nedsivning af overfladevand inden for 300 m til almene
vandforsyningsanlægs indvindingsboringer samt inden for beskyttelseszone, såfremt det
vurderes, at dette kan udgøre en forureningstrussel.
Forsinkelsesbassiner skal som udgangspunkt ikke etableres i kildepladszone og
beskyttelseszone. I indvindingsoplande skal forsinkelsesbassiner som udgangspunkt
etableres med membran.
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Retningslinjer for tilladelser og afgørelser

>

Grundvandsbeskyttelse og vandindvinding

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

Nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stoffer
Aalborg Kommune vil anvende de muligheder, der findes i lovgivningen, til at opfylde
målsætningerne i indsatsplanen. Indsatsen vil blive rettet mod såvel landbrug (både på
dyrkningsjord og bygningslodder) som på arealer med virksomheder, offentlige og private
institutioner, 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 § 26a for at
opfylde målene i indsatsplanen.
Aalborg Byråd vil ligeledes meddele forbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 24, såfremt det
er nødvendigt for at opfylde målene i indsatsplanen.

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

>

Olietanke og termiske boringer

Olietanke og termiske boringer
Olietanke
Ved sagsbehandling inden for en kildepladszone skal sagsbehandleren sikre, at olietanke
etableres som overjordiske evt. med opsamling og overdækning. Det skal sikres, at
eksisterende olietanke over 6.000 liter bliver tæthedsprøvet hvert 10. år.
Se fortegnelse over registrerede olietanke inden for kildepladszonen her.

Termiske boringer
Der gives som hovedregel ikke tilladelse til etablering af termiske boringer, fx
jordvarmeboringer, inden for OSD.
Termiske boringer kan dog tillades under forudsætning af, at en hydrogeologisk vurdering
godtgør, at risikoen for forurening af grundvandsressourcen er uvæsentlig.
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Retningslinjer for tilladelser og afgørelser

>

Genanvendelse af forurenet jord og byggematerialer

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

Indsatsprogram - Aalborg Kommune

Indsatsprogram - Aalborg Kommune
Aalborg Kommune har ansvaret for en række indsatser for grundvandsbeskyttelse.
De kommunale indsatser er opstillet i et skema, hvor der ud over en række indsatser
er angivet, hvornår indsatserne senest skal igangsættes.
Mulige forureningskilder fremgår af bilag - klik her.
Indsats

Bemærkninger

Tidsplan

Generelt
Udarbejdelse af
delindsatsplaner i forbindelse
med etablering af nye
kildepladser

Ved revision af indvindingsoplande til
eksisterende kildepladser eller ved
etablering af nye kildepladser udarbejder
Aalborg Kommune delindsatsplaner.

2019 →

Opfølgning på indsatsplan

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

2019 →

Potentielle forureningskilder og spredningsveje
Reducere risikoen for forurening
af grundvandet fra
ukrudtsbekæmpelse langs
jernbanen

Fastholdelse af aftale med Banedanmark
om, at der ikke anvendes pesticider på
den del af jernbanestrækningen der
forløber tæt på kildepladszonerne ved
Voerbjergvej og Kammerdal, defineret
ved UTM-koordinaterne fra X: 554860, Y:
6328030 til X:555162 Y:6328662.

Tilsyn med boringer beliggende
inden for indvindingsopland

Der skal følges op på boringer og brønde,
som ved tilsyn ikke overholder gældende
lovkrav for vandforsyningsanlæg.
Inden for indvindingsoplande til almene
vandforsyningsanlæg skal der føres tilsyn
med boringer, hvor der ikke tidligere er
gennemført tilsyn - se liste over
registrerede boringer her.

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

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

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

Ved anlæg af en ny vej eller ændring af et
eksisterende vejanlæg gennem
indsatsområdet skal der tages specielle
hensyn til, hvilke materialer der bliver
bygget ind i vejkassen. Der må ikke
forekomme stoffer, som kan true
grundvandskvaliteten. Det skal samtidig
undersøges, hvordan vejanlægget
påvirker de hydrologiske forhold i området
fx ved sænkning af grundvandsspejl eller
ved opstuvning.
Uheld: Ved anlæg af ny vej eller ændring
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2019 →

2019 →

2019 →

2019 →

af eksisterende vejanlæg er det vigtigt, at
der i kildepladszonen træffes
foranstaltninger, som kan håndtere spild
af olie og kemikalier, hvis der sker uheld
på vejen. Det skal sikres, at forureningen
ikke trænger ned i grundvandet, fx ved
afvanding af vejen til et lukket
spildevandssystem, som føres ud af
kildepladszonen.
Reducere risikoen for forurening
af grundvandet ved Lindholm
Søpark

Aalborg Kommune skal sikre, at der ikke
gives tilladelse til aktiviteter på og
omkring kridtsøen i Lindholm Søpark, som
kan udgøre en risiko for forurening af
grundvandsmagasinet.

2019 →

Skiltning langs veje i
kildepladszonen til almene
vandværker

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

2019 →

Rådighedsindskrænkninger efter
Miljøbeskyttelseslovens § 26a

Når der er vedtaget en indsatsplan for et
område, vil kommunen, hvis der ikke kan
opnås en frivillig aftale på rimelige vilkår,
pålægge ejeren af en ejendom de
rådighedsindskrænkninger eller andre
foranstaltninger, som er nødvendige for at
sikre nuværende og fremtidige
drikkevandsinteresser mod forurening
med nitrat, pesticider og andre
miljøfremmede stoffer.

2019 →

Ved kommunens pålæg af
rådighedsindskrænkninger skal de
meddelte pålæg respekteres af
indehaveren af enhver rettighed over
ejendommen.
Forbud efter
Miljøbeskyttelseslovens § 24

Aalborg Byråd vil meddele forbud
efter Miljøbeskyttelseslovens § 24,
såfremt det er nødvendigt for at opfylde
målene i indsatsplanen.

2019 →

Skovrejsning og
grundvandsbeskyttelse

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

2019 →

Løbende evaluering af
indsatsplanens målsætninger og
indsatser

Det skal løbende vurderes, om
indsatsplanens målsætninger og indsatser
er tilstrækkelige til at beskytte
vandværkernes vandindvinding mod
forurening.
Hvis det vurderes nødvendigt med
yderligere tiltag, er det Aalborg
Kommunes ansvar at revidere
indsatsplanen eller vedtage et tillæg til
indsatsplanen, som beskriver de
nødvendige tiltag.
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Aalborg Vand, Hvorup Syd

Aalborg Vand, Hvorup Syd

Aalborg Vand, Hvorup Syd kildeplads
På Hvorup Syd kildeplads indvinder
Aalborg Vand A/S fra fem boringer, som
er etableret i henholdsvis 1992-1993 og
2003-2004. Aalborg Vand, Hvorup Syd
leverer vand til det centrale Nørresundby
og til Bouet-området nord for Nr. Uttrup.
Aalborg Vand har flere kildepladser og
fungerer som forsyningssikkerhed for en
række vandværker i Aalborg Kommune.
Aalborg Vand er med i
et samarbejde om beskyttelse af
grundvandet. Dette samarbejde står for
en del af indsatsprogrammet for Hvorup
Syd kildeplads.

(Klik på billedet for større visning)
For Aalborg Vand, Hvorup Syd kildeplads beskyttes der ved dyrkningsrestriktioner i
kildepladszonen.
Andre af vandværkets indsatser er knyttet til indvindingsoplandet.
Læs mere om de enkelte zoner her.

Aalborg Vand, Hvorup Syd kildeplads er
kategoriseret som land vandværk, og
forventes at indgå i den fremtidige
drikkevandsforsyning i området.
Vandværket skal gennemføre
indsatsprogrammet, således at
kildepladsen bliver omfattet af langsigtet
grundvandsbeskyttelse.
Se mere om Aalborg Vand, Hvorup
Syd her.
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Aalborg Vand, Hvorup Syd

>

Indsatsprogram

Indsatsprogram for Aalborg Vand, Hvorup Syd
Nedenstående indsatsprogram er gældende for Aalborg Vands kildeplads ved Hvorup Syd.
Indsatsprogrammet skal gennemføres som en del af denne indsatsplan. Aalborg Vand A/S
er ansvarlig for at gennemføre indsatserne i indsatsprogrammet. Det er ud for indsatsen
angivet, hvornår den skal igangsættes.

Indsats

Bemærkninger

Tidsplan

Potentielle forureningskilder
Mindske risiko for forurening fra
boringer i indvindingsoplandet

Når nye ejendomme tilsluttes
vandværket, skal vandværket
informere kommunen om dette. Nye
forbrugere skal informeres om, at
deres ubenyttede boringer og brønde
bør sløjfes for at mindske risikoen for
forurening af grundvandet.
2019 →
Vandværket bør generelt informere
borgerne om, at ubenyttede boringer
og brønde bør sløjfes. Vandværket bør
samtidig gøre lodsejeren opmærksom
på, at sløjfningen skal gennemføres af
en brøndborer og dokumenteres med
en sløjfningserklæring.

Opsporing af ubenyttede boringer
og brønde i indvindingsopland

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

2019 →

Arealanvendelse
Gennemførelse af målsætninger
for nitrat, pesticider og andre
miljøfremmede stoffer i
kildepladszonen, jf.
indsatsplanens målsætninger

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

2019 →

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

Der gives fuldstændig erstatning i
forbindelse med
rådighedsindskrænkninger.

2019 →

Erstatning i henhold til forbud
efter Miljøbeskyttelseslovens § 24

Hvorvidt der skal betales erstatning
kan afgøres af taksationsmyndigheden.

2019 →

Tilsyn med indgåede aftaler og
tinglyste dyrkningsdeklarationer

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

2019 →
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Indsatser for grundvandsbeskyttelse
Aalborg Vand A/S har ansvaret for en
række indsatser for
grundvandsbeskyttelse.
Vandværkets indsatser er opstillet i
skemaet til venstre.
Indsatsprogrammet for kommunen findes
under Indsatsprogram - Aalborg
Kommune.

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

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

2019 →

Analyserne kan udtages fra
moniteringsboringer og skal betales af
vandværket.
Information
Information om grundvandsvenlig
vedligehold til grundejere inden for
indvindingsoplandet

Relevante grundejere skal informeres
om grundvandsvenlig vedligehold af
private grunde.

2019 →

Som bilag er der vedlagt et kort over tinglyste dyrkningsdeklarationer - klik her. Kortet
opdateres løbende, og bliver der indgået dyrkningsaftaler efter indsatsplanens vedtagelse,
vil de pågældende matrikler fremgå af kortet.
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Indsatsplan

>

Nr. Uttrup Vandværk

Nr. Uttrup Vandværk

Nr. Uttrup Vandværk
Nr. Uttrup Vandværk er etableret i 1916.
Siden 2006 har vandværkets forsyning
alene været baseret på kildepladsen på
Hvorup Kirkevej, der blev taget i brug i
1980.
Tidligere havde vandværket også en
kildeplads på Hjørringvej, men
indvindingen derfra blev indstillet i 2006,
og kildepladsens to boringer sløjfet i
2009.
Vandværket leverer vand til borgere og
virksomheder i og omkring Nr. Uttrup og
desuden til Aalborg Kaserner.

Klik på billedet for større visning
Ved Nr. Uttrup Vandværk beskyttes der ved dyrkningsrestriktioner i kildepladszonen.
Andre af vandværkets indsatser er knyttet til indvindingsoplandet.

Nr. Uttrup Vandværk har en
sikkerhedsledning til Aalborg Vand A/S,
således at der er forsyningssikkerhed for
vandværkets forbrugere, hvis
vandværket i en periode ikke er i stand
til at levere rent drikkevand.
Nr. Uttrup Vandværk er med i
et samarbejde om beskyttelse af
grundvandet. Dette samarbejde står for
en del af vandværkets indsatsprogram. I
2006 er der udarbejdet en handlingsplan
for Nr. Uttrup Vandværk.

Læs mere om de enkelte zoner her.

Kildepladsen er kategoriseret som
"Spredt by" vandværk, og forventes at
indgå i den fremtidige
drikkevandsforsyning i området.
Vandværket skal gennemføre
indsatsprogrammet, således at
kildepladsen bliver omfattet af langsigtet
grundvandsbeskyttelse.
Se mere om Nr. Uttrup Vandværk her.
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Indsatsplan

>

Nr. Uttrup Vandværk

>

Indsatsprogram
Indsatser for grundvandsbeskyttelse

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

Revidering af handlingsplan

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

2019 →

Potentielle forureningskilder
Når nye ejendomme tilsluttes
vandværket, skal vandværket informere
kommunen om dette. Nye forbrugere
skal informeres om, at deres ubenyttede
boringer og brønde bør sløjfes for at
mindske risikoen for forurening af
grundvandet.
2019 →
Vandværket bør generelt informere
borgerne om, at ikke-benyttede boringer
og brønde bør sløjfes. Vandværket bør
samtidig gøre lodsejeren opmærksom
på, at sløjfningen skal gennemføres af en
brøndborer og dokumenteres med en
sløjfningserklæring.
Opsporing af ubenyttede boringer
og brønde i indvindingsopland

Vandværkets indsatser er opstillet i
skemaet til venstre.

Indsatsprogrammet for kommunen findes
Tidsplan under Indsatsprogram - Aalborg
Kommune.

Indsats

Mindske risiko for forurening fra
boringer i indvindingsoplandet

Nr. Uttrup Vandværk har ansvaret for en
række indsatser for
grundvandsbeskyttelse.

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

2019 →

Arealanvendelse
Gennemførelse af målsætninger for Der skal gennemføres forhandlinger med
nitrat, pesticider og andre
lodsejere efter Vandforsyningslovens §
miljøfremmede stoffer i
13d om indgåelse af frivillige aftaler om
kildepladszonen, jf.
grundvandsbeskyttelse. Det anbefales, at
indsatsplanens målsætninger
der indgås varige aftaler, der tinglyses.
2019 →
Forud for indgåelse af aftaler, skal disse
fremsendes til Aalborg Kommune, jf.
Vandforsyningslovens § 13d stk. 2.
Erstatning i henhold til
rådighedsindskrænkning efter
Miljøbeskyttelseslovens § 26a

Der gives fuldstændig erstatning i
forbindelse med
rådighedsindskrænkninger.

2019 →

Erstatning i henhold til forbud efter
Miljøbeskyttelseslovens § 24

Hvorvidt der skal betales erstatning kan
afgøres af taksationsmyndigheden.

2019 →
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Tilsyn med indgåede aftaler og
tinglyste dyrkningsdeklarationer

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

2019 →

Relevante grundejere skal informeres om
grundvandsvenlig vedligehold af private
grunde.

2019 →

Information
Information om grundvandsvenlig
vedligehold til grundejere inden for
indvindingsoplandet
Overvågning
Der udarbejdes og iværksættes et
overvågningsprogram for nitrat,
pesticider og andre miljøfremmede
stoffer

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

2019 →

Analyserne kan udtages fra
moniteringsboringer og betales af
vandværket.

Tinglyste dyrkningsdeklarationer
Der er tinglyst dyrkningsdeklarationer på fem matrikler, som ligger i det fælles
indvindingsopland, syd for kildepladszonen til Nr. Uttrup
Vandværk. Dyrkningsdeklarationerne omhandler restriktioner på brug af nitrat og
pesticider, og de omfatter følgende matrikler: 29b, 29ct, 29g, 29ø, en del af 29ax, Nr.
Uttrup by, Hvorup.
Som bilag er der vedlagt et kort over tinglyste dyrkningsdeklarationer - klik her. Kortet
opdateres løbende, og bliver der indgået nye dyrkningsaftaler efter indsatsplanens
vedtagelse, vil de pågældende matrikler fremgå af kortet.
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Indsatsplan

>

Lindholm Vandværk, Voerbjergvej

Lindholm Vandværk, Voerbjergvej

Lindholm Vandværk, Voerbjergvej
Lindholm Vandværk er etableret i 1925 til
forsyning af beboerne i Lindholm.
Lindholm Vandværk har tre kildepladser
på hhv. Voerbjergvej, Kammerdal og
Vikingevej. Kildepladserne på
Voerbjergvej og Kammerdal har fælles
kildepladszone, men er
indvindingsmæssigt adskilt.
Kildepladsen på Voerbjergvej er taget i
brug i 1970'erne.
Siden etableringen er forsyningsnettet
udvidet, og Lindholm Vandværk leverer i
dag vand til borgere og virksomheder i
Lindholm, Hvorup og til området nordvest
for Lindholm, blandt andet Aalborg
Lufthavn og Flyvestation Aalborg.

