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Indsatsplan 2004

Forord

Forord

Denne indsatsplan er udarbejdet af Nordjyllands Amt i samarbejde med Hirts-
hals Kommunale Vandværk, Hirtshals Kommune, Hjørring Kommune, Sindal 
Kommune og LandboNord.

Formålet med indsatsplanen er at beskytte den nuværende og fremtidige drik-
kevandsressource mod forurening og overudnyttelse.

Som baggrund for indsatsplanen er gennemført en detaljeret kortlægning af 
området. Kortlægningen omfatter bl.a. følgende delopgaver:

•  Grundvandsressourcens mængde og kvalitet
•  Grundvandsressourcens sårbarhed overfor nitrat
•  Tilstandsvurdering af indvindingsboringer
•  Landbrugets forureningskilder
•  Øvrige linie-, flade- og punktkilder
•  Driftsform og arealanvendelse i skovområder

Kortlægningen er afrapporteret i en række delrapporter. Se referencelisten af-
snit 11.

Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. fe-
bruar 1999 om vandforsyning m.m. samt bekendtgørelse nr. 494 af 28. maj 
2000 om indsatsplaner.

Indsatsplanen er desuden udarbejdet på baggrund af:
•  Regionplan 2001
•  Forslag til Regionplan 2005
•  Miljøstyrelsens vejledning nr. 3, 2000 om zonering

Forslag til indsatsplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden 25. maj til 
10. august 2005. 

Den endelige indsatsplan er forelagt Nordjyllands Amts Grundvandsråd til ori-
entering den 11. oktober 2005 og er efterfølgende godkendt af Nordjyllands 
Amtsråds Udvalg for Teknik og Miljø den 25. oktober 2005.

I afsnit 9 er nærmere redegjort for baggrund og procedure for indsatsplanar-
bejdet. 

Indsigelser, bemærkninger m.v. stiles til:

Nordjyllands Amt, 
Grundvandskontoret
Niels Bohrsvej 30
9220 Aalborg Øst

e-mail: nja@nja.dk
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1 Indledning

Følgegruppens medlemmer:
•   Arne Poulsen,                   
   Hirtshals Kommunale Vandværk
•  Jens August Borg,                

Hirtshals Kommunale Vandværk 
•  Lars Kjærsgaard,                 

Sindal Vandværk 
• Ewald Brath, Mygdal Vandværk
•  Jørgen Visti Christiansen,    

Skibsby Vandværk
•  Jan Østergaard,                   

Hjørring Vandværk
•  Thomas Lomholt,                  

Hjørring Kommune
• Ulla Færch, Hjørring Kommune
• Staffan Kuhl, Sindal Kommune
• Poul Olesen, Landbo Nord
• Steen Qvist, Landbo Nord
•  Hanne Birch Madsen,          

Nordjyllands Amt
• Jens Kalør, Nordjyllands Amt
• Peder Møller, Nordjyllands Amt

1.1 Hvad er en indsatsplan?
En indsatsplan har til formål at sikre 
grundvandet mod alle kendte forure-
ningskilder. Inden der kan udarbejdes 
et forslag til beskyttelsesindsats, skal 
der ske en kortlægning af grund-
vandsmagasinernes udbredelse og 
kvalitet, naturlige beskyttelse og for-
ureningskilder i området.

I indsatsplanen beskrives, hvad der 
konkret skal iværksættes for at be-
skytte grundvandet. En vedtaget 
indsatsplan er en aftale mellem de 
berørte parter om hvem, der skal 
gennemføre de forskellige initiativer, 
og hvornår.

Det er Amtsrådets mål, at drikke-
vandsforsyningen i Nordjylland også i 
fremtiden kan baseres på grundvand 
af rigelig mængde og god kvalitet.  
Målet skal sikres gennem en effektiv 
og forebyggende grundvandsbeskyt-
telse. 

Ifølge vandforsyningsloven skal Amts-
rådet i samarbejde med kommuner 
og vandværker udarbejde indsat-
planer for områder med særlig drik-
kevandsinteresse og indvindingsop-
lande udenfor disse. Indsatsplanerne 
er et af de vigtigste værktøjer til sik-
ring af den fremtidige drikkevands-
forsyning.

Indsatsplanerne er udarbejdet i sam-
arbejde med en følgegruppe med 
repræsentanter fra de berørte vand-

værker og kommuner samt Landbo-
Nord og Nordjyllands Amt.
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Redegørelsesdelen sammenfatter re-
sultaterne af en række kortlægnings-
rapporter, som kan ses af reference-
listen, afsnit 11. I rapporterne findes 
oplysninger, der kan være nyttige ved 
gennemførelse af indsatsplanen. 

I Handlingsplan (afsnit 7) beskrives 
for hvert vandværk de konkrete ind-
satsaktiviteter, der er aftalt for at be-
skytte grundvandet. For hvert vand-

1.2 Læsevejledning
Indsatsplanen består af 2 dele: en 
redegørelsesdel og en handlings-
plandel.

I Redegørelsesdelen (afsnit 2 – 6) 
beskrives baggrunden for indsat-
splanen, herunder resultaterne af 
den geologiske kortlægning samt 
kortlægningen af arealanvendelse 
og forureningskilder.

Udsigt fra Tornby Bjerg

værk er der udarbejdet en oversigt, 
hvor indsatserne er listet med tids-
plan, overslagspriser og ansvarsha-
vende. (Afsnit 7.8 og 7.9).

I afsnit 8, 9 og 10 beskrives retnings-
linier for administrationen, forholdet 
til anden planlægning samt bag-
grund, procedure og retsvirkning.
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2 Præsentation af OSD 3

Skibsby Vandværk. Umiddelbart nord 
for OSD 3 foretages vandindvinding 
af Mygdal Vandværk som også er et 
privat, alment vandværk. 

Denne indsatsplan omhandler Hirts-
hals Kommunale Vandværker: Hirts-
hals Vest og Hirtshals Øst. Der er ud-
arbejdet en særskilt indsatsplan for 
de 3 private, almene vandværker. /
ref. 8/

2.1 Arealanvendelse
Hele området udgør et areal på ca. 
6.700 ha. Der er følgende arealan-
vendelse i området:

Område med Særlige Drikkevandsin-
teresser nr. 3 (OSD 3) er beliggende 
i Nordjyllands Amt mellem byerne 
Hjørring, Hirtshals og Sindal. OSD 
3 rummer nogle af de vigtigste drik-
kevandsressourcer for såvel den nu-
værende som den fremtidige drikke-
vandsforsyning i området.

Langt størstedelen (ca. 80 %) af vand-
indvindingen i OSD 3 foretages af 
Hirtshals Kommunale Vandværker.

I området foretages desuden vand-
indvinding af to private, almene 
vandværker: Sindal Vandværk og 

•   65 % af området er landbrugs-
areal.

•  15 % anvendes til ekstensivt land-
brug, læbælter samt naturom-
råder.

•  11 % af arealet er tilplantet med 
skov. 

•  7 % udgøres af bebyggede områder, 
hvor de væsentligste byer er den 
nordlige del af Hjørring, den vest-
lige del af Sindal, Astrup, Bjergby, 
Tornby, Skibsby og Mygdal. 

Figur 2.1 Oversigtskort
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•  Der er følgelig riskiko for en ne-
gativ påvirkning af vandløb og 
søer i området.

•  Der er kun få alternative indvin-
dingsmuligheder.

•  Den naturlige beskyttelse af de an-

vendte grundvandsmagasiner er 
relativt begrænset.

•  Der er begyndende nitratproblemer 
i dele af indvindingsoplandene.

•  Der er konstateret pesticider eller 
pesticidrester i en eller flere vand-
værksboringer.

•  Der er kortlagt flere typer punkt-
kilder, der kan forurene grund-
vandsmagasinerne.

2.2 Overordnede problemstil-
linger i OSD 3
På baggrund af den udførte kortlæg-
ning er konstateret følgende overord-
nede problemstillinger i området:

•  Den nuværende vandindvinding 
overudnytter dele af de anvendte 
grundvandsmagasiner.

Figur 2.2 Indvindingsoplande og kildepladszoner i OSD 3
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3 Hydrogeologisk 
kortlægning

genes evne til at beskytte mod ned-
sivende forurening.

Den samlede grundvandsressource i 
OSD 3 er knap i forhold til det nu-
værende behov hos vandværker og 
enkeltindvindere. Der er derfor en lø-
bende risiko for, at der sker overbe-
lastning af grundvandsmagasinerne, 
hvilket på længere sigt kan påvirke 
vandløb og grundvandskvalitet nega-
tivt. Derfor har fokus i den geologiske 
kortlægning været rettet mod at kort-
lægge ressourcen.

grundvandsmagasiner, der i øje-
blikket forsyner vandværkerne, og til-
lige forventes at udgøre mulige ind-
vindingsområder i fremtiden. Se figur 
3.2.

Det ene er et større magasin nord for 
Hjørring by. Magasinet strækker sig 
mod sydøst og har formentlig kontakt 
til de vandførende lag ved Skibsby. 
Hirtshals Vandværk Vest indvinder 
vand fra den nordlige rand af dette 
magasin. Magasinet kan muligvis 
udnyttes bedre, hvis boringerne pla-
ceres længere mod syd.

Det andet større magasin findes ved 
Baggesvogn, hvor Hirtshals Vand-
værk Øst indvinder i den nordlige 

3.1 Geologi
De geologiske processer, der var ak-
tive under og efter den sidste istid, 
har resulteret i to dominerende land-
skabstyper i området. Dels et højde-
drag, der strækker sig fra Tornby til 
Sindal formet af isens bevægelser, 
og dels flade arealer domineret af 
havaflejringer afsat i de tilstødende 
lavtliggende områder. Geologien 
har vist sig at være meget kompleks 
med isaflejret sand og ler samt op-
skudte flager af ældre havaflejringer. 
Se figur 3.1. Det vil sige, at lerlagene 
ikke er vandrette og sammenhæn-
gende, og at det på trods af detal-
jeret kortlægning er meget vanskeligt 
præcist at bestemme grundvandets 
strømningsmønstre og vurdere lerla-
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Figur 3.1. Principfigur af bakkepartiet i OSD 3

3.2 Grundvandsmagasinerne
Den hydrogeologiske kortlægning 
har vist, at der i området er tre større 
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ingen boringer til at fortælle om ma-
gasinets egenskaber. Nyere boringer 
har vist, at der i dele af OSD 3 findes 
områder med finkornede aflejringer 
med en dårlig ydelse. Det er derfor 
usikkert i hvilket omfang, der findes 
grundvandsressourcer, der kan af-
laste de eksisterende kildepladser.

På baggrund af det nuværende vi-
densgrundlag vil sandsynligheden 
for at finde en egnet drikkevands-
ressource være størst i følgende om-
råder:

Lerlagene udgør bunden af magasi-
nerne og fungerer også som vand-
standsende barrierer mellem disse. 
De fleste indvindingsboringer er fil-
tersat i kote -10-30 m. På grund af 
de marine aflejringer er der saltvand 
i de dybeste dele af magasinerne.

På nuværende tidspunkt er der et godt 
kendskab til magasinernes tykkelse 
og udbredelse i områderne omkring 
vandværkernes indvindingsboringer. 
I andre dele af de nævnte magasi-
nområder, f.eks. ved Astrup, er der 

del. Den sydlige del af magasinet 
udnyttes ikke.

Det tredje magasin strækker sig fra 
Sindal ind under Astrup og op mod 
Bjergby. Dette magasin er hydraulisk 
forbundet med magasinet ved Bag-
gesvogn. Der indvindes kun i den 
østlige del af magasinet.

Magasinerne består af smeltevands-
sand og -grus og er efter alt at dømme 
adskilt af skråtstillede, lerede lag, som 
dykker fra syd mod nord. Se figur 3.1. 

Baggesvogn

Figur 3.2 Grundvandsmagasiner i OSD 3
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1  Syd for Hirtshals Vandværk Vest’s 
nuværende kildeplads

2 Magasinet omkring Astrup

3  Den sydlige del af magasinet ved 
Baggesvogn

Såfremt der bliver behov for at etab-
lere nye indvidingsboringer, bør res-
sourcens mængde, kvalitet og tilgæn-
gelighed i disse områder undersøges 
nærmere gennem etablering af en 
eller flere prøveboringer, ligesom der 

bør gennemføres en mere detaljeret 
kortlægning af arealanvendelse og 
forureningskilder. 

3.3 Grundvandsstrømning
Grundvandsspejlet følger generelt 
terrænet, og der er således et grund-
vandsskel langs højderyggen. Se 
figur 3.3. Kontinuerte pejlinger tyder 
på, at magasinet regionalt fyldes om 
vinteren og drænes hen over som-
meren.

3.4 Oplande for indvinding af 
grundvand
På baggrund af de hydrogeologiske 
kortlægningsresultater er der i for-
bindelse med Forslag til Regionplan 
2005 foretaget en revision af OSD 
-afgrænsningen. I forbindelse med 
justeringerne er der taget hensyn 
til oplandenes afgrænsning, maga-
sinudbredelsen uden for oplandene 
samt grundvandsskel og topografi.

Der er beregnet nye indvindingsop-
lande for alle kildepladser. Beregnin-

Figur 3.3 Grundvandspotentialet i OSD 3

Baggesvogn
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Den tidslige udvikling i naturlige stoffer 
giver ikke grund til bekymring, men der 
er enkelte stoffer (f.eks nitrat), hvis ud-
vikling bør følges nøjere ved de enkelte 
vandværker, selvom drikkevandskrite-
riet ikke er overskredet. Grundvandet 
er reduceret i forskellig grad hvilket in-
dikere, at grundvandsmagasinerne er 
rimeligt beskyttet. Dog ses i nogle om-
råder en begyndende påvirkning fra 
arealanvendelsen.

Der er konstateret en tendens til, at ni-
tratindholdet er lavest, hvor lerlagene 
over magasinerne er tykkest. Der er 
stigende nitratindhold i en boring ved 
Skibsby og begyndende nitratpåvirk-
ning ved henholdsvis Sindal Vandværk 
og i den nordlige del af indvindingsom-
rådet for Hirtshals Vandværk Vest.

Overslagsmæssigt indvinder vand-
værkerne på nuværende tidspunkt 
tilsammen ca. 2,6 mio. m³ årligt. 
Indvinding til markvanding anslåes 
til max. 460.000 m³/år. Det antages 
således, at den samlede vandindvin-
ding udgør ca. 25 - 30 % af grund-
vandsdannelsen, hvilket generelt ses 
som en forholdsvis hård udnyttelse af 
vandressourcen.

Ved planlægning af den fremtidige 
vandindvindingen bør der fokuseres 
på, hvorledes eventuelle ændrede 
indvindingsmængder og ny place-
ring af kildepladser vil påvirke vand-
balancen.

3.6 Grundvandskvalitet
Overordnet set er problemerne med 
vandkvaliteten i OSD 3 begrænsede. 

gerne er foretaget på baggrund af 
det seneste potentialekort, kortlæg-
ning af grundvandsmagasiner og op-
lysninger om indvindingsforhold. 

Placering og størrelse af oplandene 
er fastlagt ud fra den nuværende ind-
vindingssituation. Heri indgår kilde-
pladser som midlertidigt er taget ud 
af drift.

Kildepladszoner er udpeget som en 
zone omkring hver indvindingsbo-
ring. Kildepladszonen følger ned-
strøms boringen indvindingsop-
landet, mens de afgrænses mindst 
300 m opstrøms.

3.5 Grundvandsressourcen
Grundvandsdannelsen i OSD 3 er 
beregnet til godt 11 mio. m³ årligt. 

Marker ved Tornby Bjerg
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Generelt er det vestlige område præget 
af høje sulfatkoncentrationer, hvorimod 
sulfatindholdet er mere varierende i 
den østlige del af området.

Der er fundet pesticider eller pesticid-
rester i en eller flere boringer ved alle 

BAM

BAM er et nedbrydningsprodukt 
fra ukrudtsmidlet dichlobenil. Di-
chlobenil er blevet solgt under 
navne som Prefix og Casoron 
og har været meget anvendt på 
gårdspladser. Det er i dag forbudt 
at anvende midlet.

vandværkerne i OSD 3 på nær Mygdal 
Vandværk. Der er hovedsageligt tale 
om små koncentrationer under drik-
kevandskvalitetskravet. Pesticidfun-
dene findes generelt i områder, hvor 
den umættede zone er mindre end 15 
meter, og det er hovedsageligt BAM. 
Ved Skibsby Vandværk er der konsta-
teret pesticidrester i alle boringer, og i 
nogle tilfælde over de gældende drik-
kevandskvalitetskrav.

3.7 Geologisk sårbarhed
Amtets udpegning af sårbare om-
råder i forhold til nitrat tager udgangs-
punkt i Miljøstyrelsens zoneringsvej-

ledning vedrørende nitratbelastning 
af grundvandet. Datagrundlaget 
består af grundvandskemiske data, 
geofysisk kortlægning, lertykkelses-
kort, sedimentbeskrivelser samt en 
vurdering af jordlagenes indbyrdes 
sammenhæng.

Inden for OSD 3 er der ingen områder 
med stor sårbarhed overfor nitrat. Se 
figur 3.4 Grundvandsmagasinets sår-
barhed. Den geologiske kortlægning 
viser, at der findes afgrænsede om-
råder med ringe beskyttelse i form 
af ”sandvinduer”. I disse områder er 
der stor risiko for en lokal påvirkning 

Figur 3.4   Grundvandsmagasinets sårbarhed 

Baggesvogn
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af grundvandskvaliteten. Sandvindu-
ernes antal og udbredelse er dog så 
begrænset, at den samlede påvirkning 
af grundvandsmagasinerne skønnes at 
være lille.

Amtet har i Forslaget til Regionplan 
2005 udpeget områder med nogen 
sårbarhed, hvor geologien ikke har 
beskyttende lerlag, og hvor vandtypen 
viser tegn på begyndende påvirkning 
fra overfladen, uden at der dog ses 
betydende mængder nitrat i magasi-
nerne.

Amtet har også udpeget en række om-
råder med lille sårbarhed. I disse om-
råder består jorden af tykke lerlag, og 
der er ingen nitratproblemer. De tykke 
lerlag betyder enten, at der er god be-
skyttelse over magasinet, eller at lerla-
gene er så tykke, at der ikke er noget 
magasin.



Vandforsyningsforhold    17

Redegørelse

På Hirtshals Vandværk Vest fjernes 
methan-, mangan- og jernforbin-
delser. Installationerne i værket er 
forholdsvis gamle, og fjernelse af 
især methan er utilstrækkelig. Etab-
lering af indblæsningsanlæg samt 
udskiftning af flere pumper er nød-
vendigt for at bringe værket op til nu-
tidig standard. Der foreligger et skit-
seforslag til renovering af værket.

Vandindvindingen i OSD 3 er domi-
neret af Hirtshals Kommunale Vand-
forsyning. Vandforsyningen råder 
over 2 store vandværker: Hirtshals 
Vandværk Vest og Hirtshals Vand-
værk Øst. Hirtshals Kommunale 
Vandforsyning indvinder sammen-
lagt ca. 2,0 mio. m³ årligt.

I OSD 3 indvinder også tre private 
almene vandværker. Det drejer sig 
om Sindal Vandværk, Mygdal Vand-
værk og Skibsby Vandværk.

Vandværk Ejerforhold Oppumpet vand-mængde 
i 2004 (m³)

Hirtshals Vandværk VestHirtshals Vandværk Vest KommunaltKommunalt 1.086.0671.086.067

Hirtshals Vandværk ØstHirtshals Vandværk Øst KommunaltKommunalt 926.973926.973

Sindal Vandværk Privat 436.917

Mygdal Vandværk Privat 122.000

Skibsby Vandværk Privat 23.757

Tabel 4.1  Vandværkers ejerforhold og kapacitet

4.1 Hirtshals Kommunale Vand-
forsyning generel

Hirtshals Vandværk indvinder til 
to separate vandværker fra to kil-
depladsområder, der er betegnet 
Hirtshals Vest og Hirtshals Øst. For-
syningsnettet omfatter ca. 350 km 
hovedledning.

Beredskabsplaner for vandværket er 
under udarbejdelse. En sammenkob-
ling med Hjørring Kommunes forsy-
ningsnet er forberedt, men ikke gen-
nemført.

Hirtshals Kommunale Vandforsyning 
råder over mange boringer med va-
rierende tilstand. En oversigt over 
boringerne kan ses af tabel 4.1.

4.2 Hirtshals Vandværk Vest
Hirtshals Vandværk Vest har 15 ak-
tive indvindingsboringer, som indgår 
skiftevis i driften. Derudover findes 
tre indvindingsboringer, som er ude 
af drift. Boringerne findes i et ca. 9 
km langt bælte mellem Hjørring og 
Hirtshals, og de sydligste af borin-
gerne ligger i Hjørring Kommune.

Flere af boringerne er beliggende på 
markarealer, der anvendes til afgræs-
ning eller planteavl. I enkelte tilfælde 
findes beplantede zoner omkring bo-
ringerne. Der er ikke etableret nye 
kildepladser inden for de seneste år, 
idet indsatsen har været koncentreret 
om vandværkets eksisterende bo-
ringer. Tilstanden af vandværkets bo-
ringer betegnes generelt som god.

Hirsthals Vandværk Vest

4 Vandforsynings-
forhold
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jordlag, og at magasinet i disse om-
råder er sårbart.

I nogle af boringerne ses et indhold 
af klorid som følge af indtrængende 
saltvand fra de ældre havaflejringer 
ved bunden af magasinerne. Ind-
holdet er dog ikke problematisk på 
nuværende tidspunkt.

Der er fundet pesticider eller pesti-
cidrester i flere af vandværkets bo-
ringer. Der er hovedsageligt tale om 
små koncentrationer under Miljøsty-
relsens krav for drikkevandskvalitet.

Vandværket har konstateret chlore-
rede opløsningsmidler i én af borin-
gerne i 2003. Boringen er midlerti-
digt taget ud af drift. Der er igangsat 
undersøgelser med henblik på op-
sporing af forureningskilden.

Det skønnes, at der her dannes 

Områderne omkring kildepladserne 
er undersøgt gennem geofysisk kort-
lægning og har vist udbredelsen af 
lerlag og vandførende sand- og 
gruslag. Grundvandsmagasinet er 
stort set sammenhængende. Sænk-
ningen ved boringerne viser, at ma-
gasinet har en moderat til ringe 
ydeevne. Det betyder, at der ved op-
pumpning kan ske en forholdsvis stor 
påvirkning af grundvandsstanden 
også længere væk fra boringerne.

Dæklagene består nogle steder af 
marint ler, mens det andre steder er 
helt fraværende.

Grundvandet er typisk reduceret, og 
grundvandskvaliteten viser, at ma-
gasinet er rimeligt velbeskyttet. I en 
del af vandværkets boringer er der 
dog konstateret et højt sulfatindhold, 
hvilket tyder på, at der foregår en re-
duktion af nitrat i de overliggende 

omtrent 7 mio. m³ grundvand år-
ligt til oplandene til Hirtshals Vand-
værk Vest. Den vandmængde, som 
i øjeblikket pumpes op ved vand-
værket udgør godt 30 % heraf. 
Tallet er vejledende og tager f.eks 
ikke hensyn til forskelle i infiltration 
og indvindingsmængde ved de for-
skellige oplande. Dog tyder det på, 
at udnyttelsesgraden af magasinet 
ligger i det grænseområde, hvor en 
forøgelse af indvindingen kan på-
virke vandløb og vandkvalitet ne-
gativt. Derfor bør der ved fremtidig 
planlægning af driften tilses, at ind-
vindingsmængderne tilpasses ma-
gasinets egenskaber, så der ikke 
sker for kraftig sænkning af grund-
vandsstanden. Man kan med fordel 
undersøge dette ved længereva-
rende prøvepumpningsforsøg.

Endeligt er det muligt at opnå et 
bedre billede af grundvandsdan-
nelsen ved Hirtshals Vandværk Vest 
gennem langtidsmålinger af vandfø-
ringen i mindre vandløb i de grund-
vandsdannende oplande.

Hirtshals Vandværk Vest er i gang 
med en omfattende renovering af alle 
indvindingsboringer. Det anbefales, 
at der i den forbindelse undersøges 
for utætheder i bore- og filterrør. På 
den måde kan vandværket bedre 
afgøre, om de løbende boringsana-
lyser afspejler grundvandsmagasi-
nets tilstand i almindelighed, eller om 
der lokalt sker en nedsivning langs 
boringen. Det gælder også pejlebo-
ringer, som i mange tilfælde ligger få 
meter væk fra indvindingsboringen. 
Her kan der også være en utilsigtet 
adgangsvej for overfladevandet til 
grundvandsmagasinet. 

Hirsthals Vandværk 
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kan give en risiko for at trække vand 
fra magasiner tæt på overfladen, hvis 
man pumper for hårdt i indvindings-
magasinet.

Vandbehandlingen på værket om-
fatter mekanisk methanafblæsning 
efterfulgt af jern- og manganud-
fældning.

Der er på baggrund af boringsop-
lysninger og geofysisk kortlægning 
udarbejdet en geologisk model for 
området omkring indvindingsbo-
ringerne med fokus på dæklagene 
over grundvandsmagasinet. Resul-
tatet viser en tydelig afgrænsning 
af grundvandsmagasinet og dæk-
lagene. Dæklagene består af smel-
tevandsler og marint ler. Kortlæg-
ningen har vist, at der lokalt findes 
områder, hvor lerdækket er helt fra-
værende, og der således er direkte 

kontakt fra terræn gennem sandende 
sedimenter til grundvandsmagasinet. 
Dette forhold bør der tages hensyn til 
i den fremtidige arealanvendelse.

For alle indvindingsboringerne er 
der tale om en reduceret grund-
vandstype, der indikerer, at grund-
vandsmagasinet generelt er rimeligt 
velbeskyttet. Der er ikke målt nitrat 
i boringerne. I et par af boringerne 
er der konstateret stigende sulfatind-
hold, hvilket sandsynligvis hænger 
sammen med, at der foregår en re-
duktion af nitrat i de overliggende 
jordlag.