(Klik på billedet for større visning)
For Lindholm Vandværks kildeplads ved Voerbjergvej fastholdes de indgåede aftaler og
pålæg om dyrkningsdeklarationer.
De øvrige indsatser rettes mod henholdsvis kildepladszonen og indvindingsoplandet. Læs
mere om de enkelte zoner her.

Lindholm Vandværk har en
sikkerhedsledning til Aalborg Vand A/S,
således at der er forsyningssikkerhed for
vandværkets forbrugere, hvis
vandværket i en periode ikke er i stand
til at levere rent drikkevand.
Lindholm Vandværk er med i
et samarbejde om beskyttelse af
grundvandet. Dette samarbejde står for
en del af vandværkets indsatsprogram. I
2006 er der udarbejdet en handlingsplan
for Lindholm Vandværk.
Kildepladsen er kategoriseret som "Land
vandværk", men er berørt af
arealreservationer til den tredje
Limfjordsforbindelse, og der gennemføres
ikke yderligere dyrkningsrestriktioner for
kildepladsen. Eksisterende
dyrkningsdeklarationer fastholdes.
Se mere om Lindholm Vandværk,
Voerbjergvej her.
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Indsatsplan

>

Lindholm Vandværk, Voerbjergvej

>

Indsatsprogram

Indsatsprogram for Lindholm Vandværk,
Voerbjergvej kildeplads
Der gennemføres ikke yderligere langsigtet grundvandsbeskyttelse i form af indgåelse af
dyrkningsaftaler for Lindholm Vandværks Kildeplads ved Voerbjergvej. Eksisterende
deklarationer fastholdes.

Indsatser for grundvandsbeskyttelse
Lindholm Vandværk har ansvaret for en
række indsatser for
grundvandsbeskyttelse.
Vandværkets indsatser er opstillet i
skema under Lindholm Vandværk,
Kammerdal.

Indsatsprogrammet for Lindholm Vandværks kildeplads ved Voerbjergvej er slået sammen
med indsatsprogrammet for kildepladsen ved Kammerdal, klik her.
Indsatsprogrammet for kommunen findes
under Indsatsprogram - Aalborg
Tinglyste dyrkningsdeklarationer
Kommune.
Der er tinglyst dyrkningsdeklarationer på syv matrikler i
kildepladszonen. Dyrkningsdeklarationerne omhandler restriktioner over for brug af nitrat
og pesticider.
Disse matrikler er omfattet af de tinglyste dyrkningsdeklarationer: 5q, 7o, 15m, 15o, 16l,
10a og 15a, Hvorup by Hvorup. Heraf ejer Lindholm Vandværk selv de fem førstnævnte
matrikler.
Som bilag er der vedlagt et kort over tinglyste dyrkningsdeklarationer - klik her. Kortet
opdateres løbende.
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Indsatsplan

>

Lindholm Vandværk, Kammerdal

Lindholm Vandværk, Kammerdal

Lindholm Vandværk, Kammerdal
Lindholm Vandværk er etableret i 1925 til
forsyning af beboerne i Lindholm. Værket
forsyner fortsat Lindholm. Lindholm
Vandværk har tre kildepladser:
Voerbjergvej, Kammerdal og
Vikingevej. Kildepladserne på
Voerbjergvej og Kammerdal har fælles
kildepladszone, men er
indvindingsmæssigt adskilt.
Kildepladsen ved Kammerdal er taget i
brug i 2013.
Lindholm Vandværk leverer i dag vand til
Lindholm, Hvorup og til området nordvest
for Lindholm, blandt andet Aalborg
Lufthavn og Flyvestation Aalborg.

(Klik på billedet for større visning)
For Lindholm Vandværks kildeplads ved Kammerdal fastholdes de indgåede aftaler og
pålæg om dyrkningsdeklarationer.
De øvrige indsatser rettes mod henholdsvis kildepladszonen og indvindingsoplandet. Læs
mere om de enkelte zoner her.

Lindholm Vandværk har en
sikkerhedsledning til Aalborg Vand A/S,
således at der er forsyningssikkerhed for
vandværkets forbrugere, hvis
vandværket i en periode ikke er i stand
til at levere rent drikkevand.
Lindholm Vandværk er med i
et samarbejde om beskyttelse af
grundvandet. Dette samarbejde står for
en del af vandværkets indsatsprogram. I
2006 er der udarbejdet en handlingsplan
for Lindholm Vandværk.
Lindholm Vandværks kildeplads ved
Kammerdal er kategoriseret som "Land
vandværk", og forventes at indgå i den
fremtidige drikkevandsforsyning i
området. Vandværket skal gennemføre
indsatsprogrammet, således at
kildepladsen bliver omfattet af langsigtet
grundvandsbeskyttelse.
Se mere om Lindholm Vandværk,
Kammerdal her.
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Indsatsplan

>

Lindholm Vandværk, Kammerdal

>

Indsatsprogram
Indsatser for grundvandsbeskyttelse

Indsatsprogram for Lindholm Vandværk,
Kammerdal kildeplads og Voerbjergvej
kildeplads

Lindholm Vandværk har ansvaret for en
række indsatser for
grundvandsbeskyttelse.

Nedenstående indsatsprogram er gældende for Lindholm Vandværks kildepladser ved
Kammerdal og Voerbjergvej.
Indsatsprogrammet skal gennemføres som en del af denne indsatsplan. Lindholm
Vandværk er ansvarlig for at gennemføre indsatserne i indsatsprogrammet. Det er ud for
indsatsen angivet, hvornår den skal igangsættes.

Indsats

Bemærkninger

Tidsplan

Revidering af handlingsplan

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

2019 →

Potentielle forureningskilder
Mindske risiko for forurening
fra boringer i
indvindingsoplandet

Når nye ejendomme tilsluttes vandværket skal
vandværket informere kommunen om dette.
Nye forbrugere skal informeres om, at deres
ubenyttede boringer og brønde bør sløjfes for
at mindske risikoen for forurening af
grundvandet.
2019 →
Vandværket bør generelt informere borgerne
om, at ikke-benyttede boringer og brønde bør
sløjfes. Vandværket bør samtidig gøre
lodsejeren opmærksom på, at sløjfningen skal
gennemføres af en brøndborer og
dokumenteres med en sløjfningserklæring.

Opsporing af ubenyttede
boringer og brønde i
indvindingsopland

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

2019 →

Arealanvendelse
Fastholdelse af
beskyttelsesniveauet i
allerede tinglyste
dyrkningsdeklarationer.

Indsatsplanen medfører ikke ændringer i
allerede tinglyste dyrkningsdeklarationer.

Tilsyn med indgåede aftaler
og tinglyste
dyrkningsdeklarationer

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

2019 →

2019 →

Information
Reducere risikoen for
grundvandsforurening ved
udsivning fra private
spildevandsanlæg i
kildepladszone

Vandværket skal informere ejere og brugere af
spildevandsanlæg om risikoen i forhold til
vandindvindingen ved brug af miljøfremmede
stoffer ved rengøring m.v. Beliggenheden af
spildevandsanlæg inden for kildepladszonen
fremgår af bilag - klik her.
Vandværket kan i samarbejde med ejeren
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2019 →

Vandværkets indsatser er opstillet i
skemaet til venstre.
Indsatsprogrammet for kommunen findes
under Indsatsprogram - Aalborg
Kommune.

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

Ejerne af olietanke i kildepladszonen skal
informeres om risikoen for
olieforurening. Beliggenheden af olietanke
inden for kildepladszonen fremgår af bilag
- klik her.

Information om
grundvandsvenlig
vedligehold til grundejere
inden for
indvindingsoplandet

Relevante grundejere skal informeres om
grundvandsvenlig vedligehold af private
grunde.

2019 →

2019 →

Undersøgelse og overvågning
Undersøgelse af kildeplads

Der skal gennemføres en undersøgelse af
indvindingsforholdene inklusiv en risikoanalyse
og en vurdering af, om der skal iværksættes
tiltag for at hindre en pesticidforurening på
Kammerdal kildeplads.

2019 →

Indsatsen har baggrund i pesticidforureningen
på Voerbjergvej kildeplads.
Der udarbejdes og
iværksættes et
overvågningsprogram for
nitrat, pesticider og andre
miljøfremmede stoffer

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

2019 →

Analyserne kan udtages fra
moniteringsboringer og skal betales af
vandværket.

Tinglyste dyrkningsdeklarationer
Der er tinglyst dyrkningsdeklarationer på en række matrikler i
kildepladszonen. Dyrkningsdeklarationerne omhandler restriktioner på brug af nitrat og
pesticider.
Der er tinglyst dyrkningsdeklarationer på følgende matrikler: 5q, 7o, 15m, 15o, 16l, 10a
og 15a, Hvorup by Hvorup. De fem førstnævnte matrikler ejes af Lindholm Vandværk.
Som bilag er der vedlagt et kort over tinglyste dyrkningsdeklarationer - klik her. Kortet
opdateres løbende.
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Indsatsplan

>

Lindholm Vandværk, Vikingevej

Lindholm Vandværk, Vikingevej

Lindholm Vandværk, Vikingevej
Lindholm Vandværk er etableret i 1925
for forsyning af beboerne i Lindholm.
Lindholm Vandværk har tre kildepladser:
Voerbjergvej, Kammerdal og Vikingevej.
Kildepladsen på Vikingevej er taget i brug
i 1965 med én boring. Der er siden
etableret yderligere tre boringer.
Lindholm Vandværk leverer i dag vand til
borgere og virksomheder i Lindholm,
Hvorup og til området nordvest for
Lindholm, blandt andet Aalborg Lufthavn
og Flyvestation Aalborg.

(Klik på billedet for større visning)
For Lindholm Vandværk, Vikingevej skal der gennemføres en informationsindsats rettet
mod borgere i kildepladszonen. Læs mere om kildepladszonen her.

Lindholm Vandværk er med i
et samarbejde om beskyttelse af
grundvandet. Dette samarbejde står for
en del af vandværkets indsatsprogram. I
2006 er der udarbejdet en handlingsplan
for Lindholm Vandværk.
Lindholm Vandværks kildeplads på
Vikingevej er kategoriseret som "Tæt by"
vandværk, fordi hele kildepladszonen
ligger i byområde. Vandværkets indsatser
er derfor rettet mod tiltag i byområdet
med henblik på at sinke eller forhindre
mulige forureningskilder i at forurene
vandværkets vandindvinding.
Der gennemføres ikke en langsigtet
grundvandsbeskyttelse via
dyrkningsrestriktioner på landbrugsjord.
Se mere om Lindholm Vandværk
Vikingevej her.
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Indsatsplan

>

Lindholm Vandværk, Vikingevej

>

Indsatsprogram
Indsatser for grundvandsbeskyttelse

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

Bemærkninger

Tidsplan

Revidering af handlingsplan

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

2019 →

Der bør gennemføres forskellige kampagner
vedr. brugen af pesticider. Det er fx muligt at
inddrage den lokale skole eller lave en
pesticidfri bykampagne, hvor der informeres
om risikoen ved anvendelse af pesticider i
forhold til vandindvinding og forslag til
alternative bekæmpelsesmetoder

2019 →

Information
Informationskampagne

Information om
grundvandsvenlig
vedligehold til grundejere
inden for kildepladszonen

Relevante grundejere bør informeres om
grundvandsvenlig vedligehold af private
grunde.
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2019 →

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

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 indsatser til beskyttelse af grundvandet.
De detaljerede undersøgelser er afrapporteret separat, og der henvises til disse for
yderligere information. Se litteraturliste.
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Redegørelse

>

Vandforsyningsforhold
Grundvandssamarbejde

Vandforsyningsforhold
Indsatsområdet omfatter tre almene vandværker med egen vandindvinding.
Vandværkerne har tilsammen tilladelse til at indvinde 1.658.000 m3/år, fordelt på fem
kildepladser.
Inden for indvindingsoplandet er der endvidere 12 enkeltindvindingsanlæg til private
husholdninger.

(Klik på kortet for større visning)
Oversigten nedenfor viser vandværkernes vandindvindingstilladelse, aktuelle indvinding og
kvaliteten af grundvandet mht. nitrat og miljøfremmede stoffer.
De anførte koncentrationer af nitrat og miljøfremmede stoffer er målt ved afgang fra
vandværket, og med mindre der er anført et årstal i bemærkninger, er der tale om den
seneste analyse for det pågældende stof. I tabellen er der kun medtaget vandværker med
egen vandindvinding.

Pesticider og
Oppumpet
andre
Vandværk/ Tilladelse
Nitrat
i
2016
miljøfremmede
kildeplads
[mg/l]
[m3/år]
stoffer
[m3]
[µg/l]
BAM*1: 0,046

Aalborg
Vand,
Hvorup Syd

750.000

Nr. Uttrup

308.000

477.926

4,1

Xylener*2: 0,039
PCE: 0,23*3

236.986

5,0

Bemærkninger

2009
2015
2016
Desuden er der BAM i
den ene indvindingsboring

Hexazinon*4:
0,01
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Med baggrund i indsatsplanen skal der
gennemføres indsatser til beskyttelse af
grundvandet. En række af disse indsatser
skal betales af de berørte vandværker.
Der har siden 1998 været et samarbejde
om beskyttelsen af grundvandet, som
alle vandværker i Hvorup-området har
været en del af.

BAM*1: 0,03
Lindholm,
Voerbjergvej

Lindholm,
Kammerdal

Lindholm,
Vikingevej

600.000

2015

Desethylatrazin*1: 2015
0,05
Glyphosat*6: 0,28 2015, november - dog
ikke påvist ved ny
analyse i december
2015

110.997

2,2

214.469

1,9

-

3,1

Der er i
indvindingsboringerne
BAM*1: 0,020
påvist flere
Atrazin*7: 0,010 nedbrydningsprodukter
Desethylatrazin*5: fra atrazin og desuden
er der tidligere påvist
0,020
oliestoffer i den ene
indvindingsboring

163.241

*1) BAM (2,6-dichlorbenzamid) er et nedbrydningsprodukt af pesticiderne chlortiamid og
dichlobenil, som blandt andet er brugt på fortove og gårdspladser. Stofferne har
været forbudt siden 1997.
*2) Xylener er oliestoffer, som hører under de aromatiske kulbrinter, og stammer
hovedsageligt fra olie- og benzinprodukter.
*3) PCE er et chloreret opløsningsmiddel. Stoffet kan også betegnes tetrachlorethylen
eller perchlor, og det er et affedtningsmiddel, men er desuden anvendt ved kemisk
tøjrensning.
*4) Hexazinon er et pesticid, som er aktivstof i ukrudtsmidlet Velpar. Velpar blev især
anvendt til skovbrug i forbindelse med nyplantninger mod bl.a. kvikgræs. Hexazinon
er beslægtet med atrazin og blev forbudt i 1995.
*5) Desethylatracin er et nedbrydningsprodukt af pesticidet Atrazin, se *7.
*6) Glyphosat er et pesticid, som er aktivstof i flere ukrudtsmidler, bl.a. Roundup.
Ukrudtsmidlerne bliver anvendt bredt i landbruget og i villahaver. Anvendelsen er
reguleret.
*7) Atrazin er et pesticid, som er aktivstof i flere ukrudtsmidler. Stoffet har været
anvendt bl.a. i majs, skovbrug og på udyrkede arealer. Det blev forhandlet i
1958-1994, og blev forbudt i 1995.
Læs mere om de nævnte stoffer i ordforklaringen.
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Grundvandsressourcen
Staten og Aalborg Kommune har inden for indsatsområdet gennemført en række
undersøgelser og beregninger for at kunne vurdere grundvandsmagasinernes
udstrækning, størrelse, kvalitet og naturlige beskyttelse.
Med udgangspunkt i ovenstående arbejde har Aalborg Kommune forud for udarbejdelse af
denne indsatsplan lavet en opdatering af grundvandsmodellen for Hvorup og Hammer
Bakker, hvor den nyeste viden er indarbejdet.
På baggrund af den opdaterede grundvandsmodel har Aalborg Kommune fastlagt
indvindingsoplande, kildepladszoner, grundvandsdannende oplande og gennemført en
vurdering af sårbarhed over for pesticider, mens Staten har udpeget nitratfølsomme
indvindingsområder (NFI).