Der er konstateret pesticider og ned-
brydningsprodukter fra pesticider 
i to af vandværkets boringer ved 
analyser i 1999. Der blev på davæ-
rende tidspunkt fundet dels pesticid-
nedbrydningsproduktet BAM og dels 

4.3 Hirtshals Vandværk Øst
Hirtshals Vandværk Øst er belig-
gende nord for Baggesvogn Skov i 
Sindal Kommune. Vandværket ind-
vinder fra fem boringer, hvoraf de 
fire er i drift. I 2003 er to af borin-
gerne sat i drift igen efter flere års 
ophold. Tilstanden for alle boringer 
betegnes som kritisk eller ringe.

Værket er etableret med henblik på 
at udnytte en forventet stor vandres-
source i området. Konstruktionen er 
forberedt, så den kan udvides.

Sænkningen ved boringerne viser, 
at magasinet har en moderat yde-
evne, hvorfor der sker nogen på-
virkning af grundvandsspejlet også 
længere væk fra boringerne. Vand-
værket skal være opmærksom på, 
at indvindingen foregår tæt på den 
vestlige magasinafgrænsning. Det 

 Hirtshals Vandværk Øst
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der ikke sker for kraftig sænkning af 
grundvandsstanden. Man kan med 
fordel undersøge dette ved længere-
varende prøvepumpningsforsøg.

bentazon,- begge under grænsevær-
dien.

Grundvandsdannelsen i området er 
vurderet til at være 5 mio. m³ årligt. 
Det betyder, at Hirtshals Vandværk 
Øst udnytter ca. 20 % af grund-
vandsdannelsen. Udnyttelsesgraden 
af magasinet er tæt på det maksimalt 
anbefalede, og en forøgelse af ind-
vindingen kan påvirke vandløb og 
vandkvalitet negativt. Derfor bør der 
ved fremtidig planlægning af driften 
tilses, at indvindingsmængderne til-
passes magasinets egenskaber, så 

20     Vandforsyningsforhold

Hirsthals Vandværk 
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5 Forureningskilder i for-
hold til arealanvendelse

OSD 3 er domineret af landbrugs-
arealer og skovområder. Byområder 
og spredt bebyggelse i det åbne land 
udgør en meget lille andel af det 
samlede areal.

5.1 Landbrug
I OSD 3 er landbrugs- og bedrifts-
forholdene meget varierende. Jorden 
drives af 189 bedrifter med adresse 
både indenfor og udenfor OSD-om-
rådet. Hertil kommer et ukendt antal 
hobbybrug.

IndvindingsoplandeIndvindingsoplande Areal i hektarAreal i hektar Gennemsnitlig ni-Gennemsnitlig ni-
tratudvaskning mg/tratudvaskning mg/
literliter

Hirtshals VestHirtshals Vest  959959 4444

Hirtshals ØstHirtshals Øst 661661 3535

Skibsby 8 36

Sindal 268 24

Mygdal 105 34

Figur 5.1 Nitratudvaskning i indvindingsoplande 2004

bredt spektrum af de lovlige pesti-
cider. Den gennemsnitlige nitratud-
vaskning fra hektarstøttearealerne er 
estimeret til 53 mg/l (fra rodzonen).

Ud af de 80 % af området, der er 
dækket af landbrugsarealer, er der 
søgt hektarstøtte til omkring 65 %. 
På disse arealer forventes anvendt et 

Baggesvogn
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Katoffelmark ved Baggesvogn

I indvindingsoplandene er den gen-
nesnitlige nitratudvaskning estimeret 
til 35 mg/l. På figur 5.1 er udvask-
ningen fra de enkelte indvindingsop-
landene vist.  I dele af oplandene er 
der udpeget Særligt Følsomme Land-
brugsområder (SFL). Se bilag C. Der 
er kun indgået MVJ (MiljøVenlig Jord-
brugsdrift) aftaler på knap 20 ha. De 
indgåede MVJ-aftaler ligger uden for 
indvindingsoplandene og er ikke ind-
gået med grundvandsbeskyttelse for 
øje.

ritet 2 vil der inden for en overskuelig 
årrække blive foretaget en indsats, 
mens det i områder med prioritet 3 
næppe er nødvendigt at gennemføre 
målrettede tiltag de næste 25-30 
år. Kun kildepladszonen for Skibsby 
Vandværk og kildepladszonerne lige 
øst for Tornby samt kildepladszo-
nerne ved Baggesvogn er udpeget 
som indsatsområde med hensyn til 
nitrat med prioritet 1.

Amtsrådets målsætning for nitrat:

Det gennemsnitlige nitratindhold 
i grundvandsmagasinet må ikke 
overstige 25 mg/liter

Indsatsområder m.h.t. nitrat

Prioritet 1 Indsats skal gennemføres indenfor en kort årrække

Prioritet 2 Indsats skal gennemføres indenfor en overskuelig årække

Prioritet 3 Indsats er ikke nødvendig de næste 25-30 år

Amtsrådets målsætning for nitrat
Det gennemsnitlige nitratindhold i 
grundvandsmagasinet må ikke over-
stige 25 mg/liter

Der er udpeget indsatsområder med 
hensyn til nitrat. Figur 5.3 viser ind-
satsområderne og prioriteringen af 
dem. I områder med prioritet 1 vil der 
blive gennemført en indsats indenfor 
en kort årrække. I områder med prio-
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grundvandet. Ved rydning af større 
skovarealer (renafdrift) kan der ske 
udvaskning af kvælstof.

Skovområderne udgør 11 % af OSD 
3. I indvindingsoplandene findes ikke 
skovområder som udgør en potentiel 
forureningsrisiko. Det gælder f.eks. 
de større sammenhængende skov-
arealer ved Sindal og Baggesvogn. 
I OSD 3 uden for indvindingsoplan-
dene findes kun få og små skovom-
råder, som kan udgøre en forure-
ningsrisiko. Det drejer sig typisk om 
mindre arealer til juletræer og pynte-

Udpegningen omfatter alle de par-
celler, der helt eller delvist berører 
indsatsområdet. I tilfælde, hvor en 
parcel overlapper flere forskellige 
prioriteringsområder, gælder den 
højeste prioritet for hele parcellen.

5.2 Skov
Skovdrift er som udgangspunkt en 
mere grundvandsvenlig arealan-
vendelse end landbrug. Ved pro-
duktion af juletræer og pyntegrønt i 
kildepladszonen er der risiko for ud-
vaskning af kvælstof og pesticider til 

grønt. Der iværksættes ikke særlige 
grundvandsbeskyttende foranstalt-
ninger i forhold til skovområderne.

Der er i Forslaget til Regionplan 
2005 udpeget to skovrejsningsom-
råder. Se bilag C. Det ene er belig-
gende nord for Hjørring by delvist i 
indvindingsopland, mens det andet 
ligger mellem Hjørring og Astrup og 
kun i begrænset omfang inden for 
OSD 3.

Figur 5.2 Linie- og fladekilder

Baggesvogn
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Figur 5.3 Indsatsområder m.h.t. nitrat
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5.3 Byområder
Der findes mange forureningskilder 
i byområder, der kan give anledning 
til grundvandsforurening. Forurenin-
gerne omfatter typisk olie- og ben-
zinprodukter, opløsningsmidler samt 
pesticider. Anvendelse af pesticider 
finder man omkring parcelhushaver, 
sportspladser, kirkegårde, parker 
samt langs veje og stier.

Den bymæssige bebyggelse i om-
rådet er koncentreret omkring byerne 
Bjergby, Tornby, Mygdal, Skibsby, 
Astrup, den vestlige del af Sindal og 
den nordlige del af Hjørring.

Et nyt boligområde i den vestlige del 
af Sindal by er beliggende inden for 
kildepladszonen. Nord for Hjørring 
midtby er udlagt et område til by-
mæssig bebyggelse. Dette område 
ligger delvist i et indvindingsopland.

5.4 Råstofgrave
Råstofgrave kan udgøre en forure-
ningstrussel i forhold til grundvandet.  
Der kan være risiko for oliespild ved 
anvendelse af diverse maskiner til 
udgravning, sortering m.m. Hvis 
grundvandsspejlet sænkes i forbin-
delse med råstofgravning, kan der 
ske en iltning af magasinet. Dette 
kan resultere i en sænkning af re-
duktionskapaciteten for nitrat.

Det er vigtigt, at efterbehandlede 
råstofgrave anvendes på en måde, 
som ikke medfører forurening af 
grundvandet. Ifølge Forslaget til Re-
gionplan 2005 retningslinie 5.2.8 
skal der foretages særlige beskyttel-
sesforanstaltninger i områder med 
særlige drikkevandsinteresser og 

disse områder er uden en rodzone, 
der kan begrænse nedtrængning af 
pesticiderne.

På fairway, tee-steder og greens 
anvendes en del gødning i form af 
kvælstof. Den gennemsnitlige kvæl-
stofbelastning fra golfbaner er væ-
sentligt mindre end på landbrugs-
arealer

5.6 Veje og jernbaner
Veje og jernbaner kan forårsage for-
urening med olieprodukter (spild/
uheld). Uheld ved kemikalietrans-
porter er problematiske i de om-
råder, hvor det primære grund-
vandsmagasin ligger nær terræn. 

Vejvedligeholdelsen i de tre kom-
muner foregår uden brug af pesti-
cider. Vedligeholdelse af jernbane-
arealer kan udgøre en risiko i det der 
som regel bruges pesticider.

Ringvejen nord for Hjørring krydser 
gennem det sydligste indvindingsop-
land til Hirtshals Vest. Længere mod 
nord går Ringvejen over i Skagen 
Landevej, der krydser gennem ind-
vindingsoplandet til Mygdal Vand-
værk.

Jernbanen mellem Hjørring og Hirts-
hals krydser gennem indvindingsop-
landet til Hirtshals Vest ved Tornby.

I Forslaget til Regionplan 2005 er 
der ikke reserveret arealer i OSD 3 til 
nye vejanlæg. Ligeledes er der ikke i 
kommuneplanperioden planlagt ny-
anlæg af veje i Hirtshals, Hjørring og 
Sindal kommuner.

indvindingsoplande til almene vand-
værker, herunder forbud mod gødsk-
ning og sprøjtning. I særlige tilfælde 
kan vilkårene frafaldes, så området 
igen kan overgå til almindelig anven-
delse uden restriktioner.

Der findes én aktiv sandgrav og tre 
aktive lergrave i OSD 3. Råstofgrav-
ningen foregår ved tørgravning. De 
aktive råstofgrave udgør et areal på 
ca. 28 ha, hvilket svarer til 0,4 % af 
OSD-området. Der findes herud-
over 15 afsluttede råstofgrave med 
en samlet arealmæssig udbredelse 
på ca. 40 ha.

En aktiv sandgrav lidt nordøst for 
Hjørring er beliggende inden for 
kildepladszonen. Der indvindes i 
maks. 2,5 m. dybde. Indvindingstil-
ladelsen udløber medio 2006. Der 
er fastsat vilkår om efterbehandling 
med særlige beskyttelsesforanstalt-
ninger. Sandgraven vurderes ikke at 
udgøre en forureningsrisiko i forhold 
til grundvandet.

Vest og sydvest for Baggesvogn Skov 
er der udlagt to regionale råstofom-
råder i indvindingsoplandet uden for 
kildepladszonen.

5.5 Golfbane
I den sydvestlige del af OSD 3 
ligger Hjørring Golfbane. Golf-
banen dækker et samlet areal på 
ca. 92 ha, hvoraf ca. 29 ha bliver 
vedligeholdt med gødning og pesti-
cider. På udvalgte dele af golfbanen 
forekommer der intensiv drift. Anven-
delsen af pesticider udgør hovedsag-
ligt et problem i de områder, som er 
ubevoksede (gruspladser m.v.), da 
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6 Øvrige forureningskilder

40 private afløbsforhold, hvoraf 28 
er nedsivningsanlæg. Se figur 7.2

6.3 Olietanke
Olieprodukter kan udgøre en risiko 
over for grundvandsressourcen. Især 
lette olieprodukter udgør den største 
forureningsrisiko over for grund-
vandsressourcen (f.eks. benzin). Er-
faringer viser, at det kan være van-
skeligt at opdage en utæthed i en 
nedgravet tank. Yderligere er der ri-
siko for spild ved påfyldning. 

Olietanke omfatter tanke til opvarm-
ning af boliger og tanke i forbin-
delse med erhverv. Se figur 7.3. Der 
er ingen oplysninger om kemikalie-
tanke i OSD 3.

6.4 Deponeringer
Deponeringer og affaldsoplag kan 
give anledning til forurening med et 
bredt spekter af stoffer, f.eks. oliepro-
dukter, chlorerede opløsningsmidler, 
pesticider og tungmetaller m.m.

Der er lokaliseret fire tidligere fyld-/
lossepladser inden for OSD 3, hvoraf 
den ene er beliggende inden for ind-
vindingsoplandet til Skibsby Vand-

værk. Der er ikke specifikt kendskab 
til, hvilke typer affald der er depo-
neret. 

6.5 Erhverv (forurenede grunde)
Anvendelse, opbevaring og bortskaf-
felse af kemikalier, olieprodukter m.v. 
i forbindelse med produktion kan 
give anledning til forurening af jord 
og grundvand. Opløsningsmidler, 
olieprodukter og pesticider udgør 
desuden en risiko for forurening af 
grundvandet i forbindelse med spild 
og uheld.

De lokaliserede erhvervstyper i OSD 
3, hvis der ses bort fra landbrug, for-
deler sig på ca. 23 forskellige bran-
cher. 14 af de lokaliserede erhverv 
findes inden for indvindingsoplande 
og kildepladszoner. Se figur 7.3.

6.6 Gamle boringer og brønde
Gamle boringer og brønde, der ikke 
er sløjfet korrekt, kan give anledning 
til forurening af grundvandet, idet de 
ofte ligger i umiddelbar nærhed af 
potentielle forureningskilder. 

Der findes oplysninger om 18 en-
keltindvindinger i OSD 3 (både ek-

De øvrige kortlagte forureningskilder 
er fordelt inden for følgende katego-
rier: Private afløbsanlæg, olietanke, 
deponeringer, erhverv, enkeltindvin-
dinger, landbrug og spildevandsled-
ninger. 

6.1 Spildevandsledninger
Ved udsivning af spildevand fra 
utætte ledninger er der risiko for 
bakteriel forurening af grundvandet 
samt forurening med miljøfrem-
mede stoffer. Risikoen afhænger 
bl.a. af ledningernes alder og pla-
cering i forhold til grundvands-
spejlet og er således størst, hvis 
ledningerne er beliggende i niveau 
med grundvandsspejlet.

Centralt i OSD 3 løber en afskæ-
rende spildevandsledning. Spilde-
vandsledningen er beliggende uden 
for indvindingsoplande og kilde-
pladszoner.

6.2 Private afløbsforhold
Bakterier og miljøfremmede stoffer 
fra spildevand kan udgøre en risiko 
for grundvandsressourcen. Der er 
imidlertid ikke tilstrækkelige under-
søgelser der viser, om udledning af 
stoffer fra afløbsanlæg beliggende i 
kildepladszone udgør en reel forure-
ningsrisiko over for grundvandet. 

Private afløbsforhold dækker over 
nedsivningsanlæg både med og 
uden tilladelse, direkte udledning 
til recipient, afløb til samletank og 
anden type afløb. Der er inden for 
kildepladszoner i OSD 3 registreret 

Konflikter i forhold til forureningskilderKonflikter i forhold til forureningskilder

Spildevandsledninger Utætte ledninger med risiko for bakteriel for-
urening

Private afløbsforhold Bakterier og miljøfremmede stoffer udgør mu-
ligvis en risiko

Olietanke Risiko for utætheder og spild
Deponeringer Ukendskab til sammensætningen af losseplads-

fyld samt mængden af deponeret materiale
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med sand, hvorfra sprøjtemidler hur-
tigt nedsiver til grundvandet. Ge-
nerelt udgør pesticidforurening fra 
punktkilder et problem i hele indvin-
dingsoplandet.

Opbevaring af husdyrgødning i ind-
vindingsopland og kildepladszone 
udgør kun et problem, hvis der er 
utætheder i opbevaringsfaciliteter. 
Ved utætheder og uheld er der risiko 
for at nitrat påvirker grundvandet. Ved 
de fleste uheld kan risikoen for for-
urening af grundvandet afværges.

Der findes ca. 120 aktive landbrugs-
ejendomme med adresse inden for 
OSD 3. Heraf ligger de 45 inden for 
de nuværende indvindingsoplande, 
og 13 har adresse i kildepladszonen. 
Se figur 7.4.

Generelt bruger langt hovedparten af 
landmændene pesticider. Konkret er 
der konstateret flere uhensigtsmæs-
sige fylde- og vaskepladser med be-
tydelig risiko for forurening af drikke-
vandet med pesticider.

Gårdspladserne renholdes i dag ty-
pisk med et middel, der indeholder 
glyphosat (f.eks. Round-up), mens 
de tidligere i stor udstrækning har 
været renholdt med midler med ak-
tivstoffet dichlobenil (f.eks. Prefix) 
eller Atrazin.

På stort set alle ejendomme i indvin-
dingsoplandene findes husdyrbesæt-
ninger og som følge heraf gylle- og 
ajlebeholdere samt møddingspladser 
og i nogle tilfælde markstakke med 
dybstrøelse. I ét tilfælde er gyllebe-
holderen indrettet i en gammel rå-
vandsbeholder umiddelbart ved en 
aktiv indvindingsboring.

6.8 Særligt vedrørende boring 
DGU nr. 5.594
Der er i Hirtshals Vandværks boring 
nr. 19 (DGU nr. 5.594) konstateret 
en kraftig forurening med chlorerede 
opløsningsmidler: trichlorethylen og 
tetrachlorethylen. Boringen er mid-
lertidigt taget ud af drift. Det kan ikke 
afvises, at forureningen vil spredes til 
de nærmeste indvindingsboringer. 
Der er behov for en akut indsats for 
om muligt at opspore og fjerne for-
ureningskilden.

sisterende og ikke anvendte). Enkelt-
indvindinger er her vandindvinding 
til henholdsvis husholdning, husdyr, 
markvanding, brønde m.v. Der er 
hverken i Hirtshals, Hjørring eller 
Sindal kommuner et samlet overblik 
over gamle boringer og brønde. Se 
figur 7.4.

6.7 Landbrug
I forbindelse med landbrugets hånd-
tering af pesticider findes en række 
risici for forurening af grundvandet.

Der er lokaliseret flere steder i kil-
depladszonen, hvor sprøjten bliver 
fyldt og vasket på gårdspladser med 
meget ringe betingelser for tilbage-
holdelse og nedbrydning. I et tilfælde 
inden for kildepladszonen er pladsen 
asfalteret, men vandet løber i et hul 

Potientiel forureningskilde (uden for indsatsområdet)
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7 Handlingsplan

Følgende indsatsaktiviteter iværk-
sættes:

7.1 Indsats i forhold til res-
sourcen
Hirtshals Vandværk udarbejder en 
plan for en langsigtet og bære-
dygtig udnyttelse af vandressourcen. 
I forbindelse hermed fokuseres på, 
hvorledes eventuelle ændrede ind-
vindingsmægder og ny placering 
af kildepladser vil påvirke vandba-
lancen.

Som grundlag for planen opstilles 
et program for en løbende overvåg-
ning af vandbalancen.

7.2 Indsats mod nitrat
Vandværker, kommuner og amt ud-
sender sammen en folder til land-
mænd i området med henblik på at 
fremme landmændenes egen indsats 
mod nitratbelastning. Folderen ud-
arbejdes af Nordjyllands Amt og in-
deholder beskrivelser af simple, men 
effektive tiltag, som landmanden selv 
kan gennemføre for at nedsætte for-
urening af grundvandet med nitrat 
og pesticider – både for flade- og 
punktkilder.

Kommunerne opprioriterer og in-
tensiverer landbrugstilsynet, så der 
fremover bliver gennemført et besøg 
hvert 3. år i indvindingsoplande. Til-
synet udvides til at omfatte plante-
avlsbrug og hobbylandbrug. Tilsynet 
vil endvidere omfatte håndtering af 
sprøjtemidler. 

Fladekilder
Amtet udsender informationsmate-
riale om de eksisterende støtteord-
ninger som skovrejsning, MVJ og 
miljøbetinget tilskud til alle med land-
brugsjord i indvindingsoplandene. 

Amtet udvider SFL-områder og skov-
rejsningsområder med henblik på 
at dække det størst mulige areal i 
indvindingsoplandene. Områderne 
udvides så vidt det er muligt i for-
hold til andre beskyttelsesinteresser 
i området herunder særligt værdi-
fulde landskaber. Nye skovrejsninger 
søges gennemført med løvtræer og 
med størst muligt miljøhensyn. Nu-
værende SFL- og skovrejsningsom-
råder er vist i bilag C

Amtet vurderer hvert tredje år ni-
tratudvaskningen fra marker i kilde-
pladszonen. Formålet med denne 
vurdering er at afsløre ændringer i 
arealanvendelsen som nødvendiggør 
en indsats.

Punktkilder
I indvindingsoplande gennemfører 
kommunerne et tjek af, hvorvidt 
landmænd overholder den tekniske 

kontrol af gyllebeholdere. Hirtshals 
Kommune fjerner i 2006 en gylle-
tank, der er indrettet i en gammel 
råvandsbeholder.

Kommunerne drøfter grundvandsbe-
skyttelse med alle de grundejere, der 
ønsker at etablere eller bruge opbe-
varingsfaciliteter til husdyrgødning i 
kildepladszonen. Kommunerne over-
vejer at stille skærpede krav til instal-
lationerne for at undgå udsivning 
og for at forebygge påvirkningen af 
drikkevandet ved uheld.

Særligt for Hirtshals Vest
For kildepladszonen ved Tornby (om-
råde med indsatsprioritet 1) indgår 
vandværket frivillige aftaler med 
lodsejerne, der mindsker nitratbe-
lastningen markant. Aftalerne indgås 
i overensstemmelse med tidsplanen 
og uafhængigt af, om der kan opnås 
MVJ-tilskud. Indsatsens omfang ju-
steres løbende på baggrund af resul-
taterne af overvågningsprogrammet 
jf. afsnit 7.7.

I den øvrige del af indvindingsop-
landet ved Tornby (område med ind-
satsprioritet 2) søger vandværket så 

Indvindingsopland Areal i 
hektar

Gennemsnitlig nitrat-
udvaskning mg/liter

Hirtshals VestHirtshals Vest 959959 4444

Hirtshals Vandværk ØstHirtshals Vandværk Øst 661661 3535

Sindal Vandværk 268 24

Mygdal Vandværk 105 34

Skibsby Vandværk 8 36
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Figur 7.1 Aktive landbrugsejendomme og fladekilder

vidt muligt at fremme frivillige MVJ-
aftaler med henblik på at nedsætte 
nitratbelastningen. 

I kildepladszonen ved Nørre Vinstrup, 
DGU nre. 5.613, 5.719 og 5.772 
søger vandværket at fremme frivil-
lige MVJ-aftaler med henblik på at 
nedsætte nitratbelastningen i kilde-
pladszonen. Der sker på nuværende 
tidspunkt en relativ høj udvaskning af 
nitrat til grundvandet som dog ikke 
kan spores i magasinet.

Ved Bjergby Ramsgård DGU nre. 
5.632 og 5.764 er nitratudvask-
ningen lav i kildepladszonen, men 
høj i oplandet. Da grundvandsdan-
nelsen kan være lille på engarealerne 
i kildepladszonen, søger vandværket 
at fremme frivillige MVJ-aftaler med 
lodsejerne i området. Aftalerne skal 
sigte mod at nedsætte nitratbelast-
ningen i den del af oplandet, der har 
nogen sårbarhed, og hvor nitratud-
vaskningen er høj.

Mulighederne for at opnå MVJ-til-
skud til drikkevandsbeskyttelse er pt. 
begrænsede. På baggrund af resul-
taterne af overvågningsprogrammet 
jf. afsnit 7.7 vurderes løbende om 
der er behov for at indgå andre af-
taler.  

Særligt for Hirtshals Øst
I boringernes nærområde i Hirtshals 
Øst skal der etableres en fysisk sik-
ring, for eksempel i form af græsare-
aler, der ikke bliver gødet og sprøjtet. 

Baggesvogn
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Udpegningen af kildepladszonen 
som indsatsområde med hensyn til 
nitrat med prioritet 1 sigter derfor 
mod udlægning af en dyrkningsfri 
bræmme omkring boringerne.

Vandværkets boringer ligger langs 
Søttrupvej og Baggesvognsvej. Det 
vil gøre driften af jorden mellem 
nærområderne besværlig, hvis vand-
værket kun etablerer sikrede nærom-
råder omkring vandindvindingsbo-
ringerne. Hirtshals Vandværk søger 
derfor at opkøbe jorden ved indvin-
dingsboringerne i et ca. 30 meter 
bredt bælte langs Baggesvognsvej 
svarende til et areal på ca. 2 ha.

Umiddelbart opstrøms kildepladszo-
nerne findes et sandvindue, hvor det 
vil være hensigtsmæssigt at indgå 
aftale om at nedsætte nitratudvask-
ningen. Vandværket søger at indgå 
aftale herom.

7.3 Indsats mod pesticider
Det er et mål for indsatsplanen at 
forebygge fremtidige problemer 
med pesticider. Vandværket søger 
derfor at indgå frivillige aftaler om 
begrænset anvendelse af pesticider 
i såvel kildepladszonen som i resten 
af indvindingsoplandet.

Sikring af nærområdet omkring bo-
ringerne ved Hirtshals Øst prioriteres 
højt.

Vandværket undersøger indholdet 
af bentazon i vand fra det øvre ma-
gasin, og afhængig af den målte 
koncentration igangsættes kildeop-
sporing.

Flade- og liniekilder
Kommunerne arbejder for at gen-
nemføre et generelt stop for brug af 
pesticider på offentlige arealer. I by-
områderne - hovedsageligt omkring 
Tornby og Hjørring – iværksætter 
amtet i samarbejde med kommu-
nerne og vandværket en kampagne 
for ”pesticidfri by”. Kampagnen vil i 
første omgang være målrettet mod 
grundejere inden for kildepladszo-
nerne, men opfordringen skal på sigt 
omfatte grundejere i hele indsatsom-
rådet til OSD 3.