Højdemodel som viser, hvordan Hvorupområdet i landskabet tegner en bakke,
der er omgivet af et fladt terræn, som
ligger under kote 5 m (klik på billedet for
større visning).

Undtaget er Lindholm Vandværks kildeplads på Vikingevej, hvor det er Staten, der har
beregnet indvindingsoplandet. Staten har også beregnet BNBO for Vikingevej kildeplads,
mens Aalborg Kommune har beregnet BNBO for de andre kildepladser, som er omfattet af
Udnyttelsen af
denne indsatsplan.
grundvandsressourcen

Rammer for vandindvinding
Indvindingen i Hvorup-området er begrænset af grundvandsressourcens størrelse.
Desuden er den naturlige beskyttelse mod forurening ringe.

Området Hvorup og Nørresundby tegner en bakke i landskabet, omgivet af et
lavereliggende, fladt terræn. Bakken er en kridtø med en kerne af skrivekridt, og de tre
vandværker, som indsatsplanen omfatter, indvinder vand fra dette skrivekridt.

I Statens Vandområdeplan 2015-2021
fastsættes den udnyttelige
grundvandsressource som 30 % af
grundvandsdannelsen.
På baggrund af en gennemsnitlig
grundvandsdannelse på 348 mm/år er
der for Nørresundby Kridtø beregnet en
grundvandsdannelse på ca. 4.400.000
m3/år.

Skrivekridtets overflade tegner under jordoverfladen et ujævnt forløb og kridtøen er
Indvindingen ved de fem kildepladser på
kendetegnet ved, at skrivekridtoverfladen ligger højt og samtidig terrænnært. Det er
kridtøen (ca. 1.200.000 m3/år) udgør
ensbetydende med, at dækket af sedimenter over skrivekridtet er tyndt, og dermed er der 27% af grundvandsdannelsen.
en ringe, naturlige beskyttelse af grundvandsmagasinet.
På baggrund af ovenstående skal der gennemføres målrettede indsatser for at beskytte
grundvandet mod nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stoffer, således at der ved
områdets vandværker fortsat kan ske en bæredygtig indvinding af en tilfredsstillende
vandkvalitet.
De udførte undersøgelser og modeller, som ligger til grund, fremgår af litteraturlisten.

Ved Lindholm Søpark pågår der årligt en
betragtelig grundvandssænkning, hvor
der bortpumpes vand fra en
grundvandsfødt kridtsø (Læs mere om
Lindholm Søpark her). Omfanget af
bortpumpningen er usikkert, idet der ikke
før 2016 er foretaget en registrering af
mængden. Foretages der en simpel
betragtning baseret på de foreliggende
målinger kombineret med beregninger
via grundvandsmodellen, anslås der at
være en årlig bortpumpning fra Lindholm
Søpark i størrelsesorden 1.065.000
m3/år. Lægges denne mængde sammen
med den årligt indvundne vandmængde
ved områdets fem kildepladser, udgør
dette tilsammen ca. 50 % af
grundvandsdannelsen.
Ovenstående viser, at der ved Hvorup er
tale om en indvinding af betragtelig
størrelse i forhold til størrelsen af
grundvandsdannelsen i området.
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Grundvandsmagasinet
En forenklet skitse over geologien i Hvorup-området er vist i figuren til højre.
Der er overordnet to geologiske enheder, som er relevante i grundvandsmæssig
sammenhæng, henholdsvis de øverste, kvartære sedimenter og det underliggende
skrivekridt.
Den øverste geologiske enhed
De kvartære sedimenter udgør den øverste geologiske enhed og ligger som et dække af
varierende tykkelse over skrivekridtet.
Sedimenterne består dels af ler og silt, som i forskellig grad kan yde en naturlig
beskyttelse af underliggende grundvand. Og dels af mere grovkornede sedimenter,
hovedsageligt sand, der i det omfang, sandet ligger under grundvandsspejlet, udgør en
del af grundvandsmagasinet.
Tykkelsen af de kvartære lag er på Kridtøen typisk 15-30 m, hvoraf den øverste del som
regel ligger i umættet zone.
Kridtøen er omgivet af et lavtliggende, fladt terræn, som i stenalderen var dækket af
Littorinahavet. Denne flade er kendetegnet ved et yngre dække af sand og ler, som blev
afsat i Littorinahavet. Kun den vestligste del af Lindholm Vandværks kildeplads ved
Voerbjergvej når ud på Littorinafladen, mens indsatsplanens øvrige kildepladser ligger
inde på kridtøen.
Den nederste geologiske enhed
Skrivekridt udgør den nedre geologiske enhed. Mange steder er der hydraulisk kontakt
mellem skrivekridtet og det overliggende kvartære sand.
Øverst indeholder skrivekridtet fersk grundvand, men i dybden afløses det ferske
grundvand af salt grundvand, som definerer skrivekridtmagasinets bund.
Dybden til det salte grundvand kendes fra geofysiske undersøgelser. På kridtøen ligger
saltvandsgrænsen ofte omkring kote -80 til -90 m. Men niveauet kan påvirkes af
indvinding, og saltvandsgrænsen træffes nogle steder tættere på overfladen.
Tykkelsen af det ferske skrivekridtmagasin er større på kridtøen end på Littorinafladen,
blandt andet fordi saltvandsgrænsen ligger højere på Littorinafladen.
Omkring kote -40 m findes der på kridtøen en markant horisont af mergellag i
skrivekridtet. Horisonten er identificeret ud fra geofysiske borehulslogs, og data tyder på,
at den kan være sammenhængende over en stor del af kridtøen.
Mergelhorisonten er kendetegnet ved en lav permeabilitet, og derfor kan strømningen i
skrivekridtmagasinet betragtes som to-delt. Der er dog ikke tale om en impermeabel
horisont som forhindrer udveksling af grundvand mellem den øvre og den nedre del af
skrivekridtet.
Boringsdata indikerer, at den øvre del af skrivekridtmagasinet er mere velydende end den
nedre del. Dette skyldes sandsynligvis, at den øvre del er mest opsprækket.
Indvindingen ved områdets vandværker foregår fra boringer, der er filtersat i den øvre del
af skrivekridtet, over mergelhorisonten såfremt denne er gennemgående.
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Forenklet skitse over geologien i Hvorupområdet. Grønne farver repræsenterer
det ferske skrivekridtmagasin, mens grå
repræsenterer skrivekridt med salt
grundvand. Røde farver viser tre
overordnede enheder af smeltevandssand
fra istiderne, mens brun og gulbrun viser
istidslag, der er domineret af
smeltevandsler og moræneler.
Sedimenter fra Stenalderens Littorinahav
forekommer uden for kridtøen, hvor de
er vist med lilla farver.
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Grundvandsstrømning
Nedenstående kort viser grundvandspotentialet i det primære grundvandsmagasin.
Strømningsretningen i magasinet er overordnet fra nord mod syd, men der forekommer
lokale variationer, hvor der blandt andet er et lokalt potentialetoppunkt i Hvorup, omkring
Høvejen.
Kortet viser desuden de grundvandsdannende oplande til vandværkernes kildepladser. I
de grundvandsdannende oplande foregår hovedparten af grundvandsdannelsen til
kildepladserne, mens en mindre del af grundvandsdannelsen forgår udenfor.
De grundvandsdannende oplande er begrænset til et mindre område i Hvorup. De er
tætliggende med nogle overlap, og det giver sammen med udbredelsen af det fælles
indvindingsopland et billede af en begrænset grundvandsressource i området. De enkelte
vandværker i området trækker på den samme grundvandsressource.

(Klik på billedet for større visning)
Hvorvidt der er frie eller spændte magasinforhold afhænger af grundvandspotentialet og
af udbredelsen af lerdække. På Littorinafladen er grundvandsspejlet oftest spændt. På
kridtøen er billedet mindre entydigt, men frie magasinforhold ser ud til at være
dominerende.
Grundvandets strømning i skrivekridt vil ofte være en kombination af strømning i porerum
og i sprækker, og skrivekridtets egenskaber lokalt er afgørende for, hvilken form for
strømning, der er dominerende.
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Grundvandskvalitet
Der er i området en ringe naturlig beskyttelse af grundvandet i form af lerdæklag, og
samtidig er der en begrænset nitratreduktionskapacitet i grundvandsmagasinet og dets
dæklag. Derfor er grundvandet sårbart over for nitrat og miljøfremmede stoffer,
herunder pesticider, og grundvandet fra de fleste af områdets indvindingsboringer er
påvirket af arealanvendelsen.

Påvirkningen fra overfladen afspejles dels i udviklingen i grundvandets nitrat- og
sulfatindhold og dels i et indhold af miljøfremmede stoffer.
Generelt forbedres vandkvaliteten mht. nitrat med dybden, hvor vandet bliver reduceret
(iltfrit) og nitratfrit. Dog har grundvandsressourcen en begrænsning nedadtil, idet der sker
et skifte fra fersk til salt grundvand, den såkaldte saltvandsgrænse.
Der indvindes i Hvorup-området primært en svagt oxideret til oxideret vandtype, dvs.
vand med indhold af nitrat, og flere steder er nitrat trængt mere end 40 meter under
terræn. Kun ved Lindholm Vandværks kildeplads ved Kammerdal indvindes der fra nogle
af indvindingsboringerne nitratfrit vand.
På alle de kildepladser, der er omfattet af indsatsplanen, er der påvist pesticider i
grundvandet fra enten indvindingsboringer eller moniteringsboringer.
I en moniteringboring ved Nr. Uttrup Vandværk (DGU nr. 26.4080) er der påvist
pesticider (hexazinon) i det nedre skrivekridt, under det niveau, hvor der ofte findes en
mergelhorisont. Dette viser, at der sandsynligvis sker en udveksling af grundvand hen
over mergelhorisonten. Læs mere om horisonten her.
Grundvandets chloridindholdet ligger ved den nuværende indvindingsstrategi på et niveau,
der er almindeligt for fersk dansk grundvand, med undtagelse af Lindholm Vandværks
kildeplads på Vikingevej, hvor chloridindholdet er højt. Men analysedata viser, at der over
tid har været påvist høje chloridkoncentrationer på flere kildepladser, og det er tegn på,
at den ferske grundvandsressource er begrænset, og at der, når der trækkes hårdt på
ressourcen, kan trækkes salt vand ind i det ferske magasin.
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Indvinding ved Lindholm Søpark
En kridtgrav i det vestlige Nørresundby huser i dag boligkomplekset Lindholm Søpark.
Boligerne er placeret nede i kridtgraven, langs bredden af en sø, som er fremkommet,
hvor råstofgravningen er ført til størst dybde.
Kridtgraven ligger syd for indsatsområdet og 600 m syd for Lindholm Vandværks
kildeplads på Vikingevej. Placeringen er vist på kortet nedenfor.

(Klik på billedet for større visning)
For at sikre, at bebyggelsens elevatorskakte holdes tørre, pågår der ved Lindholm Søpark
en betydelig bortpumpning af grundvand til Limfjorden. Grundvandssænkningen har stået
på siden starten af 1990'erne, men der er ikke før 2016 foretaget brugbare målinger af,
hvor store vandmængder, der indvindes.
Grundvandsressourcen er påvirket af grundvandssænkningen fra kridtsøen. I dag
strækker det fælles indvindingsopland til områdets almene vandværker sig mod nord, ud
af Nørresundby by og videre til Nørhalne. Modelberegninger viser, at blev der ikke
bortpumpet vand fra kridtsøen, ville dele af vandværkernes indvinding i stedet flytte ind
under Nørresundby by.
Det betyder, at hvis grundvandssænkningen ved Lindholm Søpark stoppede, ville de
almene vandværker begynde at indvinde vand, som stammer fra et byområde, hvor der
er mange kendte, ukendte og diffuse kilder til forurening af grundvandet, og som dermed
udgør en risiko for forurening af grundvandsressourcen.
Omvendt udgør grundvandssænkningen ved Lindholm Søpark også en risiko for
grundvandsressourcen, da der dels er en risiko for, at der trækkes salt grundvand op i det
ferske grundvandsmagasin, og dels i forhold til at vandværkernes indvinding rækker langt
mod nord til et område ved Nørhalne, hvor vandkvaliteten er ukendt. Desuden er der
forbindelse mellem kridtsøen og grundvandsmagasinet, og derfor kan potentielt
forurenende aktiviteter på og omkring kridtsøen udgøre en risiko for
grundvandsmagasinet.
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Indsatsområdets nitratsårbarhed
Størstedelen af indsatsområdet er sårbart over for nitrat og pesticider. Den generelle
sårbarhed over for nitrat hænger sammen med, at der på alle kildepladser indvindes fra
et kalkmagasinet, hvis naturlige beskyttelse er meget begrænset, da de overliggende
dæklag er tynde, usammenhængende, og har ringe nitratreduktionskapacitet.
Staten har vurderet nitratsårbarheden i indsatsområdet samt afgrænset nitratfølsomme
indvindingsområder (NFI).

Staten har i det fælles indvindingsopland,
OSD samt indvindingsoplandet til
Lindholm Vandværks kildeplads på
Vikingevej gennemført en
sårbarhedskortlægning i forhold til nitrat
og på baggrund deraf udpeget
indsatsområde mht. nitrat.

Aalborg Kommunes indsatsområde
omfatter OSD, det fælles
Nedenstående kort viser den del af indsatsområdet, som Staten har vurderet som
indvindingsopland med undtagelse af den
nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). NFI er afgrænset, hvor der er vurderet nogen eller
lille del, som ligger uden for Aalborg
stor nitratsårbarhed og der samtidig vurderes at ske grundvandsdannelse.
Kommune, samt indvindingsoplandet til
Lindholm Vandværks kildeplads på
Vikingevej og 300 m-zonen omkring
boringerne på samme kildeplads.
Dermed er hele det område, Staten har
udpeget som nitratfølsomt
indvindingsområde (NFI) omfattet af
Aalborg Kommunes indsatsområde, i det
omfang, det ligger inden for
kommunegrænsen.

(Klik på billedet for større visning)

52

Redegørelse

>

Beskyttelseszoner

Beskyttelseszoner
Nedenstående kort viser de beskyttelseszoner, som en række af planens indsatser er
knyttet til.

Beskyttelseszoner betegner
afgrænsningen af arealer, hvor der er
særligt behov for målrettet beskyttelse
mod nedtrængen af uønskede stoffer.
Der er for vandværkskategorierne "Land"
og "Spredt by" foretaget en konkret
vurdering af, hvilket behov, der er for
beskyttelse af den enkelte kildeplads.
I nitratfølsomme områder, hvor
arealanvendelsen ikke umiddelbart
medfører en risiko for udbringning af
kvælstof, er kildepladszonen fastsat som
beskyttelseszone. Da Voerbjergvej og
Kammerdal er beskyttet ved
dyrkningsdeklarationer, fastholdes de
arealer, hvor der er tinglyst
dyrkningsdeklarationer, som
beskyttelseszone.
Beskyttelseszonen skal friholdes for
belastning med kvælstof og pesticider
ved frivillige aftaler eller pålæg herom.
Ejerne af de arealer, der ligger inden for
beskyttelseszonerne til Nr. Uttrup
Vandværk og Aalborg Vand, Hvorup Syd,
vil blive kontaktet af det lokale vandværk
eller grundvandssamarbejde med henblik
på en forhandling om en frivillig aftale
om grundvandsbeskyttelse. Hvis der ikke
kan opnås en frivillig aftale på rimelige
vilkår, vil Aalborg Byråd pålægge
dyrkningsrestriktioner efter
Miljøbeskyttelseslovens § 26a mod
fuldstændig erstatning, for at opfylde
målene i indsatsplanen.

(Klik på billedet for større visning)

Aalborg Byråd vil ligeledes meddele
forbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 24,
såfremt det er nødvendigt for at opfylde
målene i indsatsplanen. Læs om
BNBO her.
For Lindholm Vandværk, Vikingevej, som
er et "tæt by" vandværk, rettes indsatsen
mod kildepladszonen, som kan beskyttes
mod pesticider ved information.
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Kildepladszoner

Kildepladszonen er en beskyttelseszone
omkring indvindingsboringerne og har
som formål at beskytte mod forurening
fra nærmeste omgivelser.
Kildepladszonen er for Lindholm
Vandværks kildeplads på Vikingevej
defineret med en radius på 300 m
omkring indvindingsboringen.
For områdets øvrige almene vandværker,
som alle har en tilladelse over 200.000
m3 pr. år, er kildepladszonen optegnet
svarende til 5 års transporttid i
grundvandsmagasinet.
Se mere under de enkelte vandværker
i redegørelsen.

(Klik på billedet for større visning)
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Boringsnære beskyttelsesområder

Boringsnære beskyttelsesområder
(BNBO) beregnes efter Miljøstyrelsens
vejledning nr. 2, 2007. De beregnes på
grundlag af indvindingsmængde,
geologiske og hydrogeologiske forhold
omkring den enkelte boring og vil derfor
variere i størrelse.
Aalborg Kommune har i Hvorup fastlagt
BNBO for de vandværker, hvor der er
prioriteret langsigtet
grundvandsbeskyttelse (land og spredt
by vandværker). Disse BNBO'er er
beregnet med udgangspunkt i
Miljøstyrelsens vejledning for BNBO og ud
fra en konkret vurdering af parametre for
den enkelte kildeplads.
For Lindholm Vandværks kildeplads på
Vikingevej har Staten beregnet det
boringsnære beskyttelsesområde.
Nær en vandværksboring er der en øget
nedadrettet vandbevægelse og dermed
øget risiko for forurening. Derfor skal der
inden for nærområdet omkring
boringerne være særlig opmærksomhed
på aktiviteter, der indebærer en risiko for
forurening af grundvandet.
Kommunerne har efter
Miljøbeskyttelseslovens § 24 mulighed
for, på baggrund af en konkret vurdering,
at give påbud eller nedlægge forbud for
at undgå fare for forurening af bestående
eller fremtidige vandforsyninger.
Eksempelvis kan kommunen forbyde
anvendelse af pesticider.

(Klik på billedet for større visning)
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Arealanvendelse
Indsatsområdet har et samlet areal på 1970 ha. Det fælles indvindingsopland er opmålt til
1.666 ha, hvoraf 1.652 ha ligger i Aalborg Kommune.
Arealanvendelsen inden for det fælles indvindingsopland og indsatsområde er vist på
kortet nedenfor for kategorierne bebyggelse, landbrug, natur og skov. Desuden er
forsvarets arealer indenfor indsatsområdet markeret.

(Klik på billedet for større visning)
Nedenstående tabel viser den procentvise fordeling af arealanvendelsen i det fælles
indvindingsopland samt inden for beskyttelseszonerne til de vandværker, hvor der skal
gennemføres langsigtet grundvandsbeskyttelse ved dyrkningsrestriktioner. Se kort over
beskyttelseszonerne her.
Desuden viser tabellens højre kolonne, i hvor stor en andel af beskyttelseszonen der på
indsatsplanens vedtagelsestidspunkt foreligger varige, tinglyste dyrkningsdeklarationer.
Arealanvendelse i indvindingsopland og beskyttelseszoner*
Natur
Andet Andel, hvor der er
Areal Landbrug Bebyggelse [%] Skov [%]
tinglyst varige
[ha]
[%]
[%]
[%]
deklarationer
**
***
[%]
Fælles
indvindingsopland*

1652 58

10

12

Beskyttelseszone
Aalborg Vand,
Hvorup Syd

85

0

2,2

71,7 13,4 12,6

0

Beskyttelseszone
Nr. Uttrup
Vandværk

43

0

21,2

45,5 18,4 14,8

0

10

10
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Beskyttelseszone
Lindholm Vandværk,
37
Kammerdal og
Voerbjergvej

75,3

1,6

1,6

17,6 3,8

100

*Opgørelsen er lavet udelukkende for den del af indvindingsoplandet der ligger inden for
Aalborg Kommune.
** Kategorien "Natur" omfatter også Forsvarets arealer.
*** Kategorien "Andet" omfatter blandt andet veje og jernbaner.
Forsvarets arealer dækker et større område ca. 18 % af det fælles indvindingsopland. For
Nr. Uttrup Vandværk udgør forsvarets arealer ca. 62 % af kildepladszonen, mens hele
kildepladszonen til Aalborg Vand, Hvorup Syd ligger inden for forsvarets arealer.
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Offentligt ejede arealer

Offentligt ejede arealer
Aalborg kommune ejer flere arealer inden for indsatsområdet. På nedenstående kort vises
den sydlige og samtidig mest kildepladsnære del af indsatsområdet, og de kommunalt
ejede arealer findes især syd og øst for Nr. Uttrup Vandværks kildeplads og nord for
Lindholm Vandværks kildepladser.
Forsvarsministeriet ejer et større areal inden for indsatsområdet. Arealet anvendes til
kaserne, øvelsesterræn og en skydebane. Arealet, der udgør 311 ha, er vist på kort
nedenfor.
Forsvaret har udarbejdet en detaljeret indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på
etablissementerne.
Forsvarets etablissementer inden for indsatsområdet er vist sammen med de kommunalt
ejede arealer på kortet nedenfor.

(Klik på billedet for større visning)

58

I Aalborg Kommune anvendes der ikke
pesticider på kommunalt ejede arealer.
Hvis kommunale arealer inden for
vandværkernes indvindingsoplande
sælges, skal der tages stilling til, om der
skal pålægges deklarationer.
Se mere omkring retningslinjer for
tilladelser og afgørelser for kommunale
arealer her.
Ejerforholdene er et øjebliksbillede og
kan ændre sig.

Redegørelse

>

Arealanvendelse

>

Særlige lokalplanområder
Olieberedskabslager

Særlige lokalplanområder

FDO' beredskabslager med en
Aalborg Kommune har for et areal beliggende i den nordlige del af indsatsområdet
udarbejdet lokalplan 12-004 vedr. olieberedskabslager. Arealet er vist på kort nedenfor.

oplagskapacitet på 61.000 m3 har været i
drift i perioden 1982 - 2001. Lageret er
inaktivt, tankene tømt og renset, og
På arealet lå i perioden 1982 - 2001 FDO's beredskabslager (Danske Olieberedskabslagre)
forsyningsledningen fra NEPS øst om
med en oplagskapacitet på 61.000 m3. Region Nordjylland gennemførte i 2014 en
lageret er afbrudt. Lagerets påvirkning af
forureningsundersøgelse og konstaterede, at området ikke var forurenet og udtog på den jord og grundvand er undersøgt i 2014,
baggrund arealet af kortlægningen iht. Jordforureningsloven.
og der er ikke konstateret forurening.
Region Nordjylland har på den baggrund
Lageret var tilkoblet North European Pipeline System (NEPS), hvis hovedledning perifert
ikke kortlagt grunden.
berører indsatsområdet. NEPS ledningen vurderes ikke at udgøre en risiko, da den
overvåges.

(Klik på billedet for større visning)
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Fremtidig arealanvendelse

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

Kommuneplanrammer (Klik på billedet
for større visning)
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3. Limfjordsforbindelse

3. Limfjordsforbindelse
Den planlagte 3. Limfjordsforbindelse, Egholmlinjen, samt de tilknyttede vejanlæg
passerer gennem Lindholm Vandværks kildeplads på Voerbjergvej.
Der skal tages hånd om mulige konflikter mellem vandværksboringer og vejføring i både
drifts- og anlægsfasen.

(Klik på billedet for større visning)
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Byudvikling

Byudvikling
Der foreligger ikke planer om byudvikling i området. Byområder er generelt
kendetegnet ved mange potentielle forureningskilder, læs mere her.
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Skov

Skov
En mindre andel af indsatsområdet i Hvorup er dækket af skov.
Kommunen udpeger bynære arealer, hvor der er ønske om skovrejsning. I
indsatsområdet er der udpeget bynært skovrejsningsområde i et område i den nordlige
del af det fælles indvindingsopland.

(Klik på kort for større visning)
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Kommunen udpeger
skovrejsningsarealer. Der kan søges
tilskud til privat skovrejsning ved Staten.
Aalborg Kommune har en målsætning om
at øge skovarealet i kommunen til 14%.
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Mulige forureningskilder

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

Landbrugsdrift
Landbrugets udbringning af nitrat på landbrugsarealer kan medføre en udvaskning af
nitrat til grundvandet. Den potentielle nitratudvaskning er den mængde nitrat, der kan
sive fra rodzonen ned mod grundvandet med udgangspunkt i kvælstofoverskuddet og
nettonedbøren.
Anvendelsen af pesticider og andre miljøfremmede stoffer udgør en risiko for forurening af
grundvandsressourcen. I områder, hvor grundvandsdannelsen er stor, og der indvindes
vand, er risikoen, alt andet lige, større. Anvendelsen af pesticider og andre
miljøfremmede stoffer er ikke yderligere kortlagt.

Spildevandsslam
Spildevandsslam indeholder en lang række kendte og ukendte stoffer, hvoraf udvalgte,
kendte stoffer er omfattet af analysepakken for spildevandsslam til jordbrug. På grund af
de mange stoffers ukendte opførsel i jord og grundvand vurderes det, at der er en risiko
for udvaskning af forurening fra rodzonen til grundvandet. Det kan derfor være
problematisk at anvende spildevandsslam på landbrugsarealer i nærheden af vandværker.
Se mere omkring retningslinjer for landbrug her.
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Landbrugsejendom

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

Gårds-, påfyldnings- og vaskepladser
Pesticidanvendelse på gårdspladser og andre udyrkede arealer udgør en væsentlig risiko
for forurening af grundvandet.
Påfyldning og vask af marksprøjter er tidligere ofte sket på ubefæstede arealer og ofte
samme sted. Undersøgelser har vist, at denne praksis medfører en meget koncentreret
jordforurening med pesticider med risiko for nedsivning til grundvandet.
Samtidig er der risiko for nedsivning gennem ubenyttede boringer og brønde, der ikke er
blevet sløjfet efter forskrifterne.
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Forurenede lokaliteter
I bilaget mulige forureningskilder ses, hvilke matrikler beliggende inden for det fælles
indvindingsopland, der er V1 eller V2 kortlagte, samt hvor forureninger er uafklaret.
Lokaliteter i det øvrige OSD er ikke kortlagt, men udgør ligeledes en risiko for forurening
af grundvandsressourcen.
Region Nordjylland har på nuværende tidspunkt ikke afsluttet kortlægningen af lokaliteter
efter jordforureningsloven i Aalborg Kommune, hvorfor listen i bilaget ikke er
udtømmende.
Hvilke potentielle forureningskilder, der er beliggende i de enkelte vandværkers
indvindingsoplande og kildepladszoner, fremgår af bilagets øvrige tabeller.

Det er Region Nordjylland, der i henhold
til Jordforureningsloven tager stilling til
kortlægningen og en evt. efterfølgende
indsats. Se mere her.
Vidensniveau 1 (V1)
En ejendom kortlægges på vidensniveau
1, når der er faktisk viden om, at der har
været en branche eller aktivitet på
ejendommen, som gør, at den kan
være forurenet.
Vidensniveau 2 (V2)
En ejendom kortlægges på vidensniveau
2, når der er oplysninger om eller
konstateres, at der er en forurening på
ejendommen, som kan udgøre en miljøeller sundhedsmæssig risiko.
Uafklaret
Hvis en ejendom benævnes 'uafklaret',
har der muligvis været forurenende
aktivitet, men regionen har endnu ikke
vurderet ejendommen efter
jordforureningsloven.
Region Nordjylland gennemfører en
individuel vurdering af risikoen for
forurening og prioriterer kortlægningen,
undersøgelser og oprydning.
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Spildevandsanlæg

Spildevandsanlæg
Med baggrund i afstandskravet og forsigtighedsprincippet vurderes det, at udledning af
spildevand fra nedsivningsanlæg samt andre former for spildevandsanlæg beliggende
inden for kildepladszonen kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen.
I bilag findes en oversigt over mulige forureningskilder, herunder private
spildevandsanlæg inden for kildepladszonen til vandværker i kategorierne land og spredt
by. Se oversigten her.
Læs desuden om spildevandsledninger her.
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Afstandskrav
De gældende afstandskrav for
nedsivningsanlæg til almene
vandindvindingsanlæg er 300 m.
Afstandskravene er primært fastsat for at
beskytte vandindvindingsanlæggene mod
forurening fra bakterier. Der er dog
andre forureningskilder fra spildevand,
som kan udgøre en risiko for
grundvandsressourcen.
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Olietanke

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 blive utætte som følge af
gennemtæring og forkert montage. Det kan være vanskeligt at opdage en utæthed i
nedgravede olietanke, mens det er lettere at konstatere spild som følge af utætheder
ved olietanke, der er placeret over jorden. For både nedgravede og overjordiske
olietanke er der risiko for spild ved påfyldning. Se mere under Retningslinjer for
tilladelser og afgørelser.
I bilag over mulige forureningskilder gives en oversigt over private olietanke placeret
i kildepladszonen til vandværker kategoriseret som land og spredt by. Se oversigten
her.
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Boringer og brønde

Boringer og brønde
Boringer og brønde kan være spredningsveje for forurening fra jordoverfladen til
grundvandet.
Indvindingsboringer til drikkevand, markvanding og vanding af husdyr udgør en risiko for
grundvandet. Det skyldes, at de ofte ligger i umiddelbar nærhed af diverse
forureningskilder, samt at boringer kan have en ufuldstændig tætning langs
forerøret. Herved øges risikoen for, at forurenende stoffer kan sive ned langs ydersiden af
forerøret og forurene grundvandsmagasinet.
Det vurderes, at nedsivning ved boringer og brønde beliggende inden for kildepladszonen
og indvindingsoplandet udgør en væsentlig risiko for forurening af
grundsvandsressourcen.
Boringer, der ikke er i anvendelse, og som enten ikke er sløjfet eller ikke er sløjfet
forskriftsmæssigt udgør en særlig risiko, da de efterhånden glemmes og
opmærksomheden med hensyn til aktiviteter, som kan forurene via boringer, bliver
mindre. Desuden kan brønde og boringer, der er fyldt op med affald, indebære risiko for
direkte tilførsel af forurenende stoffer til grundvandsmagasinet.
I bilag er der en oversigt over boringer placeret i indvindingsoplandet til vandværker
kategoriseret som land og spredt by. Se oversigten her.
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Linjekilder
Vejanlæg
Vejanlæg kan forårsage forurening med olieprodukter (spild/uheld) samt diffus forurening
forårsaget af luftforurening. Diffus forurening fra vejanlæg er typisk karakteriseret ved at
være stærkt bundet til jordmatricen, fx bly og PAH'er, og i forhold til
grundvandsressourcen vil det kun udgøre en meget begrænset risiko. Forurening
forårsaget af spild/uheld udgør en større risiko i forhold til grundvandet.
Af Miljøministeriets projekt - 'Risiko for forurening af grundvandet ved forskellige typer
glatførebekæmpelse" fremgår det, at der generelt ikke opstår problemer med forhøjede
saltkoncentrationer i områder med lav befæstelsesgrad (fx 5 % saltet areal).
Det vurderes på baggrund af ovenstående, at saltning af veje ikke udgør en risiko for
forurening af grundvandsressourcen.
Høvejen er den mest trafikerede vej inden for indsatsområdet og gennemskærer den
nordlige del fra vest til øst.
Der er endvidere reserveret et areal for linjeføringen af 3. Limfjordsforbindelse over
indsatsområdets vestlige del og gennem Lindholm Vandværks kildeplads ved
Voerbjergvej. Tracé er vist på kort her.

Jernbaner
Banedanmarks banestrækning Aalborg - Frederikshavn passerer gennem den vestlige del
af indsatsområdet. Banestrækninger er historisk set blevet holdt ukrudtsfri med
pesticider.
Banestrækningen er markeret på kort nedenfor.
Atrazin og andre triaziner har været dominerende i behandlingen frem til midten af
1990'erne, mens glyphosat har været foretrukket siden.