Hjørring Golfklub ligger i to indvin-
dingsoplande til Hirtshals Vest. Se 
figur 5.2. I den sydlige del findes 
desuden et idrætsanlæg med bold-
baner. 

Hjørring kommune indgår aftale 
med Hjørring Golfklub om afvik-
ling af pesticider i henhold til gæl-
dende pesticidaftaler. Vandværket 
kontakter idrætsklubben med hen-
blik på en dialog omkring reduceret 
brug af pesticider på udyrkede og 
befæstede arealer.

Jernbanen mellem Hjørring og Hirts-
hals krydser to kildepladszoner til 
Hirtshals Vest. Se figur 5.2. Hirtshals 
Kommune iværksætter en dialog 
omkring brug af pesticider langs 
jernbanestrækningen og på stations- 
og rangerarealer. Målet er at stoppe 
vedligeholdelse af jernbanearealer 
med pesticider (f.eks. Round-up) og 
i stedet bruge alternative metoder, 
som eksempelvis damp. 

Punktkilder
Vandværket foretager en gennem-
gang af al håndtering af sprøjte-
midler på samtlige landbrugsejen-
domme med adresse i oplandene. 
Gennemgangen kan tage udgangs-
punkt i udgivelsen ”Tjekliste for 
håndtering af bekæmpelsesmidler 
på landbrugsbedrifter” fra Dansk 
Landbrugsrådgivning, Landscentret. 
På nogle ejendomme i kildeplads-
zonen må det forventes, at der skal 
etableres nye fylde- og vaskepladser 
for at gøre håndteringen forsvarlig.

Den langsigtede styring af håndte-
ringsproblematikken vil  sandsyn-
ligvis blive reguleret gennem lovfast-
satte retningslinier. Bliver disse ikke 
tilstrækkelige i forhold til grundvands-
beskyttelse, vil det være nødvendigt 
at forbedre flere af de eksisterende 
vaske- og påfyldningspladser i land-
bruget. 

Ejendomme inden for indvindingsop-
landet bør ikke anvende sprøjtemidler 
til at holde arealer rene. Amtet iværk-
sætter en informationskampagne om 
problemet og udarbejder en guide, 
der forklarer haveejere og land-
mænd, hvordan de kan holde haver, 
fortove og andre arealer fri for ukrudt 
ved hjælp af pesticidfrie metoder. 

I samme kampagne informeres om 
miljørigtig håndtering og bortskaf-
felse af miljøfarligt affald.

Hirtshals Vandværk indgår aftaler om 
pesticidfri vedligeholdelse af gårds-
pladser i kildepladszoner.
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På én ejendom i indvindingsoplandet 
er der stillet forslag om, at vand-
værket i samarbejde med lodsejeren 
foranstalter indkøb og montering af 
en skylletank til marksprøjten.

7.4 Indsats mod andre forure-
nende stoffer.
Regulering af byudvikling og eksi-
sterende by- og erhvervsområder
Gennem kommunernes planlæg-
ning friholdes følgende områder for 
byudvikling:

• Kildepladszonerne

•  De dele af indvindingsoplandene 
som ligger uden for kildepladszo-
nerne, og som har stor og nogen 
sårbarhed

Eksisterende kommuneplanrammer 
kan realiseres på vilkår om grund-
vandsbeskyttende foranstaltninger. 
Ved udstykning af kommunale are-
aler tinglyses forbud mod brug af 
pesticider og andre miljøfremmede 
stoffer.

Ovennævnte indsats er en udmønt-
ning af Regionplanens retningslinie 
6.1.7, ifølge hvilken områder med 
særlige drikkevandsinteresser og 
indvindingsoplande til almene vand-
værker så vidt muligt friholdes for by-
udvikling.

Hirtshals og Sindal kommuner øger 
frekvensen af de kommunale tilsyn 
med aktive virksomheder i kilde-
pladszoner og indvindingsoplandet. 
Fokus for tilsynene vil være de aktivi-
teter, som udgør en risiko for at for-
urene grundvandet. Hjørring Kom-

Figur 7.2 Afløbsforhold

Baggesvogn
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mune vil øge frekvensen af miljøtilsyn 
på de virksomheder, der ligger i ind-
vindingsoplandet. Det betyder, at 
kommunen fremover vil føre tilsyn 
med landbrug, anmelde- og bran-
chevirksomheder hvert 3. år.

Kommunerne vil stille skærpede krav 
om grundvandsbeskyttende foran-
staltninger til virksomheder og land-
brug, der ligger i kildepladszoner.

Amtet anbefaler, at kommunerne i 
samarbejde med vandværket udar-
bejder en supplerende beredskabs-
plan ved uheld med forurenende 
stoffer på virksomheder, der er ak-
tive i kildepladszonerne.

Regulering af råstofgrave
Der gives som udgangspunkt ikke 
tilladelse til nye råstofgrave i kilde-
pladszonerne indenfor indsatsom-
rådet.

Gennem regionplanens retnings-
linier for råstofadministrationen vil 
der fortsat være fokus på grund-
vandsbeskyttelsen indenfor områder 
med særlige drikkevandsinteresser 
og indvindingsoplande til almene 
vandværker.

Tilsynet med såvel aktive som ned-
lagte råstofgrave indenfor disse om-
råder prioriteres derfor højt.

Retningslinier for etablering af er-
hverv i eksisterende landbrugsbyg-
ninger
Kommunerne vil så vidt muligt ar-
bejde for, at kildepladszonen fri-
holdes for nye virksomheder, som 
kan udgøre en risiko for forurening 
af grundvandet.

Mindre virksomheder, som bliver 
etableret i det åbne land, skal an-
meldes til kommunen. Kommunerne 
vil i forbindelse hermed sikre, at hen-
synet til vandindvindingsinteresserne 
bliver tilgodeset. 

Arealanvendelsen i kildepladszonen 
reguleres gennem amtets og kom-
munens planlægning og administra-
tion med henblik på opfyldelse af 
indsatsplanens mål.

Håndtering af punktkilder
I Hirtshals Vandværks indvindings-
opland ved Tornby er lokaliseret et 
tidligere værksted samt oplag af 
biler. I indvindingsoplandet ved Bag-
gesvogn er lokaliseret et tømrerværk-
sted.

Nordjyllands Amt udarbejder histo-
riske redegørelser for de tre punkt-
kilder, der er omfattet af jordforure-
ningsloven. De historiske redegørelser 
skal gennemføres med fokus på at 
vurdere den tidligere og nuværende 
anvendelse herunder anvendelsen af 
miljøfremmede stoffer på disse are-
aler. Amtet vil herefter vurdere be-

hovet for at udføre orienterende for-
ureningsundersøgelser m.v.

Der har tidligere eksisteret to mink-
farme indenfor kildepladszonerne til 
Hirtshals Vest, hvoraf det ene er om-
lagt til entreprenørvirksomhed (vogn-
mand). Amtet vurderer, om mink-
farmene udgør punktkilder som er 
omfattet af jordforureningsloven.

Kommunerne gennemgår eksiste-
rende olietanke og opdaterer og veri-
ficerer oplysningerne i BBR. Hirtshals 
og Sindal kommuner udsender breve 
til alle grundejere i indvindingsoplan-
dene med en opfordring til grund-
ejerne om at indberette oplysninger 
om olietanke på deres grunde. Hjør-
ring Kommune har haft succes med 
denne fremgangsmåde.

Svarene bruges som grundlag for 
en første vurdering af forureningsri-
sikoen. På dette grundlag foretages 
en besigtigelse af samtlige olietanke 
inden for kildepladszonerne for at 
undersøge, om tankene er lovlige. 
Ulovlige olietanke følges op med et 
påbud om lovliggørelse.

Lokalitetsnr. Adresse Aktivitet Indsats Prioritet

819-0674
Gadevej 12, 
Hirtshals

Tidligere autoværk-
sted

Historisk 
redegørelse 

H

821-1033
Ringvejen 672,
Hjørring

Oplag af biler/ Auto-
værksted

Historisk 
redegørelse

M

839-2906
Borrisholtvej 231,
Sindal

Tømrerværksted Historisk 
redegørelse

M

-
N.A. Jensensvej 18, 
Hirtshals

Vognmandsforretning
Tidligere minkfarm

Vurdering M

-
N.A. Jensensvej 26, 
Hirtshals

Minkfarm Vurdering M

Tabel 7.1 Amtets indsats på jordforureningsområdet 
H: Høj, M: middel, L: Lav
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Grundejere skal på sigt fjerne eller 
sløjfe nedgravede tanke inden for 
kildepladszonerne og eventuelt ud-
skifte dem med overjordiske tanke. 
Ifølge olietankbekendtgørelsen må 
der ikke nedgraves nye olietanke in-
denfor kildepladszonerne.

Kommunerne har ikke registreret alle 
gamle boringer og brønde. Nord-
jyllands Amt har konstateret flere 
ubrugte brønde og boringer i forbin-
delse med kortlægningen af OSD 3. 
Kommunerne vil iværksætte en kam-
pagne, der skal opfordre alle grund-

ejere til at hjælpe med at opspore 
gamle boringer og brønde i kilde-
pladszonerne.

Kommunerne vil stille krav til alle 
grundejere om at sørge for at sløjfe 
alle de boringer og brønde indenfor 
indvindingsoplandene, som ikke 
bliver brugt. Grundejerne skal efter-
følgende kunne dokumentere sløjf-
ningerne over for kommunerne.

Kommunerne foretager en tilstands-
vurdering af kloaknettet i Tornby og 
Hjørring nord. Utætte kloakker over 

grundvandsspejlet er særligt et pro-
blem inden for kildepladszonerne, 
hvor afstanden til vandindvindings-
anlæggene er mindre end 300 m. 
Kommunerne kortlægger kloaknet-
tets beliggenhed i forhold til grund-
vandsspejlet og udarbejder renove-
ringsplaner for kloaknettet.

Kommunerne iværksætte kam-
pagner, der har til formål at infor-
mere ejere og brugere af nedsiv-
ningsanlæg og anlæg med direkte 
udledning til recipienter i kildeplads-
zoner og indvindingsoplande om, at 

Figur 7.3 Olietanke og erhverv

Baggesvogn
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På denne baggrund udarbejdes en 
handlingsplan for opsporing og fjer-
nelse af forureningskilden. Hand-
lingsplanen skal bl.a. indeholde en 
vurdering af behovet for etablering 
af undersøgelsesboringer samt for-
slag til placering af disse. 

Spildevandsslam
Sindal, Hirtshals og Hjørring kom-
muner aftaler en fælles administra-
tionspraksis som begrænser ud-
spredningen af spildevandsslam i 
indvindingsoplandene og særligt i 
kildepladszonerne. 

Trafik
Vandværket vil kortlægge mulige 
spredningsveje fra henholdsvis jern-
banen og vejarealerne ind mod kil-
depladserne ved Hirtshals Vest. I den 
forbindelse vil vandværket også vur-
dere behovet for, at der bliver ud-
arbejdet en supplerende bered-
skabsplan i tilfælde af uheld på 
trafikstrækninger.

de skal begrænse udledning af mil-
jøfremmede stoffer i spildevandet.

Kommunerne udarbejder en til-
standsvurdering og efterfølgende ri-
sikovurdering af nedsivningsanlæg 
og anlæg med direkte udledning til 
recipienter i kildepladszonerne.

Opsporing af kilde til forurening af 
boring DGU 5.594
Hirtshals Vandværk indsamler og 
sammenstiller alle tilgængelige op-
lysninger om mulige kilder til for-
ureningen af boring DGU 5.594. 

Figur 7.4 Enkeltindvindinger

Baggesvogn
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7.6 Indsats overfor enkeltindvin-
dere
Kommunerne vil som udgangspunkt 
ikke tillade, at der bliver etableret ha-
vevandings- og markvandingsboringer 
i kildepladszoner.

Tilladelse til enkeltindvindinger i kil-
depladszonerne søges ligeledes und-
gået.

Kommunerne igangsætter en kam-
pagne for at opspore brønde og bo-
ringer, der ligger i kildepladszoner og 
indvindingsoplande. Kommunerne 
sikrer, at boringer og brønde er ind-
rettet efter forskrifterne i den gældende 
bekendtgørelse.

Hirtshals Vandværk besigtiger bo-
ringer og brønde hvert 3. år i samar-
bejde med det kommunale tilsyn. Bo-
ringer og brønde, der ikke er indrettet, 
så de overholder gældende regler for 
vandforsyning, skal bringes i orden. Ar-
bejdet påhviler ejeren.

Ubenyttede boringer og brønde skal 
sløjfes, og sløjfningerne skal efterføl-
gende dokumenteres med en sløjfning-
serklæring fra den brøndborer, der ud-
fører arbejdet. På sigt vil kommunerne 
udstede påbud om sløjfning af samt-
lige ubrugte brønde og boringer i ind-
vindingsoplande.

Kontrol af vandkvalitet hos enkeltind-
vindere

Som en del af vandværkets overvåg-
ningsprogram tilbyder vandværket alle 
enkeltindvindinger i kildepladszoner 
en boringskontrol (med 23 pesticider) 
hvert 3. år.

7.7 Overvågning
Ressourcens størrelse
Hirtshals Vandværk udarbejder et pro-
gram for overvågning af vandbalancen 
jf. afsnit 7.1.

Nitrat
Hirtshals Vandværk iværksætter over-
vågning af udviklingen af indholdet af 
nitrat i de nordligste indvindingsoplande 
til Hirtshals Vandværk Vest. Det anbe-
fales, at vandværket som grundlag for 
overvågningen benytter resultaterne af 
den landsdækkende overvågning af 
grundvandet (GRUMO). Se afsnit ne-
denfor.

Nye overvågningsboringer bør etab-
leres i det omfang GRUMO-borin-
gerne ikke giver en tilstrækkelig dæk-
ning. Målet er at følge nitratfronten og 
ændringen i nitratindholdet i det øvre 
grundvand, særligt i områder hvor are-
alanvendelsen ændres. 

I indsatsområder med hensyn til nitrat 
undersøges den konkrete udvikling i 
nitratudvaskningen fra rodzonen efter 
3 år for at vurdere effekten af de ind-
gåede aftaler. Undersøgelsen baseres 
på eksisterende registerdata evt. sup-
pleret med interviews på udvalgte land-
brugsejendomme.

Pesticider
Vandværket udvider overvågningen af 
vandkvaliteten i vandværkets boringer 
således, at analyser for pesticider bliver 
udvidet fra 24 til 34-36 parametre. 
Analyserne bliver udført hvert 3. år for 
hver boring.

Der er konstateret BAM i to boringer 
ved Hirtshals Vest. Det er derfor nød-

7.5 Indsats på vandværket
Forbedring af vandværkets tekniske 
installationer
Hirtshals Vandværk arbejder i øje-
blikket hen imod en vedligehol-
delses- og driftsplan for boringerne. 
En egentlig forebyggende vedli-
geholdelsesplan har ikke tidligere 
været praktiseret. 

Hirtshals Vandværk sikrer, at bo-
ringerne er aflåst. Det er vigtigt, at 
indtrængning af overfladevand bliver 
forhindret. Vandforsyningen checker 
utætheder af boringsafslutninger, og 
der etableres foranstaltninger således, 
at vandfyldning af råvandsstationer 
undgås. 

Det er ofte problemfyldt at have to ad-
skilte filtre på samme stamme. Udfæld-
ninger i boringen kan forekomme ved, 
at Hirtshals Øst sammenblander vand 
med differentieret vandkemi, hvilket kan 
være den primære årsag til en ned-
gang i boringens ydelse. I disse tilfælde 
overvejer vandværket at afblænde det 
øverste filter på stammen.

Hirtshals Vandværk er i gang med at 
udarbejde beredskabsplaner for deres 
forsyningsnet. Hirtshals Vest har for-
bindelse med Mygdal Vandværk og 
herfra videre til Bjergby.

Herudover udbedrer vandværket de 
under tilstandsvurderingen konstate-
rede mangler. 

Drift af udenomsarealer
Vandværket sikrer, at der sker en mar-
kering og friholdelse af en 10 meters 
fysisk sikringszone omkring vandind-
vindingsboringerne. 
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vendigt med en fortsat overvågning af 
disse boringer. Hvis der sker stigninger 
af BAM-indholdet i disse boringer, 
igangsættes en undersøgelser af den 
forventede BAM fane fra to gårde.

Det anbefales, at der benyttes sepa-
rationspumpning, når der udtages 
prøver på Hirtshals Øst. Det vil kunne 
give nyttige informationer i et overvåg-
ningsprogram.

Grumo-boringer
Som et led i den landsdækkende 
grundvandsovervågning (GRUMO) 
er etableret en række overvågnings-
boringer i indvindingsoplandet ved 
Tornby. Fra boringerne udtages 
vandprøver to gange årligt. Analy-
seresultaterne inddrages løbende 
i vandværkets overvågning af om-
rådet.

Overvågningsrapport
Der udarbejdes hvert år en rapport 
om resultaterne af overvågningen af 
udviklingen i ressourcens størrelse og 
kvalitet. Rapporten lægges til grund 
for en samlet vurdering og eventuel 
omprioritering af indsatsen.
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Hirtshals Vandværk                                                                                                udgifter i 1.000 kr.
Indsats 2006 2007 2008 - 20010 2011 - 2055 Bemærkning

1.10 Plan for bæredygtig udnyttelse af res-
sourcen

- Vurdering af hvordan vandbalancen 
påvirkes ved forskellige indvindings-
scenarier.

1.11 Kortlægning af mulige sprednings-
veje fra vejarealer med transport af far-
ligt gods

5 Kortlægning af spredningsveje vurderet 
til ca. 8 timers arbejde.

1.12 Udskiftning af nedgravede tanke (< 
6.000 l) med overjordiske tanke i kilde-
pladszone

30 30 40 Til opgravning eller sløjfning af ned-
gravet tank er overslagsmæssigt afsat 
8.000 kr. pr. stk.

1.13 Bedriftstjek ved rådgiver/konsulent af 
pesticidpunktkilder

76 Besøg og gennemgang af pesticid-
håndtering på bedriften sammen med 
konsulent.

1.14 Opfølgning på bedriftstjek, anslået 300 F.eks. til etablering af støbte vaske- og 
påfyldningspladser med opsamling i 
gyllebeholder.

1.15 Aftaler om pesticidfri gårdspladser 
(10 stk) i kildepladszone

40 40 160 1.800 (789) Aftaler om pesticidfri renholdelse af 
gårdspladser f.eks. ved brug af gas-
brænder

1.16 Indgåelse af dyrkningsaftaler i kilde-
pladszone ved Tornby (område med ind-
satsprioritet 1)

310 310 930 13.950 (6.426) Aftalerne skal medføre en væsentlig 
nedsættelse af nitratbelasttningen f.eks. 
vedvarende græs. En begrænset del af 
aftalerne kan muligvis indgås som MVJ-
aftaler.

1.17 Aftaler om begrænset pesticidbelast-
ning i kildepladszonerne. Miljøvenlig drift 
af græs- og naturarealer

510 510 1530 22.950
(10.581)

Omfatter omlægning af 173 ha. i kil-
depladszoner. En begrænset del af af-
talerne kan muligvis indgås som MVJ-
aftaler.

1.18 Sløjfning af ubenyttede brønde og 
boringer i kildepladszone

80 80 Iværksættes efter kommunens op-
søgende arbejde med boringer og 
brønde.

1.19 Analyse af vandværksboringer - ud-
videt analysepakke i 4 boringer pr. år

8 8 24 360 (166) Analysen udføres hvert 3. år for hver 
boring

1.20 Boringskontrol af enkeltindvindere 
(12 stk)

36 36 504 (240) Udføres hvert 3. år.

1.21 Dialog omkring brug af pesticider 
på jernbanearealer - alternativer frem-
lægges

3 Mødeaktivitet.

1.22 Vurdering af nitratudvaskning i kilde-
pladszone

40 Vurderingen foretages 3 år efter iværk-
sættelse af indsatsplanen - koordineres 
med punkt 2.17.

1.23 Etablering af 2 stk. overvågningsbo-
ringer

76

1.24 Analyser af prøver udtaget fra de to 
moniteringsboringer

12 132 (66) Udføres hvert 2. år efter etablering af 
boringerne.

1.25 Opsporing af kilde til forurening af 
boring DGU 5.5.94

?

Omkostninger for vandværket
942 1054 3228

39.696
(18.268))

7.8 Tidsplan og økonomi - Hirtshals Vandværk Vest
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Nordjyllands Amt                                                                                                                 udgifter i 1.000 kr.

Indsats 2006 2007 2008 - 2010 2011 - 2055 Bemærkning
2.10 Udførelse af historiske redegørelser 
for erhvervsgrunde.

* Behovet for udførelse af orienterende 
forureningsundersøgelse vurderes på 
baggrund af de historiske redegørelser.

2.11 Rundsendelse af informationsmate-
riale om MVJ, MB-tilskud og skovrejsning.

*

2.12 Folder med god landbrugspraksis ift. 
grundvand (inkl. pesticidpunktkilder udar-
bejdes).

*

2.13 Folder om grundvandsbeskyttelse - 
til husstandsomdeling

* Om bl.a. pesticidhåndtering, afløbsfor-
hold og miljørigtig håndtering og bort-
skaffelse af miljøfarligt affald

2.14 Periodemæssigt tjek af ændringer i 
landbrugsdrift vedr. nitratudvaskning.

* Undersøgelsen udføres hvert 3. år ved 
kontakt til kommunale landbrugstilsyn 
og lokal landbrugskonsulent. Alternativt 
kan ændringer overvåges med Land-
brugsGIS.

2.15 Opfølgning på råstofgrave. *

2.16 Udvidelse af områder til SFL og sk-
ovrejsning 

*

Omkostninger for Nordjyllands Amt * * * *

Hirtshals og Hjørring Kommuner                                                                                           udgifter i 1.000 kr.)

Indsats 2006 2007 2008 - 2010 2011 - 2055 Bemærkning

3.10 Spuling og TV-inspektion af kloak-
ledninger i den nordlige del af Hjørring by 
og i Tornby. Renoveringsplan udarbejdes.

180 Omfatter ca. 6 km kloakledning i vej-
arealer inden for indvindingsopland.

3.11 Saltning af vejbaner, herunder be-
regning af massebalance for salt/grund-
vand

9 Samlet vurderet til ca. 16 timers ar-
bejde.

3.12 Udarbejdelse af supplerende bered-
skabsplan for trafikanlæg (Ringvejen)

3 Kortlægning af spredningsveje fra vej-
arealer udført af Hirtshals Vandværk 
danner grundlag.

3.13 Kampagne til opdatering og verifice-
ring af kommunernes oplysninger om ek-
sisterende olietanke (Hirtshals Kommune)

- Hjørring Kommune har udført opsø-
gende kampagne på olietanke inden 
for kommunegrænsen.

3.14 Tilsyn og kontrol af olietanke i kilde-
pladszone

25 25 Anslået antal er 25 stk. Der kan frem-
komme nye oplysninger om olietanke i 
forbindelse med olietankkampagnen.

3.15 Kontrol og risikovurdering af afløbs-
anlæg i kildepladszone.

32 32 32 Ejendomme uden oplysninger priori-
teres højest.

3.16 Opsøgende arbejde og efterføl-
gende kontrol af boringer og brønde op-
fyldende gældende krav i kildepladszone.

20 20 60 Boringer og brønde bør besigtiges én 
gang årligt i samarbejde med de kom-
munale tilsyn. Ubenyttede boringer og 
brønde skal sløjfes.

3.17 Fjernelse af gyllebeholder. 250 Tanken er gennemgået af byggesag-
kyndig, og Hirtshals Kommune vil fjerne 
tanken
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Hirtshals og Hjørring Kommuner, fortsat                                                                               udgifter i 1.000 kr.)
Indsats 2006 2007 2008 - 20010 2011 - 2055 Bemærkning
3.18 Intensivering af landbrugstilsyn samt 
tjek af, om 10 års beholderkontrol over-
holdes.

36 252 (93) Gennemføres hvert 3. år. Der er regnet 
med en ekstraomkostning ift., at tilsynet 
nu gennemføres ca. hvert 5. år.

3.19 Øget tilsynsfrekvens på virksom-
heder i indvindingsopland (Hjørring Kom-
mune).

7 7 21 288 (135) Anslået antal er 4 stk., der udføres én 
gang årligt.

3.20 Kildepladser friholdes for byvækst. - Skærpede krav til udlagte områder via 
lokalplaner.

3.21 Skærpede krav til etablering af have-
vandings- og markvandingsboringer samt 
enkeltindvindinger i kildepladszone.

-

2.22 Særlig opmærksomhed og skær-
pede krav til virksomheder inkl. landbrug i 
kildepladszone.

-

3.23 Særlig opmærksomhed ved etable-
ring og ibrugtagning af opbevaringsfacili-
teter til husdyrgødning.

- Reguleringen sker i forbindelse med an-
søgning om byggetilladelse.

3.24 Aftale om så vidt muligt at begrænse 
udspredning af spildevandsslam i indvin-
dingsoplandene.

- Aftale kommunerne imellem. 
Kildepladszonerne bør helt friholdes for 
spildevandsslam.

3.25 Aftale med Hjørring Golfklub om af-
vikling af pesticidforbrug.

- I henhold til gældende pesticidaftaler

Omkostninger for kommune 132 334 293 540 (228)

Samlede omkostninger totalt
1.324 1.138 3.521

40.236 
(18.496)

Overslag over omkostninger i forbindelse med indsatsplanen, angivet i tusinde kroner, prisniveau maj 2004. 
Overslagspriserne er reale overslagspriser (tallene i parentes er nutidsværdier). Boringsrenovering o.lign. er ikke 
medregnet, da det henføres til løbende driftsudgifter.

 *Amtets indsats vil overvejende bestå i en opprioritering af indsatsområdet indenfor de nuværende opgave-
mæssige og økonomiske rammer.
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Hirtshals Vandværk                                                                                                                udgifter i 1.000 kr.
Indsats 2006 2007 2008 - 2010 2011 - 2055 Bemærkning

1.10 Plan for bæredygtig udnyttelse af res-
sourcen.

- Vurdering af hvordan vandbalancen 
påvirkes ved forskellige indvindings-
scenarier.

1.11 Udskiftning af nedgravede tanke med 
overjordiske tanke i kildepladszone. 30

Til opgravning eller sløjfning af ned-
gravet tank er overslagsmæssigt afsat 
10.000 kr. pr. stk.