Afskærende spildevandsledninger
Der er ikke registreret afskærende kloakledninger inden for indsatsområdet.

Kloakering
Der er offentlig kloakering i kildepladszonerne til Nr. Uttrup Vandværk og Lindholm
Vandværk, Vikingevej. Det kan ikke afvises, at kloakledningerne kan udgøre en risiko for
forurening af grundvandsressourcen.

71

Ukrudt og dets rødder ødelægger sporets
stabilitet, og derfor er ukrudt bekæmpet
med de midler, man har haft til rådighed.
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Byområder
Byområder
Der ligger byområder i kildepladszonen til Nr. Uttrup Vandværk og Lindholm Vandværk på
Vikingevej.
Byområder er generelt kendetegnet ved mange potentielle forureningskilder, herunder
virksomheder, tankstationer, og der forekommer ofte forurening med olieprodukter,
chlorerede opløsningsmidler og andre miljøfremmede stoffer, herunder pesticider. I
byområder er de øverste jordlag ofte ændret markant eller fjernet, hvilket kan ændre
forureningstruslen.
Den aktuelle anvendelse af pesticier i byer kendes ikke, men det må antages at nogle
grundejere anvender pesticider til bekæmpelse af ukrudt i indkørsler og lignende.
Herudover kan det ikke udelukkes, at ejerne bruger andre typer pesticider til græsplæner,
skadedyrsbekæmelse 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 høj.
Produkter der anvendes til almindeligt vedligehold kan indeholde stoffer, der ikke er
omfattet af godkendelsesordningen. Det kan udgøre en betydelig risiko, som det
eksempelvis er set med fund af N,N-DMS i høje koncentrationer i vandværksboringer.
I Aalborg Kommune er der flere eksempler på boringer i byområder, som er lukket på
baggrund af for højt indhold at nitrat. Det vides ikke, om kilden hertil er anvendelse af
gødning i private haver, utætte kloakker eller andet.
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Aalborg Vand, Hvorup Syd

Aalborg Vand, Hvorup Syd
Aalborg Vand, Hvorup Syd kildeplads ligger i et militært øvelsesterræn tilhørende
Forsvaret. Vandværket indvinder fra fem indvindingsboringer, der ligger på linje langs en
grusvej, der løber gennem det militære øvelsesterræn.

Klik på billedet for større visning
For Aalborg Vand, Hvorup Syd kildeplads
har Aalborg Kommune fastlagt følgende:
Et indvindingsopland, som
afspejler det område i
grundvandsmagasinet, hvorfra
vandværket indvinder grundvand,
og hvor grundvandet strømmer
hen imod boringerne. Der er
beregnet et fælles
indvindingsopland for Lindholm
Vandværks kildepladser på
Voerbjergvej og Kammerdal, Nr.
Uttrup Vandværk og Aalborg
Vand, Hvorup Syd kildeplads på
baggrund af en samlet indvinding
på 1.466.000 m3/år. Aalborg
Vand, Hvorup Syd kildeplads har
en indvindingstilladelse på
750.000 m3/år.

(Klik på billedet for større visning)
Det fælles indvindingsopland har et samlet areal på 1.666 ha. Arealanvendelsen i
indvindingsoplandet domineres mod nord af landbrug. Den centrale del af området består
af grønne arealer, der anvendes af Forsvaret til øvelsesformål, mens den sydlige del
udgøres af byområde.
Kildepladszonen til Aalborg Vand, Hvorup Syd, som er på 85 ha, ligger i Forsvarets
øvelsesterræn.
For en samlet oversigt over arealanvendelsen i området, klik her.
Indvindingsboringer
Boring
(DGU nr.)

Udførelsesår

Filter
(m u.t.)*

26.4025

1992

32 - 37

26.4056

1993

38 - 50

26.5155

2003

34,5 - 43,5

26.5190

2004

39 - 48

26.5191

2004

38,9 - 47,9

*m u.t. = meter under terræn
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En kildepladszone, som er
afgrænset af en transporttid i
grundvandsmagasinet svarende til
5 år.

Redegørelse

>

Aalborg Vand, Hvorup Syd

>

Grundvandskvalitet

Grundvandskvalitet
Der indvindes på Aalborg Vand, Hvorup Syd kildeplads en oxideret vandtype (vandtype
A).
Der er i alle fem indvindingsboringer påvist nitrat. Koncentrationerne er stabile og lave,
under 10 mg/l. Indholdet af sulfat i indvindingsboringerne ligger på et moderat niveau,
hvor det varierer inden for intervallet 25-50 mg/l.
Dette indikerer en lav nitratreduktionskapacitet over magasinet, som er utilstrækkelig til
at holde magasinet nitratfrit.

Nitratudviklingen 1993 - 2016 (Klik på
billedet for større visning)

Der er påvist BAM i flere vandprøver fra den ene indvindingsboring (DGU 26.4056) og
desuden i afgang vandværk. BAM er et pesticidnedbrydningsprodukt, og moderstofferne
dertil er i dag forbudte.
Ud over pesticider er der påvist andre miljøfremmede stoffer i form af ethylbenzen og
xylener i to af kildepladsens boringer. Xylen, Toulen og M+P-xylen er påvist afgang
vandværk, senest i 2015.
Desuden er det ved et enkelt tilfælde påvist det chlorerede opløsningsmiddel
tetrachlorethylen (PCE) ved afgang vandværk i 2016.
Ovenstående påvirkning med nitrat og miljøfremmede stoffer viser, at grundvandet ved
kildepladsen er påvirket fra overfladen.
Chloridindholdet er stabilt og ligger i indvindingsniveau omkring 20-40 mg/l, hvilket er
normalt for fersk dansk grundvand. En lav ionbytningsgrad (0,6-0,7) afspejler dog,
sammen med at chloridindholdet stiger med dybden, at grundvandsressourcen har en
begrænsning i forhold til risiko for saltvandspåvirkning.

Sulfatudviklingen 1993 - 2016 (Klik på
billedet for større visning)

26.4025
26.4056
26.5155

Der er ved enkelte tilfælde påvist chloroform i vandet fra en indvindingsboring (DGU
26.4025). Stoffet vurderes at være naturligt forekommende.

26.5190

Pesticider og andre miljøfremmede stoffer

26.5191

Prøvested Stof

Seneste
analyse

26.4056

BAM

2018

0,010

2015

0,016

2013

3/8

Xylener

2010

0,042

2008

0,330

2008

2/4

Ethylbenzen 2010

0,11

2008

1/5

Xylener

0,09

2008

1/4

Ethylbenzen 2010

0,03

2008

BAM

2017

0,046

2009

0,046

2009

2/25

2017

0,039

2015

0,039

2015

2/14

2017

0,078

2015

0,078

2015

3/28

2017

0,039

2015

0,039

2015

2/19

2017

0,23

2016

26.5190
26.5191

Xylener
Afg.
Toulen
vandværk
M+P-xylen
PCE

2010

Seneste fund
µg/l - år

Højeste konc.
µg/l - år

Antal fund/analyser

1/5

1/23
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Rød linje: grænseværdi

Redegørelse

>

Aalborg Vand, Hvorup Syd

>

Nitratsårbarhed
Geologi og hydrologi

Nitratsårbarhed
Staten har vurderet, at størstedelen af det fælles indvindingsopland er nitratsårbart, og
afgrænset dele af det nitratsårbare område som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).
Afgrænsning af NFI omfatter stort set hele den sydlige og mest kildepladsnære del af det
fælles indvindingsopland, undtagen et lille område mod øst, som ikke vurderes at være
nitratsårbart.
Aalborg Vand, Hvorup Syd kildeplads er vurderet nitratsårbar og omfattet af NFI.

Indvindingen fra Aalborg Vand, Hvorup
Syd kildeplads sker fra et magasin
tilknyttet skrivekridt.
Skrivekridtoverfladen ligger ved
kildepladsen ca. 15 m under
jordoverfladen.
Skrivekridtformationen overlejres af en
vekslende lagpakke af sand,
morænesand, moræneler, ler og omlejret
kalk. I de fem indvindingsboringer er der
noteret fra 0 til 4 m moræneler og ler
over skrivekridtmagasinet. Der er således
tale om tynde og usammenhængende
lerlag, og der er på kildepladsen kun en
begrænset naturlig beskyttelse af
grundvandsmagasinet.
Indvindingsboringernes filtre når ned til
50 m under jordoverfladen, hvor der
indvindes fra den øvre del af
skrivekridtet.
Ved kildepladsen er grundvandsspejlet
frit og pejles ca. 25 m under
jordoverfladen, svarende til kote 2-3 m.
Grundvandets strømningsretning er mod
syd-sydvest.

(Klik på billedet for større visning)
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Aalborg Vand, Hvorup Syd

>

Samlet vurdering

Samlet vurdering
Kildepladszonen til Aalborg Vand, Hvorup Syd kildeplads ligger i et terræn, der anvendes
af Forsvaret til øvelsesformål. Det meste af arealet er åbent, mens en mindre del er
tilplantet med skov.
Der indvindes fra et magasin af skrivekridt, hvis overliggende lag yder ringe beskyttelse
pga. begrænset reduktionskapacitet og inhomogene dæklag. Grundvandet er derfor
sårbart over for forurenende stoffer som fx. nitrat og pesticider.
Der indvindes i dag grundvand af tilfredsstillende kvalitet, men de grundvandskemiske
forhold viser en påvirkning fra jordoverfladen, og samtidig viser de, at ressourcen er
begrænset, idet der er risiko for at trække salt grundvand ind i det ferske
grundvandsmagasin.
Der er påvist nitrat og miljøfremmede stoffer, herunder pesticider, i
grundvandet. Påvirkningen med både nitrat og pesticider er, ved den nuværende
arealanvendelse omkring kildepladsen, begrænset, men på grund af magasinets
sårbarhed er Aalborg Kommunes vurdering, at det er vigtigt at fastholde en lav belastning
med nitrat og miljøfremmede stoffer, herunder pesticider, i kildepladszonen.
Da grundvandsressourcen er begrænset, fordi der allerede med de nuværende forbrugere
hentes vand syd for Limfjorden, og der er planer om yderligere byudvikling i
forsyningsområdet med flere forbrugere til følge, er det vigtigt, at denne kildeplads
beskyttes. Da det planlagte tracé for den 3. Limfjordsforbindelse medfører at den vestlige
del af Lindholm Vandværks kildeplads på Voerbjergvej nedlægges, medfører dette et
yderligere pres på den tilbageværende ressource.
Aalborg Vand, Hvorup Syd kildeplads forventes at indgå i den fremtidige
drikkevandsforsyning i Aalborg Kommune. Det er derfor nødvendigt at gennemføre
indsatsprogrammet og dermed blive omfattet af langsigtet grundvandsbeskyttelse.
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>

Nr. Uttrup Vandværk

Nr. Uttrup Vandværk
Nr. Uttrup Vandværk ligger i et militært øvelsesterræn, der er tilplantet med træer i første
halvdel af 1990'erne. Arealet tilhører Forsvaret. Vandværket indvinder fra tre
indvindingsboringer.

Klik på billedet for større visning
Indvindingsforhold
For Nr. Uttrup Vandværk har Aalborg
Kommune fastlagt følgende:
Et indvindingsopland, som
afspejler det område i
grundvandsmagasinet, hvorfra
vandværket indvinder grundvand,
og hvor grundvandet strømmer
hen imod boringerne. Der er
beregnet et fælles
indvindingsopland for Lindholm
Vandværks kildepladser på
Voerbjergvej og Kammerdal, Nr.
Uttrup Vandværk og Aalborg
Vand, Hvorup Syd kildeplads på
baggrund af en samlet indvinding
på 1.466.000 m3/år. Nr. Uttrup
Vandværk har tilladelse til en årlig
indvinding af 308.000 m3.

(Klik på billedet for større visning)
Det fælles indvindingsopland har et samlet areal på 1.666 ha. Arealanvendelsen i
indvindingsoplandet domineres mod nord af landbrug. Den centrale del af området består
af grønne arealer, der anvendes af Forsvaret til øvelsesformål, mens den sydlige del
udgøres af byområde.
Kildepladszonen til Nørre Uttrup Vandværk er på 43 ha.
For en samlet oversigt over arealanvendelsen i området, klik her.
Indvindingsboringer
Boring
(DGU nr.)

Udførelsesår

Filter
(m u.t.)*

26.3688

1980

Ikke oplyst

26.4122

1994

30 - 50

26.5353

2006

34,27 43,27

Bemærkninger
Uforet 30-50 m u.t. indtil 2004, hvor der
sættes et filter.

*m u.t. = meter under terræn

77

En kildepladszone, som er
afgrænset af en transporttid i
grundvandsmagasinet svarende til
5 år.
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Nr. Uttrup Vandværk

>

Grundvandskvalitet

Grundvandskvalitet
Det vand, der indvindes på kildepladsen, er oxideret (vandtype A-B).
I alle tre indvindingsboringer er der påvist nitrat, men i lave koncentrationer, under 10
mg/l. Indholdet af sulfat er moderat til højt (40 - 84 mg/l), og tendensen er stigende.
Der er i en række analyser påvist pesticider i form af hexazinon i to af kildepladsens
indvindingsboringer (DGU nr. 26.3688 og 26.4122), i begge boringer er koncentrationerne
overordnet faldende. Hexazinon blev tidligere solgt som aktivstof i ukrudtsmidlet Velpar,
Nitratudviklingen 1991 - 2016 (Klik på
men har været forbudt siden 1995.
billedet for større visning)
I en moniteringsboring på kildepladsen, DGU nr. 26.4080, med tre filtre, er der påvist
hexazinon i alle tre filterniveauer, dvs. ned til 70-80 meter under overfladen, hvilket er
under indvindingsniveau.
Ud over hexazinon er der i den ene indvindingsboring, DGU nr. 26.3688, påvist BAM ved
de to seneste analyser, og desuden i afgang vandværk. I en moniteringsboring, DGU nr.
26.4000, placeret vest for kildepladsen, blev er i 2003 målt 0,25 µg/l BAM, men stoffet er
ikke påvist i boringen siden.
BAM er et nedbrydningsprodukt fra pesticiderne chlortiamid og dichlobenil, som i dag er
forbudte.
Indholdet af pesticider og nitrat indikerer sammen med en høj forvitringsgrad, at
grundvandet ved kildepladsen er påvirket fra overfladen. De relativt lave koncentrationer
af nitrat kan - nitratfølsomheden taget i betragtning - afspejle, at nitratbelastningen, med
den nuværende arealanvendelse i området, er begrænset.
I DGU nr. 26.3688 er der i 1998 påvist Trichlorethylen (TCE) og 2-chlorphenol i
koncentrationer på 0,01 µg/l svarende til detektionsgrænsen. Påvisningen genfindes ikke i
senere analyser.
I moniteringsboringen, DGU nr. 26.4000, vest for kildepladsen, er der i 2013 påvist 0,078
µg/l toluen og 0,062 µg/l xylen og M+P-xylen i en grundvandsprøve fra niveauet 18-49
meter under overfladen. Efterfølgende er der analyseret for stofferne, hvor de ikke er
påvist.
Chloridkoncentrationen i grundvandet er stigende, og der er ved seneste analyse påvist
23-56 mg/l. Chloridkoncentrationen er ikke unormal for fersk dansk grundvand, men
indikerer, sammen med den stigende tendens og en lav ionbytningsgrad (<0,7), at der
muligvis trækkes salt grundvand ind i det ferske magasin.
I boring 26.4122 er der påvist chloroform i lav koncentration. Stoffet vurderes at være
naturligt forekommende.
Pesticider

Prøvested

26.3688
26.4122
Afg. Vandværk

Stof
BAM

Seneste Seneste fund Højeste konc.
analyse µg/l - år
µg/l - år

Antal fund/analyser

2017

0,020 2017 0,020

2016

Hexazinon 2017

0,013 2013 0,058

2000

8/10

Hexazinon 2017

0,012 2008 0,044

1998

11/14

BAM

2017

0,01

2017 0,01

2017

9/10

Hexazinon 2017

0,01

2016 0,028

2012

8/10
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Sulfatudviklingen 1991 - 2016 (Klik på
billedet for større visning)

26.3688
26.4122
26.5353
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Nr. Uttrup Vandværk

>

Nitratsårbarhed
Geologi og hydrologi

Nitratsårbarhed
Staten har vurderet, at størstedelen af det fælles indvindingsopland er nitratsårbart, og
afgrænset dele af det nitratsårbare område som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).
Afgrænsning af NFI omfatter stort set hele den sydlige og mest kildepladsnære del af det
fælles indvindingsopland, undtagen et lille område mod øst, som ikke vurderes at være
nitratsårbart.
Nr. Uttrup Vandværks kildeplads er vurderet nitratsårbar og omfattet af NFI.

Indvindingen ved Nr. Uttrup Vandværks
kildeplads sker fra et magasin af
skrivekridt.
Magasinets bund er defineret som
grænsen mellem fersk og salt grundvand
omkring kote -90 m, mens magasinets
top ligger omkring grundvandsspejlet.
Det ferske magasin er dermed ca. 90 m
tykt, men der kan ved indvinding
trækkes salt grundvand ind i det ferske
magasin.
Skrivekridtformationen er overlejret af
smeltevandssand, ler, silt og
lokalmoræne. Lokalmorænen består
næsten udelukkende af omlejret
skrivekridt.
Over skrivekridtmagasinet er der på dele
af kildepladsen udelukkende sand og
omlejret kalk, mens der andre steder er
noteret op til 5-10 m ler over magasinet.
Dele af leret har sandsynligvis karakter af
omlejret skrivekridt.
Den naturlige beskyttelse af magasinet er
begrænset, da lerlagene er
usammenhængende og stedvist helt
fraværende.
Ved kildepladsen er grundvandsspejlet
overvejende frit og pejles 7-8 meter
under jordoverfladen, svarende til kote
ca. 2-3 m.
Grundvandets strømningsretning i det
primære magasin er overordnet mod
syd.

(Klik på billedet for større visning)

79

Redegørelse

>

Nr. Uttrup Vandværk

>

Samlet vurdering

Samlet vurdering
Kildepladszonen til Nr. Uttrups Vandværks kildeplads ligger i et terræn, hvor størstedelen
anvendes af Forsvaret til øvelsesformål. Boringerne er placeret i skov, der nedstrøms
grænser op til et byområde.
Der indvindes fra et magasin af skrivekridt, hvis overliggende lag yder ringe beskyttelse,
og grundvandet er derfor sårbart over for forurenende stoffer som fx. nitrat og pesticider.
Med den nuværende arealanvendelse i kildepladszonen er det primært byområdet, der
kan indebære en påvirkning med nitrat og miljøfremmede stoffer, herunder pesticider.
Der indvindes i dag grundvand af en tilfredsstillende kvalitet, men de grundvandskemiske
forhold viser en påvirkning fra jordoverfladen, og de viser samtidig, at ressourcen er
begrænset.
På grund af magasinets sårbarhed er det Aalborg Kommunes vurdering, at der er behov
for at sikre en lav belastning med nitrat, pestider og andre miljøfremmede stoffer i
kildepladszonen.
Da grundvandsressourcen er begrænset, fordi der allerede med de nuværende forbrugere
hentes vand syd for Limfjorden, og der er planer om yderligere byudvikling i
forsyningsområdet med flere forbrugere til følge, er det vigtigt, at denne kildeplads
beskyttes. Da det planlagte tracé for den 3. Limfjordsforbindelse medfører at den vestlige
del af Lindholm Vandværks kildeplads på Voerbjergvej nedlægges, medfører dette et
yderligere pres på den tilbageværende ressource.
Nr. Uttrups Vandværks kildeplads forventes at indgå i den fremtidige
drikkevandsforsyning i Aalborg Kommune. Det er derfor nødvendigt at gennemføre
indsatsprogrammet og dermed blive omfattet af langsigtet grundvandsbeskyttelse.
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Lindholm Vandværk Voerbjergvej

Lindholm Vandværk, Voerbjergvej
Lindholm Vandværk har tre kildepladser i indsatsområdet, hvor de to på Voerbjergvej og
Kammerdal har fælles kildepladszone. Vandværket ved Voerbjergvej er etableret i 1974
og har fire indvindingsboringer.

Klik på billedet for større visning
For Lindholm Vandværk, Voerbjergvej
har Aalborg Kommune fastlagt følgende:
Et indvindingsopland, som
afspejler det område i
grundvandsmagasinet, hvorfra
vandværket indvinder grundvand,
og hvor grundvandet strømmer
hen imod boringen. Der er
beregnet et fælles
indvindingsopland for Lindholm
Vandværks kildepladser på
Voerbjergvej og Kammerdal, Nr.
Uttrup Vandværk og Aalborg
Vand, Hvorup Syd kildeplads på
baggrund af en samlet indvinding
på 1.466.000 m3/år, heraf
408.000 m3 knyttet til Lindholm
Vandværks kildepladser.

(Klik på billedet for større visning)
Det fælles indvindingsopland for de fem kildepladser i Hvorup-området har et samlet areal
på 1.666 ha. Arealanvendelsen domineres i den nordlige del af indvindingsoplandet af
landbrug, mens den centrale del især består af grønne arealer, som anvendes af Forsvaret
til øvelsesformål og den sydlige del er byområde.
Kildepladszonen for Lindholm Vandværk, Voerbjergvej ligger i et område, der i dag er
beskyttet ved dyrkningsdeklarationer. Arealet af den samlede kildepladszone for
Kammerdal og Voerbjergvej er på 55 ha.
Vest for kildepladszonen passerer jernbanen i en afstand af ca. 200 m.
Kildepladszonen vil blive berørt af den 3. Limfjordsforbindelse med tilkørselsramper såvel i
anlægsfasen, som når anlægget er færdigt. Voerbjergvej planlægges omlagt og ført ind
over den vestlige del af den eksisterende kildeplads samt vandværksbygningen. Tracéet
er vist på kort.
Fra vandværkets etablering og frem til 1990'erne har der været nyttehave på en del af
vandværksarealet, tæt på DGU nr. 26.3704.
For en samlet oversigt over den nuværende arealanvendelse i området, klik her.
Indvindingsboringer
Boring
(DGU nr.)

Udførelsesår

Filter
(m u.t.)*

Bemærkninger

26.3703

1974

27 - 40?

Renoveret i 2001.
Før var boringen uforet
ca. 27 - 40 m u.t.
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En kildepladszone, som er
afgrænset af en transporttid i
grundvandsmagasinet svarende til
5 år.

26.3704

1977

36 - 42

26.4053

1993

30 - 45

26.4951

2001

34 - 46

Renoveret i 2000.
Før var boringen uforet
ca. 27 - 43 m u.t.

*m u.t. = meter under terræn
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Grundvandskvalitet

Grundvandskvalitet
Der indvindes på Lindholm Vandværks kildeplads ved Voerbjergvej en svagt oxideret
vandtype (vandtype B).
Der er konstateret nitrat i alle boringer. Indholdet er lavt til moderat, 4-21 mg/l. Der ses
ingen overordnet tendens for nitratudviklingen i råvandet fra boringerne.
Indholdet af nitrat viser, sammen med en høj forvitringsgrad og påvisning af pesticider, at
grundvandet er påvirket fra overfladen.
Nitratudviklingen på Voerbjegvej 1993 2015 (Klik på billedet for større visning)
Der er påvist pesticider i kildepladsens boringer, henholdsvis BAM og desethylatrazin.
BAM blev påvist første gang, der blev analyseret for stoffet, i 1998 i DGU nr. 26.3703.
Siden 2012 har der været påvist BAM i alle fire indvindingsboringer ved Voerbjergvej.
BAM er et nedbrydningsprodukt fra pesticiderne chlortiamid og dichlobenil, som har været
på markedet i perioden 1965-1997, men i dag er forbudt.
Desethylatrazin har ligeledes været påvist siden 1998, hvor der første gang blev
analyseret for stoffet. I første omgang udelukkende i DGU nr. 26.3704, mens stoffet i dag
forekommer i tre af kildepladsens indvindingsboringer. Desethylatrazin er påvist i høje
koncentrationer, op til 0,15 µg/l.
Desethylatrazin er et nedbrydningsprodukt fra pesticidet atrazin, som har været anvendt i
perioden 1960-1994, men er i dag forbudt.
Da koncentrationen af desethylatrazin har været over grænseværdien for drikkevand,
leverer Lindholm Vandværk vand, som er blandet fra flere boringer efter nærmere
anvisninger fra Aalborg Kommune.
I en moniteringsboring, DGU nr. 26.4032, som ligger mellem DGU nr. 26.3703 og
26.3704, er der i alle analyser fra perioden 2013-2017 påvist BAM og flere
nedbrydningsprodukter af atrazin i prøver udtaget fra boringens dybeste filter 70-72 m
under overfladen. Dette betyder at pesticidforureningen er trængt minimum 25 m under
indvindingsniveau.
I 2015 er der målt glyphosat i afgang vandværk i en koncentration på 0,28 µg/l.
Påvisningen er enkeltstående.
Ud over pesticider er der ikke påvist miljøfremmede stoffer i grundvandet.
Analyseresultaterne viser, at der historisk har været en påvirkning med salt grundvand,
men chloridkoncentrationen i råvandet fra indvindingsboringerne ligger i dag inden for
intervallet 30-53 mg/l, hvilket er normalt for fersk dansk grundvand.
Pesticider
Prøvested
26.3703
26.3704
26.4053
26.4951

Stof

Seneste
analyse

Seneste fund Højeste konc. Antal fund/µg/l - år
µg/l - år
analyser

BAM

2017

0,060 2017

0,066

2011

25/25

Desethylatrazin

2017

0,04

2017

0,091

2013

30/31

BAM

2017

0,040 2017

0,040

2015

14/14

Desethylatrazin

2018

0,060 2018

0,150

2013

32/34

BAM

2017

0,060 2017

0,080

2015

18/18

Desethylatrazin

2018

0,09

2018

0,120

2016

21/23

BAM

2017

0,040 2017

0,040

2017

5/7

BAM

2018

0,030 2015

0,057

2006

11/16

2018

0,050 2015

0,050

2015

5/16

2018

0,280 2015

0,028

2015

1/7

Afg. vandværk Desethylatrazin
Glyphosat

83

Sulfatudviklingen på Voerbjergvej 1993 2015 (Klik på billedet for større visning)

26.3703
26.3704
26.4053
26.4951
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Nitratsårbarhed
Geologi og hydrologi

Nitratsårbarhed
Staten har vurderet, at størstedelen af det fælles indvindingsopland er nitratsårbart, og
afgrænset dele af det nitratsårbare område som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).
Afgrænsning af NFI omfatter stort set hele den sydlige og mest kildepladsnære del af det
fælles indvindingsopland, undtagen et lille område mod øst, som ikke vurderes at være
nitratsårbart.
Lindholm Vandværks kildeplads ved Voerbjergvej er vurderet nitratsårbar og omfattet af
NFI.

Lindholm Vandværks to kildepladser ved
Voerbjergvej og Kammerdal ligger
umiddelbart i forlængelse af hinanden, og
kildepladsernes i alt syv
indvindingsboringer ligger langs en linje,
som går fra nordvest mod sydøst. De to
vestligste boringer på Voerbjergvej
kildeplads ligger på Littorinafladen.
Der indvindes på Voerbjergvej kildeplads
fra et magasin af skrivekridt.
Grundvandsspejlet ligger i overliggende
smeltevandssand, 2-6 m under
jordoverfladen.
Indvindingsboringerne er filtersat i den
øvre del af skrivekridtet. På den østlige
del af kildepladsen, dvs. på kridtøen,
træffes skrivekridtet 10-15 meter under
jordoverfladen. I kildepladsens vestligste
boringer, dvs. på Littorinafladen, ligger
skrivekridtet ca. 30 m under overfladen
og således under et tykkere dække af
kvartære sedimenter.
Tykkelsen af det ferske
skrivekridtmagasin er ved kildepladsen
60-70 m, idet magasinets nedre grænse
er defineret ved overgangen mellem
fersk og salt grundvand.
Mod vest forekommer der udelukkende
sand over skrivekridtet, mens der mod
øst indgår 5 m ler i dækket af sedimenter
over skrivekridtet. Den naturlige
beskyttelse af grundvandsmagasinet er
dermed begrænset.
Grundvandsspejlet er på den østlige del
af kildepladsen spændt, mens der mod
vest sandsynligvis er tale om et frit
grundvandsspejl.

(Klik på billedet for større visning)

Grundvandets strømningsretning i
magasinet er overordnet mod syd.
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Samlet vurdering

Samlet vurdering
Kildepladszonen til Lindholm Vandværks kildeplads på Voerbjergvej ligger i et område
domineret af landbrug, sydøst for jernbanen. Den vestlige del er reserveret til
linjeføringen af den 3. Limfjordsforbindelse.
Kildepladsen ligger ved overgangen mellem Nørresundby kridtø og den lavtliggende
Littorinaflade.
Der indvindes på hele kildepladsen fra et magasin af skrivekridt, som er sårbart over for
forurenende stoffer som fx. nitrat og pesticider.
Vandkvaliteten af det indvunde grundvand er kritisk, idet der er påvist pesticider i
samtlige boringer, ikke mindst høje koncentrationer af desethylatrazin.
Desuden udgør naturligt forekommende chlorid en ressourcemæssig begrænsning.
Med baggrund i indsatsplanen fra 2005 er der tinglyst dyrkningsdeklarationer i den østlige
del af kildepladszonen.
Da grundvandsressourcen er begrænset, fordi der allerede med de nuværende forbrugere
hentes vand syd for Limfjorden, og der er planer om yderligere byudvikling i
forsyningsområdet med flere forbrugere til følge, er det vigtigt, at denne kildeplads
beskyttes.
Fordi linjeføringen for den 3. Limfjordsforbindelse går igennem Lindholm Vandværks
kildeplads på Voerbjergvej, forventes kildepladsen ikke at kunne indgå i den fremtidige
drikkevandsforsyning i Aalborg Kommune. Men det er væsentligt at fastholde den lave
belastning, for at beskytte Lindholm Vandværks kildeplads ved Kammerdal og derfor skal
deklarationerne fastholdes.
Som følge af at den vestlige del af Lindholm Vandværks kildeplads på Voerbjergvej
nedlægges, vil der komme et yderligere pres på den tilbageværende ressource.
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>

Lindholm Vandværk Kammerdal

Lindholm Vandværk, Kammerdal
Lindholm Vandværk har tre kildepladser, hvoraf Voerbjergvej og Kammerdal har fælles
kildepladszone. Vandværket ved Kammerdal har tre indvindingsboringer.

Klik på billedet for større visning
For Lindholm Vandværk, Kammerdal har
Aalborg Kommune fastlagt følgende:
Et indvindingsopland, som
afspejler det område i
grundvandsmagasinet, hvorfra
vandværket indvinder grundvand,
og hvor grundvandet strømmer
hen imod boringen. Der er
beregnet et fælles
indvindingsopland for Lindholm
Vandværks kildepladser på
Voerbjergvej og Kammerdal, Nr.
Uttrup Vandværk og Aalborg
Vand, Hvorup Syd kildeplads på
baggrund af en samlet indvinding
på 1.466.000 m3/år, heraf
408.000 m3 knyttet til Lindholm
Vandværks kildepladser.

(Klik på billedet for større visning)
Det fælles indvindingsopland for fem kildepladser i Hvorup-området har et samlet areal på
1.666 ha. Arealanvendelsen domineres i den nordlige del af indvindingsoplandet af
landbrug, mens den centrale del især består af grønne arealer, som anvendes af Forsvaret
til øvelsesformål og den sydlige del er byområder.
Kildepladszonen til Lindholm Vandværk, Kammerdal ligger i et område, der er dag er
beskyttet ved dyrkningsdeklarationer. Arealet af den samlede kildepladszone for
vandværkets to kildepladser på Kammerdal og Voerbjergvej er 55 ha.
For en samlet oversigt over arealanvendelsen i området, klik her.
Indvindingsboringer
Boring
Filter
Udførelsesår
(DGU nr.)
(m u.t.)*
26.5535

2009

41 - 52

26.5615

2012

41 - 53

26.5616

2012

41 - 53

26.5914

2017

35 - 47

m u.t. = meter under terræn
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En kildepladszone, som er
afgrænset af en transporttid i
grundvandsmagasinet svarende til
5 år.