1.12 Bedriftstjek ved rådgiver/konsulent af pesti-
cidpunktkilder. 52

Besøg på bedriften og gennemgang 
af pesticidhåndteringen sammen med 
konsulent.

1.13 Opfølgning på bedriftstjek, anslået. 90 F.eks. til etablering af biobed.
1.14 Aftaler om pesticidfri gårdsplads i kilde-
pladszone. 8 8 24 360 (166)

Aftaler om pesticidfri renholdelse af 
gårdspladser f.eks. ved brug af gas-
brænder

1.15 Indkøb og montering af en skylletank og 
spuleudstyr.

10
Øvrige relevante bedrifter anvender 
skylletank.

1.16 Sikring af nærzone ved opkøb af 30 meter 
bredt bælte omkring vandindvindingsboringer. 160  

Omfatter opkøb af landbrugsjord med 
et samlet areal på ca. 2 ha. Ekskl. om-
kostninger til selve aftaleindgåelsen.

1.17 Aftaler om begrænset pesticidbelastning i 
kildepladszonerne. Miljøvenlig drift af græs- og 
naturarealer

139 139 417 6.255 (2.872)

Omfatter omlægning af 49 ha. i kilde-
pladszoner. Kun en begrænset del af 
aftalerne ventes at kunne indgås som 
MVJ-aftaler.

1.18 Analyse af vandværksboringer - udvidet 
analysepakke i 3 boringer fordelt over 2 år.

3 3 9 123(50)

Omkostninger for vandværket 180 462 450
6.738

(3.088)

Nordjyllands Amt                                                                                                                    udgifter i 1.000 kr.
Indsats 2005 2006 2007 - 2009 2010 - 2055 Bemærkning

2.10 Udførelse af historiske redegørelser for er-
hvervsgrund *

Behovet for udførelse af orienterende 
forureningsundersøgelse vurderes på 
baggrund af de historiske redegørelser

2.11 Rundsendelse af informationsmateriale om 
MVJ, MB-tilskud og skovrejsning

*

2.12 Folder med god landbrugspraksis ift. 
grundvand (inkl. pesticidpunktkilder)

*

2.13 Folder om grundvandsbeskyttelse -  til hus-
standsomdeling *

Om bl.a. pesticidhåndtering, afløbsfor-
hold og miljørigtig håndtering og bort-
skaffelse af miljøfarligt affald.

2.14 Periodemæssigt tjek af ændringer i land-
brugsdrift vedr. nitratudvaskning

*

Undersøgelsen udføres hvert 3. år ved 
kontakt til kommunale landbrugstilsyn 
og lokal landbrugskonsulent. Alternativt 
kan ændringer overvåges med Land-
brugsGIS.

2.15 Udvidelse af områder til SFL og skovrejs-
ning

* * *

Omkostninger for Nordjyllands Amt * * * *

7.9 Tidsplan og økonomi - Hirtshals Vandværk Øst
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Hirtshals og Sindal Kommuner                                                                                              udgifter i 1.000 kr. 
Indsats 2005 2006 2007 - 2009 2010 - 2055 Bemærkning
3.10 Kampagne til opdatering og verificering 
af kommunernes oplysninger om eksisterende 
olietanke.

-
Hjørring Kommune har udført opsø-
gende kampagne på olietanke inden 
for kommunegrænsen

3.11 Tilsyn og kontrol af olietanke i kildeplads-
zone.

14 Anslået antal er 7 stk.

3.12 Kontrol og risikovurdering af afløbsanlæg i 
kildepladszone.

20
Ejendomme uden oplysninger priori-
teres højest

3.13 Intensivering af landbrugstilsyn samt tjek af 
om 10 års beholderkontrol overholdes. 19 134 (50)

Gennemføres hvert 3. år. Der er regnet 
med en ekstraomkostning ift. at tilsynet 
nu gennemføres ca. hvert 5. år

3.14 Landbrugstilsyn på yderligere én ejendom 
i kildepladszone.

2 2 34 (17)
Gennemføres hvert 3. år. 

3.15 Landbrugstilsyn på yderligere fire ejen-
domme i opland.

10 10 140 (63)
Gennemføres hvert 3. år.

3.16 Særlig opmærksomhed ved etablering og 
ibrugtagning af opbevaringsfaciliteter til husdyr-
gødning.

-
Reguleringen sker i forbindelse med an-
søgning om byggetilladelse.

3.17 Skærpede krav til etablering af havevan-
dings- og markvandingsboringer samt enkelt-
indvindinger i kildepladszone.

-

3.18 Særlig opmærksomhed og skærpede krav 
til virksomheder inkl. landbrug i kildepladszone.

-

3.19 Aftale om så vidt muligt at begrænse ud-
spredning af spildevandsslam i indvindingsop-
lande.

-
Aftale kommunerne imellem. 
Kildepladszonerne bør helt friholdes for 
spildevandsslam.

Omkostninger for kommuner 65 12 308 (130)

Samlede omkostninger totalt 245 462 462 7.046 (3.218)

* Amtets indsats vil overvejende bestå af en opprioritering af indsatsområdet indenfor de nuværende opgavemæssige og 
økonomiske rammer.

Overslag over omkostninger i forbindelse med indsatsplanen, angivet i tusinde kroner, prisniveau maj 2004. Overslagspri-
serne er reale overslagspriser (tallene i parentes er nutidsværdier). Boringsrenovering o.lign. er ikke medregnet, da det hen-
føres til løbende driftsudgifter
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8 Retningslinier for
   administration

Følgende hensyn skal varetages 
ved sagsbehandling og andre 
myndighedsopgaver indenfor om-
rådet. Hvor ikke andet står nævnt, 
omfatter området hele det generelle 
indsatsområde.

8.1 Nordjyllands Amt
Ansøgning om vandindvinding
Amtsrådet har i Forslag til Region-
plan 2005, retningslinie 6.1.2. be-
stemt følgende prioritering af van-
dressourcen:

1. Forsyning af drikkevand,
2 Miljøtilstanden i omgivelserne og 
3. Vandforbrug til erhvervsformål.

Den samlede grundvandsressource 
i indsatsområdet er knap i forhold 
til det nuværende behov hos vand-
værker og enkeltindvindere. Der er 
derfor en løbende risiko for, at der 
sker overbelastning af grundvands-
magasinerne, hvilket på længere sigt 
kan påvirke grundvandskvaliteten og 
vandløbene negativt.

Amtsrådet har på denne baggrund 
fastsat følgende retningslinier for 
behandlingen af sager om vandind-
vinding i indsatsområdet.

Retningslinier:
A.  I disse områder bør der ikke med-

deles nye indvindingstilladelser til 
markvanding og industriformål. 
Eksisterende tilladelser til mark-
vanding bør ikke fornys. 

B.  I disse områder bør beslutningen 
om yderligere vandindvinding ba-
seres på en vurdering af vandba-
lancen lokalt evt. på baggrund 
af vandføringsmålinger i de nær-
meste vandløb

VVM- sagsbehandling
De nitratfølsomme indvindingsom-
råder med nogen sårbarhed er i ind-
satsplanen udpeget som indsatsom-
råder med hensyn til nitrat. 

I disse områder må der ikke ske in-
tensivering af husdyrbrug, der med-
fører en væsentlig merbelastning i 
området. 

I forbindelse med VVM-redegørelser 
(Vurdering af Virkning på Miljøet) for 
større husdyrbrug skal det i disse om-
råder sikres, at målsætningen for ni-
tratindholdet i magasinet på maks. 
25 mg./l. kan overholdes.

Forurenede grunde 
Ved prioritering af undersøgelser og 
oprydninger af forurenede grunde, 
skal indsatsområdet prioriteres højt. 
Indenfor indsatsområdet prioriteres 
kildepladszone og indvindingsop-
landene højst.

Råstofgrave
Der gives som udgangspunkt ikke 
tilladelse til nye råstofgrave i kilde-
pladszonerne.

Gennem regionplanens retningslinier 
for råstofadministrationen vil der 
fortsat være fokus på grundvands-
beskyttelsen indenfor områder med 
særlige drikkevandsinteresser og in-
dvindingsoplande til almene vand-
værker. Tilsynet med såvel aktive 
som nedlagte råstofgrave indenfor 
disse områder prioriteres højt.

Miljøgodkendelser
Der kan ikke gives tilladelse til 
nyanlæg/udvidelse, som medfører 
øget risiko for forurening af grund-
vand.

Indvindingsoplande Nuværende 
udnyttelsesgrad % *

Retningslinier for 
øvrig vandindvinding

Hirtshals Vandværk VestHirtshals Vandværk Vest 3030 A

Hirtshals Vandværk ØstHirtshals Vandværk Øst 20-2520-25 A

Sindal Vandværk 15 B

Mygdal Vandværk 10 B

Skibsby Vandværk 30 A

* andel af grundvandsdannelsen som udnyttes til vandindvinding
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SFL- og skovrejsningsområder
Amtet vil så vidt muligt udvide SFL- 
og skovrejsningsområderne til at 
omfatte alle indvindingsoplande i 
indsatsområdet.

8.2 Hjørring, Hirtshals og Sindal 
kommuner
Kommuneplanlægning
Gennem kommunernes planlægning 
skal OSD-området og indvindingso-
plandene til de almene vandværker 
så vidt muligt friholdes for byud-
vikling jf. regionplanen retningslinie 
6.1.5.

Salg af kommunale arealer
Ved salg af kommunale ejendomme 
tinglyses en deklaration om forbud 
mod brug af pesticider og andre 
miljøfremmede stoffer.

Miljøgodkendelser
Der kan ikke gives tilladelse til 
nyanlæg/udvidelse, som medfører 
øget risiko for forurening
af grundvand.

Anmeldepligtige virksomheder
Der kan ikke gives tilladelse til ud-
videlse, som medfører øget risiko for 
forurening af grundvand.

Tilsyn med virksomheder, landbrug 
m.v.
Der skal foretages øget tilsynsfrekvens 
i indvindingsoplandet herunder sær-
ligt i kildepladszonen.

Der skal lægges vægt på tilsynet med 
olietanke. Der skal gennemføres en 
aktiv indsats for at gældende regler 
vedr. olietanke overholdes. Der skal 
orienteres om reglerne vedr. oli-
etanke.

Byggesagsbehandling
Inden for kildepladszonen kan der 
ikke gives tilladelse til nedsivning-
sanlæg.

Inden for kildepladszonen kan der 
ikke gives tilladelse til nedgravede 
olietanke.

Ved byggesagsbehandling udenfor 
kildepladszonen skal der opfordres 
til at etablere overjordiske olietanke, 
evt. med opsamling og overdæ-
kning.

Tilsyn med indgåede aftaler og tin-
glyste deklarationer
Der skal føres tilsyn med indgåede 
aftaler og tinglyste deklarationer.

Tilsyn med almene vandforsyning-
sanlæg
Der skal føres tilsyn med de almene 
vandforsyningsanlæg, herunder skal 
der følges op på tilstandsvurderinger 
og indsatsplaner.

Tilsyn med ikke-almene vandforsyn-
ingsanlæg
Der skal føres årlig besigtigelse af 
de private almene vandforsyning-
sanlæg.

Boringer som ikke er i drift
Der skal arbejdes for, at boringer, 
som ikke er i drift, bliver sløjfet.

Spildevand
Vandindvindingsinteresserne skal 
prioriteres højt ved renovering af 
kloakker.

Der kan ikke gives tilladelse til etab-
lering af nedsivningsanlæg i kildep-
ladszonen.

Drift af kommunale arealer
Der må ikke anvendes pesticider på 
kommunalt ejede arealer.
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9 Forhold til anden
   planlægning

Følgende er redegjort for de 
væsentligste planmæssige bindinger 
for indsatsområdet.

9.1 Regionplanen
I Regionpanen for Nordjyllands 
Amt (pt. Regionplan 2001) er de 
overordnede målsætninger og ret-
ningslinier fastlagt for den fremtidige 
arealanvendelse for det åbne land. 

Regionplanen indeholder følgende 
bestemmelser for området:

Byudvikling
Områder med særlige drikkevandsin-
teresser og indvindingsoplande 
til almene med skal så vidt muligt 
friholdes for fremtidig by- og erh-
vervsudviklingudvikling.

Regionale naturområder
En forholdsvis stor del af OSD 3 er 
udpeget som regionale naturom-
råder. Se bilag C. Inden for disse 
områder må der som hovedregel 
ikke ske ændret arealanvendelse 
eller opføres bebyggelse, der ikke 
har direkte tilknytning til områdets 
regionale interesse: Naturbeskyt-
telse.

Fredninger
Der er registreret en større fredning 
i området ved Baggesvogn samt en-
kelte mindre fredninger. I disse om-
råder må der ikke ske ændring af ar-
ealanvendelsen.

Bjergby kirke og Mygdal kirke med 
de nærmeste omgivelser er fredet 
(Exnerfredning).

Regionale råstofområder
Der findes regionale råstofområder 
sydvest for indvindingsoplandet til 
Hirtshals Vandværk Øst. Se bilag 
C.

Inden for de regionale råstofområder 
må der ikke planlægges for eller eta-
bleres anlæg, der begrænser muligh-
ederne for råstofudnyttelse.