Redegørelse

>

Lindholm Vandværk Kammerdal

>

Grundvandskvalitet

Grundvandskvalitet
Der indvindes på Lindholm Vandværks kildeplads ved Kammerdal en svagt oxideret til
svagt reduceret vandtype, hvor grundvandet fra DGU nr. 26.5535 kan karakteriseres som
en vandtype B, mens der fra de to andre boringer indvindes en vandtype C.
Der er fundet op til 3,0 mg/l nitrat i én af kildepladsens indvindingsboringer (DGU nr.
26.5535).
Nitratudviklingen på Kammerdal 2009 Forskellen i nitratindholdet mellem Kammerdal og Voerbjergvej kildeplads anses ikke for
at være udtryk for en bedre naturlig beskyttelse af magasinet, men at der ved Kammerdal 2016 (Klik på billedet for større visning)
kildeplads indvindes under nitratfronten, da boringerne er filtersat i et dybere niveau end
boringerne på Voerbjergvej.
Sulfatkoncentrationen er moderat og ligger inden for intervallet 35-53 mg/l. Da der indtil
videre kun foreligger to sæt analyser af grundvandet, er der ikke tilstrækkelige
analysedata til at vurdere sulfatindholdets tidslige udvikling. Et stigende sulfatindhold kan
være tegn på en begyndende omsætning af nitrat.
Nitratindholdet i den ene boring viser sammen med en høj forvitringsgrad i vandet fra
indvindingsboringerne, at der er en påvirkning af grundvandet fra jordoverfladen.
Der er ikke påvist pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i indvindingsboringerne på
Kammerdal kildeplads.
Derimod er der i en moniteringsboring (DGU nr. 26.5526), som ligger på kildepladsen øst
for indvindingsboringerne, påvist pesticider i de to øverste filtre. De påviste pesticider er
dels henholdsvis DEIA og desethylatrazin (som begge er nedbrydningsprodukter af
ukrudtsmidlet atrazin), truffet 29-32 m under overfladen, og dels BAM
(nedbrydningsprodukt af ukrudtsmidlerne dichlobenil og chlortiamid), truffet 35-40 m
under overfladen, hvilket er over indvindingsniveau.
I den samme moniteringsboring (DGU nr. 26.5526) er der i 2013 målt små mængder
BTEX henholdsvis i det øverste (29-32 m u.t.) og det nederste filter (84-89 m u.t.).
Efterfølgende er der analyseret for de samme stoffer, hvor de ikke er fundet.
Chloridindholdet ligger i indvindingsboringerne omkring 30 mg/l, hvilket anses for normalt
for fersk dansk grundvand. Chloridkoncentrationen er muligvis stigende, men tendensen
er usikker, da der kun foreligger to sæt analyser. En lav ionbytningsgrad tyder dog på, at
saltvand fortrænger ferskvand, og at magasinet er sårbart i forhold til
saltvandspåvirkning.
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Sulfatudviklingen på Kammerdal 2009 2016 (Klik på billedet for større visning)

26.5535
26.5615
26.5616

Redegørelse

>

Lindholm Vandværk Kammerdal

>

Nitratsårbarhed
Geologi og hydrologi

Nitratsårbarhed
Staten har vurderet, at størstedelen af det fælles indvindingsopland er nitratsårbart, og
afgrænset dele af det nitratsårbare område som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).
Afgrænsning af NFI omfatter stort set hele den sydlige og mest kildepladsnære del af det
fælles indvindingsopland, undtagen et lille område mod øst, som ikke vurderes at være
nitratsårbart.
Lindholm Vandværks kildeplads ved Kammerdal er vurderet nitratsårbar og omfattet af
NFI.

Lindholm Vandværks kildepladser ved
Voerbjergvej og Kammerdal ligger
umiddelbart i forlængelse af hinanden, og
kildepladsernes i alt syv
indvindingsboringer ligger langs en linje,
som går fra Littorinafladen i nordvest og
op på Kridtøen i sydøst.
De fire indvindingsboringer på
Kammerdal kildeplads ligger på kridtøen,
og der indvindes fra et magasin af
skrivekridt. Skrivekridtmagasinet er ca.
80 m tykt, fra skrivekridtoverfladen, som
træffes 10-20 m under jordoverfladen, og
ned til grænsen mellem fersk og
underliggende salt grundvand.
Der indvindes fra den øvre del af
skrivekridtet, i niveauet ca. 41-53 m
under jordoverfladen.
Der er hydraulisk kontakt mellem
skrivekridtmagasinet og ovenliggende
smeltevandssand.
Sedimentdækket over skrivekridtet
består ud over smeltevandssand af grus,
ler og silt. Heraf udgør lerlag, 5-10 m, og
den naturlige beskyttelse af magasinet er
dermed begrænset.
Grundvandsspejlet står 6-12 m under
overfladen, og det er delvist spændt.
Grundvandets strømningsretning i
magasinet er overordnet mod syd.

(Klik på billedet for større visning)
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>

Lindholm Vandværk Kammerdal

>

Samlet vurdering

Samlet vurdering
I størstedelen af kildepladszonen til Lindholm Vandværks kildeplads ved Kammerdal er der
tinglyst dyrkningsdeklarationer, og kildepladsen vurderes derfor at være beskyttet.
Der indvindes fra et kalkmagasin, hvis overliggende lag yder ringe beskyttelse, og
grundvandet er derfor sårbart over for forurenende stoffer som fx. nitrat og pesticider.
Der indvindes i dag grundvand af god kvalitet. Men de grundvandskemiske forhold viser
sårbarhed over for påvirkning fra jordoverfladen, og Aalborg Kommune vurderer, at det er
væsentligt at fastholde en lav belastning med nitrat og miljøfremmede stoffer, herunder
pesticider.
Da grundvandsressourcen er begrænset, fordi der allerede med de nuværende forbrugere
hentes vand syd for Limfjorden, og der er planer om yderligere byudvikling i
forsyningsområdet med flere forbrugere til følge, er det vigtigt, at denne kildeplads
beskyttes. Da det planlagte tracé for den 3. Limfjordsforbindelse medfører at den vestlige
del af Lindholm Vandværks kildeplads på Voerbjergvej nedlægges, medfører dette et
yderligere pres på den tilbageværende ressource.
Lindholm Vandværks kildeplads ved Kammerdal forventes at indgå i den fremtidige
drikkevandsforsyning i Aalborg Kommune. Det er derfor nødvendigt at gennemføre
indsatsprogrammet og samtidig fastholde den langsigtede grundvandsbeskyttelse.
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Redegørelse

>

Lindholm Vandværk Vikingevej

Lindholm Vandværk, Vikingevej
Lindholm Vandværks kildeplads på Vikingevej ligger i et byområde.

Klik på billedet for større visning
For Lindholm Vandværk, Vikingevej har
Aalborg Kommune fastlagt følgende:
En cirkulær kildepladszone med
en radius på 300 m omkring hver
boring.

(Klik på billedet for større visning)
I byområder er der typisk mange diffuse og ukendte forureningskilder. Derfor har Aalborg
Kommune valgt, at indsatsen skal fokusere boringsnært på en forebyggende
informationsindsats inden for en cirkulær kildepladszone med en 300 m radius omkring
boringerne.
Kildepladszonen til Lindholm Vandværks kildeplads på Vikingevej er 34 ha. For en samlet
oversigt over arealanvendelsen i området, klik her.
Lindholm Vandværk har en samlet indvindingstilladelse på 600.000 m3/år, hvoraf der
indvindes knap 1/3 af mængden på Vikingevej kildeplads.
Indvindingsboringer
Boring
(DGU nr.)

Udførelsesår Filter
(m u.t.)*

Bemærkninger

26.1550

1965

46 - 54

Renoveret i 1999.
Før uforet 12 - 50 m u.t.

26.3699

1988

25 - 50

Uforet

26.3700

1988

25 - 50

Uforet?

26.3701

1988

46,5 - 52,5

Renoveret i 1999. Før sandsynligvis uforet ca.
25 - 53 m u.t.

*m u.t. = meter under terræn
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Lindholm Vandværk Vikingevej

>

Grundvandskvalitet

Grundvandskvalitet
Der indvindes på Lindholm Vandværks kildeplads på Vikingevej en oxideret vandtype
(vandtype A).
Der er i de fire indvindingsboringer påvist nitrat. To af boringerne (DGU nr. 26.1550 og
26.3701) blev renoveret i 1999, og i den forbindelse faldt nitratkoncentrationen markant,
fra ca. 25 mg/l til siden at have ligget stabilt omkring 2-5 mg/l. For de to andre boringer,
som ikke har været igennem en tilsvarende renovering, har nitratkoncentrationen de
seneste 10-15 år ligget på et forholdsvist stabilt, moderat niveau på 20-25 mg/l.
Boringsrenoveringen blev blandt andet foretaget på baggrund af fund af BAM. BAM er et
nedbrydningsprodukt af pesticiderne chlortiamid eller dichlobenil, der er aktivstoffer i flere
ukrudtsmidler, som i dag er forbudt, men var på markedet i perioden 1965-1996. Der er
ikke påvist BAM i de to renoverede boringer (DGU nr. 26.1550 og 26.3701) siden 1999.

Nitratudviklingen 1991 - 2016 (Klik på
billedet for større visning)

I de to andre indvindingsboringer, DGU nr. 26.3699 og DGU nr. 26.3700 er der påvist
BAM, siden henholdsvis 2001 og 2002.
Ud over BAM er der påvist nedbrydningsprodukter fra pesticidet atrazin i samtlige
boringer, henholdsvis desethylatrazin, desisopropylatrazin og DEIA. Moderstoffet atrazin
er påvist i DGU nr. 26.3699, DGU nr. 26.3700 og i analyser fra afgang vandværk. Atrazin
blev forbudt i 1995.
Desuden er pesticidet diuron påvist i DGU nr. 26.3701 i 2000. Der er analyseret for diuron
én gang siden, hvor det ikke blev påvist. Diuron blev forbudt i 2008.
Ud over pesticider er der i DGU nr. 26.3700 påvist olieprodukter. I en enkelt prøve,
udtaget i 2013 er kulbrintefraktionerne C10-C25 og C25-C35 påvist i meget høje
koncentrationer, henholdsvis 70 og 350 µg/l. Ved et enkelt tilfælde, i 2010, er der påvist
indhold af toluen.
Chloridkoncentrationen varierer fra boring til boring. Den højeste koncentration er målt i
DGU nr. 26.3701, hvor der i 2013 blev påvist 250 mg/l, hvilket er på niveau med
grænseværdien for drikkevand.
Grundvandskvaliteten afspejler en chloridproblematik, og saltvandsgrænsen ligger ved
kildepladsen markant højere end i det omgivende område, hvilket ifølge
grundvandsmodellering blandt andet er et resultat af indvinding fra magasinet. En
tidligere boring på kildepladsen blev sløjfet i 2012 på grund af for højt chloridindhold.
Chloridkoncentrationen havde da siden 2001 ligget på 200-280 mg/l.
Pesticider og andre miljøfremmede stoffer

Prøvested

26.1550

26.3699

26.3700

Stof

Seneste
analyse

Seneste fund
µg/l - år

Højeste
konc.
µg/l - år

Antal
fund/analyser
3/11

BAM

2014

0,270*) 1999

0,270*) 1999

Desethylatrazin

2014

0,010

2014

0,010

2014

1/5

Atrazin

2016

0,030

2016

0,030

2016

4/7

Desethylatrazin

2016

0,040

2016

0,040

2016

4/6

Desisopropylatrazin 2016

0,010

2016

0,010

2016

1/1

BAM

2016

0,020

2016

0,060

2011

4/8

Atrazin

2016

0,030

2016

0,030

2016

1/6

DEIA

2016

0,030

2012

0,030

2012

1/3

Desethylatrazin

2016

0,040

2016

0,040

2016

4/7

Desisopropylatrazin 2016

0,010

2016

0,010

2016

1/5

BAM

2016

0,030

2016

0,100

2002

15/15

Toluen

2014

0,055

2010

0,055

2010

1/9

Kulbrinter
C10-C25

2014

70,0

2013

70,0

2013

2/9
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Sulfatudviklingen 1991 - 2016 (Klik på
billedet for større visning)

26.1550
26.3699
26.3700
26.3701

26.3701

Afg.
Vandværk

Kulbrinter
C25-C35

2014

350,0

2013

350,0

Desethylatrazin

2015

0,010

2015

Diuron

2014

0,031

2000

BAM

2014

0,011

BAM

2016

0,020

2016

Atrazin

2016

0,010

Desethylatrazin

2016

0,020

2013

1/9

0,014

1998

4/7

0,031

2000

1/4

0,020

1998

2/9

0,045

2010

13/15

2016

0,010

2016

1/15

2016

0,410

2006

12/16

1999

*) Det bemærkes, at der foreligger to analyser for BAM af prøver udtaget 25/5 1999. Den
anden analyse rapporterer indhold < 0,1 µg/l.
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Lindholm Vandværk Vikingevej

>

Nitratsårbarhed
Geologi og hydrologi

Nitratsårbarhed
Staten har udført sårbarhedsvurdering i hovedparten af kildepladszonen til Lindholm
Vandværk, Vikingevej, undtagen den sydøstligste del. Staten har vurderet, at området er
nitratsårbart, og det er afgrænset som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).
Hele kildepladszonen er fastlagt som indsatsområde.

Indvindingen på Lindholm Vandværks
kildeplads ved Vikingevej sker fra et
magasin tilknyttet skrivekridtet, hvis
overflade træffes ca. 5 m under
jordoverfladen.
Skrivekridtformationen er overlejret af
smeltevandssand og moræneler, og den
naturlige beskyttelse af magasinet er
begrænset, da der udelukkende er ca. 2
m ler over magasinet.
Magasinets bund er defineret ved
grænsen mellem salt og fersk grundvand,
som ved kildepladsen formodentlig ligger
omkring 90 m under jordoverfladen
Der indvindes fra den øvre del af
skrivekridtmagasinet. Filtrene når ned til
50 m under jordoverfladen.
Ved kildepladsen er grundvandsspejlet
frit og pejles 14-16 meter under
jordoverfladen, svarende til kote ca. -1
m.
Grundvandets overordnede
strømningsretning i magasinet er mod
syd.

(Klik på billedet for større visning)
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Lindholm Vandværk Vikingevej

>

Samlet vurdering

Samlet vurdering
Lindholm Vandværks kildeplads på Vikingevej ligger i et byområde.
Der indvindes fra et magasin af skrivekridt, hvis overliggende lag yder ringe beskyttelse.
Grundvandet er derfor sårbart over for forurenende stoffer som fx. nitrat og pesticider.
Der indvindes i dag grundvand af tilfredsstillende kvalitet i forhold til grænseværdierne for
drikkevand, men chloridindholdet er meget højt og tyder på, at den maksimale
indtagsdybde er nået ved den eksisterende indvindingsmængde.
Samtidig viser de grundvandskemiske forhold, at der sker en påvirkning fra
jordoverfladen, og der er i alle boringer over en årrække påvist miljøfremmede stoffer,
særligt pesticider og nedbrydningsprodukter fra sådanne.
Det er Aalborg Kommunes vurdering, at vandværkets indsatsprogram skal rettes mod
indsatser i byområdet med henblik på at sinke eller forhindre mulige forureningskilder i at
forurene vandværkets vandindvinding.
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Indvindingsoplande - Hvorup og Hammer Bakker området, 2017
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Bilag

97

Bilag

>

Strategisk miljøvurdering - screening

Strategisk miljøvurdering - screening
Se screeningsrapport her.
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Statens udpegninger

Statens udpegninger
Staten har foretaget en sårbarhedskortlægning i forhold til nitrat og på baggrund deraf
udpeget indsatsområde mht. nitrat.
Nedenstående kort viser Statens afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder
(NFI).

(Klik på kort for større visning)
Nedenstående kort viser henholdvis det indsatsområde, som er udpeget af Staten og det
indsatsområde, som Aalborg Kommune efterfølgende har fastlagt.
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(Klik på kort for større visning)
Statens har som indsatsområde for nitrat (IO) udpeget NFI med undtagelse af et større
sammenhængende areal, i den sydlige del af det fælles indvindingsopland til Lindholm
Vandværks Kildepladser Kammerdal, Voerbjergvej og Aalborg Vand, Hvorup syd og Nr.
Uttrup Vandværk. Baggrunden for, at Staten ikke har medtaget arealet i indsatsområdet,
er arealanvendelsen, idet staten har vurderet, at sammenhængende områder med
fredskov, arealer udpeget efter §3 i Naturbeskyttelsesloven og fredede områder, giver en
naturlig beskyttelse af grundvandsressourcen.
I Aalborg Kommunes fastlæggelse af indsatsområde er hele det fælles indvindingsopland
medtaget i de omfang, det ligger inden for kommunegrænsen, samt hele OSD og desuden
indvindingsopland og kildepladszone for Lindholm Vandværks kildeplads på Vikingevej.
Indvindingsoplandet omfatter hele det område, der af Staten er udpeget som
nitratsårbart, og der er ikke gjort undtagelser på baggrund af arealanvendelsen.
Hensigten dermed er, at en lav udvaskning af nitrat skal kunne fastholdes, og at der skal
kunne gennemføres en indsats over for pesticider i vandværkernes nærområder.

100

Bilag

>

Grundvandsdannende oplande

Grundvandsdannende oplande

(Klik på kort for større visning)
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Bilag

>

Sårbare områder over for pesticider

Sårbare områder over for pesticider
Aalborg Kommune har suppleret Statens kortlægning med fastlæggelse af områder, der er
sårbare over for pesticider. Det gælder for områder, hvor grundvandsdannelsen er særlig
stor, og hvor risikoen for forurening af grundvandet derfor alt andet lige er større end
andre steder.
Fastlæggelsen af sådanne områder er sket på grundlag af anvisninger omkring sårbare
områder over for pesticider i skrivelser fra Miljøministeriet af 6. oktober 2011 og 21.
august 2015 samt Miljøstyrelsens vejledning om indsatsplaner, fra februar 2018.
Aalborg Kommune vurderer, at de nitratfølsomme indvindingsområder inden for
nærværende indsatsområde også er følsomme over for pesticider.

(Klik på kort for større visning)

102

Bilag

>

Retningslinjer for tilladelser og afgørelser

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

>

Mulige forureningskilder

Mulige forureningskilder
Klik her for at se mulige forureningskilder ved vandværkerne i OSD 1476 Hvorup.
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Bilag

>

Kort over aftaler på arealer

Kort over aftaler på arealer
Kort
Kortet til højre viser arealer, som der er knyttet dyrkningsaftaler til. Kortet er dynamisk
og opdateres løbende.
De arealer, hvortil der ved indsatsplanens vedtagelse er knyttet dyrkningsaftaler, fremgår
under indsatsprogrammet for det enkelte vandværk.
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Bilag

>

Ordforklaring

Ordforklaring
Geologi og hydrologi
Filter: En grundvandsboring består af et langt rør i jern eller plast, der er forsynet med et
filter. Filteret udgøres af små slidser i røret, igennem hvilke grundvandet kan løbe ind i
røret og blive pumpet op. Filteret sættes typisk i lag af sand, grus eller kalk. I nogle
tilfælde, fx i kalklag, kan rørene undværes, og boringen kan da betegnes uforet eller
åbentstående.
Forvitringsgrad: Forvitringsgraden angiver forholdet mellem hårdheden og alkaliniteten.
Høje forvitringsgrader (>1) tyder på, at grundvandet er påvirket fra overfladen og dermed
i risiko for påvirkning af forurening.
Frit grundvandsmagasin: Et frit grundvandsmagasin er et grundvandsmagasin, hvor
kun den nedre del af de vandførende lag er vandfyldte. Et frit grundvandsmagasin kan
være dækket af vandstandsende lerlag, eller det kan være helt ubeskyttet.
Grundvandsdannende opland: Det vand, der indvindes ved en boring, er transporteret
fra jordoverfladen og frem til boringen. Det areal på jordoverfladen, hvorfra vand
infiltrerer ned til grundvandet og strømmer hen til boringen, kaldes det
grundvandsdannende opland. Oplandet beregnes via en grundvandsmodel.
Geofysiske undersøgelser: Undersøgelser af de fysiske forhold i jorden.
Undersøgelserne giver indirekte viden om de geologiske og hydrogeologiske forhold i
undergrunden og kan anvendes til kortlægning deraf.
Indvindingsopland: Udgør det område i grundvandsmagasinet, vandværket indvinder
fra, hvor vandet strømmer mod indvindingsboringerne.
Ionbytning: Ionbytning i en vandprøve indikerer, at grundvandsmagasinet er overlejret
af ler eller er i kontakt med marint påvirkede aflejringer. Ionbytning afspejles i
molforholdet mellem natrium og klorid, og i en ionbyttet prøve, dvs. en prøve, der er
saltvandspåvirket eller i kontakt med lerlag, er forholdet større end 0,9. I kombination
med viden om andre forhold, blandt andet områdets geologi, kan ionbytningsforholdet
anvendes som en indikator på magasinets sårbarhed.
Nedadrettet gradient: Vandet i jorden strømmer ned mod grundvandsmagasinet.
Nitratfront: Nitratfronten er en jord- og grundvandskemisk grænse i undergrunden, hvor
de kemiske forhold skifter fra iltholdige (oxiderede) betingelser nærmest jordoverfladen til
iltfri (reducerede) betingelser dybere nede. Under nitratfronten nedbrydes (reduceres)
nitrat ved en reaktion med forskellige stoffer i jordlagene. Efterhånden som nitrat
nedbrydes, vil de stoffer, der kan fjerne nitraten fra grundvandet, blive opbrugt. Derved
bevæger nitratfronten sig nedad mod grundvandsmagasinet.
Nitratreduktionskapacitet: Nitratreduktionskapacitet er jordens indhold af stoffer (jern,
mangan, organisk stof og mineralet pyrit), der kan reagere med nitrat under iltfrie forhold
og dermed et udtryk for jordens evne til at kunne reducere nitrat.
Nitratreduktionskapaciteten mindskes over tid, og den kan ikke gendannes. Når
nitratreduktionskapaciteten er opbrugt, vil nitraten nå grundvandet.
Opadrettet gradient: Grundvandet strømmer fra de nedre lag mod de øvre.
OSD: Områder med særlige drikkevandsinteresser. OSD udpeges i dag af Staten.
Potentialeforhold: Grundvandspotentialet beskriver niveauet for grundvandsspejlet i et
punkt. Grundvandet strømmer fra højtliggende potentialer mod lavereliggende
potentialer. Et grundvandspotentialekort er et kort over grundvandsspejlets beliggende i
jorden for et større område.
Primært magasin: Da jorden er opbygget af vekslende sand- og lerlag, vil der dannes
grundvandsmagasiner i forskellige dybder. Der kan derfor ligge grundvandsmagasiner
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over hinanden. De dybereliggende magasiner kaldes de primære magasiner.
Sekundært magasin: I de øverste jordlag kan der være lokale lerlag, der standser det
nedsivende regnvand i et overliggende sandlag. Det kaldes sekundære magasiner.
Spændt grundvandsmagasin: Et spændt grundvandsmagasin er et
grundvandsmagasin, der er dækket af lerlag. Vand fra terræn har vanskeligt ved at
trænge ned i magasinet. Der kan opstå overtryk i magasinet som følge af de overliggende
lerlag. Vandet i magasinet holdes nede af et lerlag, og magasinet kaldes spændt.
Uforet: Se filter.
Vandtype: Grundvandet kan inddeles i fire vandtyper A, B, C og D på baggrund af
vandets kemiske karakteristika, især indhold af ilt, nitrat, jern og sulfat. Vandtypen
illustrerer, hvilke processer der har fundet sted i forbindelse med vandets vej fra terræn
til boringen, og det er en indikator for grundvandets sårbarhed og alder. Vandtype A er
mere sårbar/yngre end vandtype B osv. Grundvand af vandtype A findes altid øverst i
grundvandszonen, efterfulgt af vandtype B, vandtype C, mens vandtype D er knyttet til
det dybeste niveau. Grundvandets sårbarhed over for nitrat samt nedbrydeligheden af
forskellige former for forurening er forskellig for de enkelte vandtyper.
VAP: Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand. Et projekt, der er
iværksat af Staten med det formål at teste om godkendte sprøjtemidler og
nedbrydningsprodukter fra disse – ved regelret brug og dosering – udgør en trussel mod
grundvandet.

Kemi
AMPA: Nedbrydningsprodukt af aktivstoffet glyphosat.
Arsen: Naturligt forekommende grundstof tilknyttet flere bjergarter, der optræder i
jorden, bl.a. pyrit. Når pyrit iltes (f.eks. med nitrat), frigives arsen.
Atrazin: Aktivstof i flere ukrudtsmiddel. Har været anvendt bl.a. i majs, skovbrug og
på udyrkede arealer. Forhandlet i perioden 1958 - 1994 og forbudt i 1995.
BAM: Betegnelse for nedbrydningsproduktet 2,6-dichlorbenzamid, der stammer fra
aktivstofferne chlortiamid og dichlobenil. Aktivstofferne blev anvendt hovedsageligt på
udyrkede arealer og forbudt i 1997.
Bentazon: Aktivstof i flere ukrudtsmidler. Anvendes til ukrudtsbekæmpelse på dyrkede
arealer. Anvendelse af aktivstoffet er reguleret.
Benzen: Se BTEX
BTEX: Samlet betegnelse for de aromatiske kulbrinter benzen, ethylbenzen, toluen og
(ortho-, para- og meta-)xylener. Forbindelserne stammer hovedsageligt fra olie- og
benzinprodukter.
BTEXN: Samlet betegnelse for de aromatiske kulbrinter benzen, ethylbenzen, toluen,
(ortho-, para- og meta-)xylener og naphtalen. Forbindelserne stammer hovedsageligt fra
olie- og benzinprodukter.
Chlorid: Naturligt forekommende grundstof. Kan optræde i jorden ved indtrængende
havvand eller som residualt saltvand fra tidligere havaflejringer.
Chloridazon: Aktivstof i flere ukrudtsmidler og moderstof til desphenyl chloridazon.
Chloridazon har været anvendt ved dyrkning af afgrøder som roer, løg og rødbeder.
Chloridazon blev forbudt i 1996.
Chloroform: Det kemiske navn er trichlormethan. Stoffet forekommer under visse forhold
naturligt - typisk under områder med nåletræer. Chloroform er let nedbrydeligt.
Chlortiamid: Aktivstof i flere totalukrudtsmidler og moderstof til BAM. Stoffet var bl.a. i
totalukrudtsmidlerne Prefix og Casaron G, der hovedsageligt blev anvendt på udyrkede
arealer. Aktivstoffet blev forbudt i 1997.
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DEIA (desethyl-isopropyl-atrazin): Et nedbrydningsprodukt af aktivstoffet atrazin.
Atrazin blev forbudt i 1995.
Desethylatrazin: Et nedbrydningsprodukt af aktivstoffet atrazin. Atrazin blev forbudt i
1995.
Desisopropylatrazin: Et nedbrydningsprodukt af aktivstoffet atrazin. Atrazin blev
forbudt i 1995.
Desphenyl chloridazon: Et nedbrydningsprodukt af aktivstoffet chloridazon. Aktivstoffet
blev forbudt i 1996.
Dichlobenil: Aktivstof i flere totalukrudtsmidler og moderstof til BAM. Stoffet var bl.a. i
totalukrudtsmidlerne Prefix og Casaron G, der hovedsageligt blev anvendt på udyrkede
arealer. Aktivstoffet blev forbudt i 1997.
2,6-dichlorbenzamid: Se BAM
Dichlofluanid: Aktivstof, der kan være moderstof til N,N-DMS. Dichlofluanid er et
fungicid, som især har været anvendt i træbeskyttelsesmidler. Det er ikke tilladt at
anvende stoffet i landbruget, men det er lovligt at anvende træbeskyttelsesmidler, hvor
stoffet indgår.
Diuron: Aktivstof i flere ukrudtsmidler Stoffet er blandt andet anvendt ved frugtavl og
pyntegrønt. Diuron blev forbudt i 2008
DMS: Se N,N-DMS. Betegnelsen DMS anvendes både for N,N-dimethylsulfamid, som er et
pesticidnedbrydningsprodukt, og for dimethylsulfid, som forekommer naturligt.
Forveksling kan undgås ved at bruge NN-DMS.
Ethylbenzen: Se BTEX
Glyphosat: Aktivstof i flere ukrudtsmidler bl.a. Roundup og moderstof til AMPA.
Ukrudtsmidlerne bliver anvendt bredt i landbruget og i villahaver. Godkendelsen af
aktivstoffet udløber den 16. december 2018.
Hexazinon: Aktivstof i ukrudtsmidlet Velpar. Ukrudtsmidlet blev især anvendt til
skovbrug i forbindelse med nyplantninger mod kvikgræs, tidsler og svinemælk. Hexazinon
er beslægtet med atrazin og blev forbudt i 1995.
Kulbrinter: Anden betegnelse for olieprodukter og bestanddele heraf.
MCPA: Aktivstof i flere ukrudtsmidler. Anvendes til ukrudtsbekæmpelse på dyrkede
arealer. Anvendelse af stoffet er reguleret.
Metribuzin: Aktivstof i flere svampemidler, der især blev anvendt i kartofler. Stoffet blev
forbudt i 2005.
Metribuz-desam-diket: Et nedbrydningsprodukt af aktivstoffet Metribuzin. Metribuzin
blev forbudt 2005.
Nitrat: eller kvælstof er et næringsstof, der findes i både kunstgødning og
husdyrgødning. Næringsstofferne i gødning optages af planterne, men en del af
næringsstofferne udvaskes i form af nitrat fra planternes rodzone til grundvandet.
4-nitrophenol: Et nedbrydningsprodukt af aktivstoffet parathion. Parathion blev forbudt i
1987.
NN-DMS: Betegnelse for N,N-dimethylsulfamid, som er et nedbrydningsprodukt fra
aktivstofferne tolylfluanid og dichlofluanid. Aktivstofferne er i dag forbudt i landbruget,
mens det fortsat er lovligt som tilsætning til maling og træbeskyttelsesmidler.
N,N-dimethylsulfamid: Se NN-DMS
Pendimethalin: Aktivstof i flere ukrudtsmidler. Anvendes til ukrudtsbekæmpelse på
dyrkede arealer i landbruget. Anvendelse af aktivstoffet er reguleret, og godkendelsen
udløber i 2018.
Simazin: Aktivstof i flere ukrudtsmidler. Til erhvervsmæssig ukrudtsbekæmpelse
omkring buske og træer. Stoffet har været anvendt inden for frugtavl, skovbrug og på
udyrkede arealer. Simazin blev forbudt i 2005.
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Strontium: Naturligt forekommende grundstof. En høj naturlig omkrystallisering af
strontiumholdige mineraler kan give forhøjede koncentrationer i grundvandet.
Sulfat: Forekommer naturligt i jord og grundvand. Når nitrat reagerer med pyrit og andre
mineraler i jorden stiger koncentrationen af sulfat. Et stigende sulfatindhold i grundvandet
er en indikator på, at der sker en omsætning af nitrat, og at jordens evne til at nedbryde
nitrat er ved at være opbrugt, så nitratfronten er på vej ned gennem jordlagene.
Tetrachlorethylen: Også benævnt perchlor eller PCE. Et affedtningsmiddel, der ligeledes
er anvendt ved kemisk tøjrensning.
Toluen: Se BTEX
Tolylfluanid: Aktivstof i svampemidler og moderstof til blandt andet N,N-DMS. Har især
været anvendt i frugt- og bæravl, i mindre omfang som bejdsemiddel til roefrø til eksport
og desuden i maling og træbeskyttelsesmidler. Stoffet blev forbudt i landbruget i 2007,
men det er fortsat tilladt som tilsætning til maling og træbeskyttelsesmidler.
Trichlorethylen: Også benævnt TCE. Et affedtningsmiddel anvendt i metalindustrien, på
værksteder og ved renholdelse af transformatorer samt til kemisk tøjrensning.
Xylen: Se BTEX
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