Skovrejsning
Der findes skovrejsningsområder 
i en del af indvindingsoplandet til 
Hirtshals Vandværk Vest. Se bilag 
C. Skovrejsningsområderne er de 
områder, hvor rejsning af ny skov 
særligt fremmes. Udpegningen har 
betydning for tilskud til privat skovre-
jsning og for statslig skovtilplantning

Mindre områder er udpeget som 
områder hvor skovrejsning er uøn-
sket. Her kan der ikke plantes skov 
på landbrugsjord. Eksisterende, lov-
ligt anlagte skove og fredsskovp-
ligtige arealer berøres ikke af ud-
pegningen.

Vandløb
Der er inden for indsatsområdet et 
stort antal højt målsatte vandløb med 
tilløb til hovedvandløbene Uggerby 
å og Liver å. I vandløbene skal der 
opretholdes en vandføring, som sikrer 
et alsidigt dyre- og planteliv. Der i re-
gionplanen opstillet krav for de en-
kelte vandløb til den størst tilrådelige 
påvirkning af vandløbenes aktuelle 
medianminimumsvandføring.

SFL-områder
Store dele af indsatsområdet er ud-
peget som SFL-områder. (Særligt 

Følsomme Landbrugsområder). Se 
bilag C. Der kan i disse områder 
søges om tilskud til MiljøVenlige Jor-
dbrugsforanstaltninger (MVJ-aftaler). 
Tilskudsmulighederne i forhold til 
grundvandsbeskyttelse er pt. meget 
begrænsede. 

9.2 Hjørring Kommune
Kommuneplan 1996 – 2005
Den væsentligste udbygning af bolig- 
og erhvervsområder i kommunen 
skal, ifølge kommuneplanen, ske i 
tilknytning til Hjørring by som har 
status som egnscenter. Yderligere 
byudvikling mod nord i indvindins-
goplandet til Hirtshals Vandværk vil 
være i konflikt med indvindingsinter-
esserne. 

Bjergby fungerer som lokalcenter for 
den nordlige del af kommunen. Her 
er også planlagt en mindre udbyg-
ning. I landsbyerne Mygdal, Skibsby 
og Bjergby Kirkeby er der ved are-
aludlæg givet vækstmuligheder med 
henblik på stabilisering af befolkn-
ingstallet samt til opretholdelse af 
eksisterende serviceniveau.

Vandforsyning
Det er kommunes målsætning at be-
vare de enkelte vandværker i privat 
regi, så længe man er i stand til at 
levere vand af god kvalitet til en 
rimelig pris, og at sikre grundvandet 
i de fremtidige indvindingsområder 
mod forurening.

Klakforsyning
Det er kommunens målsætning, at 
spildevandsanlæggene udbygges 
således, at spildevandet kan afledes 
på en tilfredstillende måde.
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Naturområder
Hjørring Kommmune har i kom-
muneplanen udpeget en række 
områder inden for indsatsområdet, 
som sidestilles med de regionale 
naturområder, som er udpeget i re-
gionplanen.

9.3 Hirtshals Kommune
Kommuneplan 2001 – 2013
Den væsentligste byudvikling er 
planlagt i Hirtshals og Bindslev. Der 
er ikke planlagt nye byvækstområder 
inden for indsatsområdet.

Vandforsyning
Kommunen fokuserer i kom-
muneplanen på ressourceprob-
lemerne ved den kystnære be-
liggenhed. 

Spildevand
Der er i de senere år sket en omfat-
tende renovering af kloaknettet i og 
ved alle tættere bebyggede områder. 
Indsatsen fortsættes de næste år.

9.4 Sindal Kommnune
Forslag til kommuneplan 2004 - 
2016
I forslaget til kommuneplan 2004- 
2016 er kommunens udlæg af areal 
til henholdsvis bolig og erhverv i 
hovedtræk fastholdt i forhold til ram-
meplanen 1997-2008. 

Der inddrages nye arealer til jord-
brugsparceller i Astrup. Ellers er der 
ikke planer om byudvikling inden for 
indsatsområdet.

Vandforsyning
Vandforsyningen er knyttet til 8 
almene vandværker hvoraf Sindal 
Vandværk er det største. Det er ifølge 

forslaget til kommuneplan vigtigt at 
forebygge forurening i indvindingso-
pandene til disse vandværker.

Sindal Kommune har på denne 
baggrund opstillet forslag til en 
række retningslinier, som generelt 
begrænser arealanvendelsen i 
kildepladszoner og indvindingsop-
lande.

Spildevandsplan
Den gældende spildevandsplan er 
revideret i 2003.
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10 Baggrund, procedure 
     og retsvirkning

10.1 Baggrund for indsatsplanen
Ifølge vandforsyningsloven skal 
amtsrådet udarbejde og vedtage 
indsatplaner for områder med 
særlig drikkevandsinteresse og ind-
vindingsoplande udenfor disse.

I løbet af de kommende år skal der 
således udarbejdes indsatplaner for 
områder, hvor der er særligt behov 
for at beskytte grundvandet. Kom-
muner og vandværker har ret til at 
udarbejde og vedtage en indsats-
plan, hvis amtets prioritering vur-
deres at være utilstrækkelig til at 
sikre kommunens eller vandværkets 
interesser.

Indsatsplanen må dog ikke stride 
mod regionplanen, vandressour-
ceplanlægningen, vandforsynings-
planen eller andre indsatsplaner ud-
arbejdet af amtet.

10.2 Procedure for udarbejdelse 
og revision af indsatsplanen
Når amtet i samarbejde med be-
rørte parter har udarbejdet et for-
slag til indsatsplan, skal Amtsrådet 
forelægge forslaget for Nordjyllands 
Amts Grundvandsråd til drøftelse.

Amtsrådet skal herefter offentlig-
gøre forslaget i mindst 8 uger. I den 
periode har direkte berørte
parter (ejere og lejere af ejendomme, 
kommuner, naboamter og vandfor-
syninger) lejlighed til at komme med 
bemærkninger, indsigelser eller for-
slag til ændringer. Når offentlig-
hedsperioden er slut, vurderer Amts-
rådet, i hvilken udstrækning, man vil 
imødekomme eventuelle indsigelser 
og ændringsforslag. Herefter frem-

lægges forslaget for Nordjyllands 
Amts Grundvandsråd.

Den endelige indsatsplan
Når indsatsplanen har været til ori-
entering i Grundvandsrådet, kan 
planen vedtages endeligt af Amts-
rådet. Når indsatsplanen er ved-
taget endeligt, skal amtet underrette 
de direkte berørte parter skrift-
ligt og individuelt med oplysninger 
om påtænkte tiltag samt forhold i 
planen i øvrigt. Parter skal under-
rettes skriftlig og individuelt om ved-
tagelsen og planens indhold.

Kommuner og vandværker kan på 
samme måde tilvejebringe indsats-
planer. Indsatsplanen skal dog, for-
inden den vedtages endeligt, sendes 
til Amtsrådet, som inden 12 uger har 
lejlighed til at komme med bemærk-
ninger, indsigelser eller ændrings-
forslag.

En indsatsplan kan ikke påklages til 
anden administrativ myndighed.

Opfølgning
Aftaleparterne mødes mindst 1 
gang årligt med henblik på sikring 
af fremdrift og målopfyldelse. Amtet 
indkalder til mødet.

Revision
Senest 3 år efter at indsatsplanen er 
endelig vedtaget skal Amtet, i sam-
arbejde med de øvrige aftaleparter 
foretage en samlet evaluering og re-
vision af indsatsplanen.

10.3 Indsatsplanens retsvirkning
Følgende beskrives indsatsplanens 
retsvirkning i forhold til berørte lods-

ejere, vandværker, kommuner og 
amtet.  For en mere udførlig be-
skrivelse henvises til vandforsynings-
loven §§ 10-17.

Når indsatsplanen er vedtaget
Når indsatsplanen er vedtaget og 
bekendtgjort, er den bindende for 
de ejendomme, der ligger i indsats-
området samt de parter der er be-
rørt af planen. Det betyder, at der 
ikke må etableres forhold i strid 
med indsatsplanens bestemmelser.

Aftaleindgåelse
Amtet, kommunen eller vandværket 
kan indgå aftaler med ejere eller in-
dehavere af andre rettigheder over 
en ejendom om dyrkningspraksis 
eller andre restriktioner i arealan-
vendelsen.

Amtet, kommunen eller vandværket 
kan under samme betingelser indgå 
frivillig aftale om salg af hele eller 
dele af ejendommen.

Kommunen eller ejeren af et alment 
vandforsyningsanlæg skal, inden der 
indgås aftale, meddele indholdet af 
den påtænkte aftale til Amtsrådet. 
Amtsrådet påser, at aftalen ikke 
strider mod vandressourceplanlæg-
ningen eller indsatsplanen. Frem-
sætter Amtsrådet inden en frist af 
2 uger indsigelse mod aftalen, kan 
denne ikke indgås. 

Hvis amtet eller kommunen indgår 
en aftale om dyrkningspraksis m.v.,  
kan vandværket efter en høring blive 
pålagt helt eller delvist at betale er-
statningsbeløbet i forbindelse med 
aftalen.
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Kommunerne
Kommunalbestyrelsens afgørelser 
må ikke stride mod indsatsplanens 
retningslinier. Kommunernes vand-
forsyningsplan må ikke stride mod 
regionplanlægningen eller mod ind-
satsplanen. Kommunerne gennem-
fører de dele af indsatsplanen, der 
ligger indenfor kommunernes befø-
jelser.

Amtet kan efter aftale med kom-
munen fastlægge, at kommunen 
helt eller delvist skal betale erstat-
ningsbeløbet i forbindelse med en 
aftale.

Amtet
Indsatsplanen må ikke stride mod 
regionplanlægningen, vandressour-
ceplanlægningen eller andre indsat-
splaner. Amtet gennemfører de dele 
af indsatsplanen, der ligger indenfor 
Amtsrådets beføjelser.

Miljøbeskyttelseslovens § 26a
Når der er vedtaget en indsatsplan 
for et område efter vandforsynings-
lovens § 13 eller § 13 a, kan amts-
rådet, hvis der ikke kan opnås en 
aftale herom på rimelige vilkår, en-
deligt eller midlertidigt mod fuld-
stændig erstatning pålægge ejeren 
af en ejendom i området de rå-
dighedsindskrænkninger eller andre 
foranstaltninger, som er nødvendige 
for at sikre nuværende eller fremti-
dige drikkevandsinteresser mod for-
urening med nitrat eller pesticider. 
Pålæg efter 1. pkt. kan tillige med-
deles af af kommunalbestyrelsen, 
hvis der er vedtaget en indsatsplan 

for området efter vandforsyningslo-
vens § 13a.

Stk. 2. Miljø og Energiministeren 
fastsætter nærmere regler for, i 
hvilke tilfælde og på hvilket doku-
mentationsgrundlag der kan med-
deles pålæg efter stk. 1.
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12.1 Bilag A: Regionale interesseområder

12 Bilag
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12.2 Bilag B: Miljøordbog

Ord Forklaring

Hydrologisk kortlægning Kortlægning af grundvandsforekomster. Omfatter kortlægning af vand-
førende og vandstandsende lag, grundvandsspejlets højdeforhold, de 
vandførende lags ledningsevne, grundvandets kemiske forhold m.v.

Kildeplads Det område, hvor et vandforsyningsanlægs indvindingsboringer er pla-
ceret.

Kildepladszone Nærzonen omkring et vandforsyningsanlægs indvindingsboringer (ca. 
300 m)

Recipient Modtager, f.eks. vandområde, vandløb, sø, som modtager renset eller 
urenset spildevand (latin: recapio = tager tilbage, modtager).

Pesticider Bekæmpelsesmidler. F.eks. insekticider til plantebeskyttelse og bekæm-
pelse af insekter, fungicider til bekæmpelse af svampe samt herbicider til 
bekæmpelse af ukrudt.

Moræne Usorteret blanding af sten, grus, sand og ler, afsat af gletschere eller ind-
landsis.

Marine aflejringer Aflejringer som er sket under vand.

Kontinuerte pejlinger Afstanden til grundvandet måles med ens tidsintervaller i boringer.

Topografi Beskrivelse af et områdes terræn-, dyrknings- og bebyggelsesforhold.

Pejleboring Boring udført i mættet zone mhp. pejling af grundvandsspejl.

(Mangan- og jern)-for-
bindelser

Grundstofferne jern og mangan findes i grundvand. Jern og mangan 
er forbundet med andre grundstoffer i vandet f.eks. jernsulfat. Jern og 
mangan kan misfarve vandet. 

Indblæsningsanlæg Bruges til at tilføre ilt til vandet.

Mekanisk 
(methan)afblæsning

Methan fjernes ved at blæse luft gennem vandet. Methan kan ellers give 
bakterievækst i vandet.

(Mangan)udfældning Fjernelse af mangan fra vandet inden det når forbrugeren.

(Nitrat)udvaskning På de fleste arealer er der i jorden et overskud af nitrat. Nitrat udvaskes 
med nedbøren. Udvaskningen er meget lille fra skov og naturarealer og 
større fra landbrugsarealer.

SFL Særligt Følsomme Landbrugsområder.

MVJ Miljø Venlige Jordbrugsforanstaltninger.

Renafdrift Al skov ryddes fra et område.
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