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  Forord 
 
Udvalget for Teknik og Miljø i Nordjyllands Amt fremlægger hermed 
indsatsplan for grundvandsbeskyttelse – ”Hammer Bakker” og ”Tyl-
strup”, som skal sikre, at 11 vandværker, alle beliggende i Aalborg 
Kommune, kan levere godt drikkevand til deres forbrugere. Det er må-
let at sikre, at godt drikkevand også på længere sigt skal kunne pumpes 
ud til forbrugerne uden brug af udvidet vandbehandling. 
 
Planen omfatter Område med Særlige Drikkevandsinteresser ved 
Hammer Bakker og indvindingsoplandene til: Vodskov, Vestbjerg, 
Grindsted, Horsens-Langholt, Gl. Vodskov, Sulsted St. By, Gl. Sulsted, 
Ajstrup Østre, Uggerhalne, Tylstrup og Luneborg og Omegn vandvær-
ker. 
 
Indsatsplanen er blevet til i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt og 
følgegruppen bestående af repræsentanter fra Aalborg Kommunes Tek-
niske Forvaltning, Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne, 
Grundvandssamarbejdet og repræsentanter fra de 11 vandværker.  
 
Som baggrund for indsatsplanen er gennemført en detailkortlægning af 
indsatsområdet. Kortlægningen omfatter bl.a. følgende delopgaver: 
 

• Grundvandsressourcens mængde og kvalitet. 
• Tilstandsvurdering af indvindingsboringer. 
• Sårbarhed overfor nitrat. 
• Landbrugets og skovbrugets forureningskilder. 
• Øvrige forureningskilder (linie-, flade- og punktkilder). 

 
Kortlægningens resultater er sammenfattet i en række rapporter. Se re-
ferencelisten. 
 
Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til følgende lovbekendtgørelser 
og bekendtgørelser: 
 

• Lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999 om vandforsy-
ning m.m. 

• Lov nr. 1150 af 17. december 2003 om miljømål m.v. for 
vandforekomster m.m. 

• Lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyt-
telse. 

• Bekendtgørelse nr. 494 af 28. maj 2000 om indsatsplaner. 
 
Planen er desuden udarbejdet på baggrund af: 
 

• Regionplan 2005. 
• Miljøstyrelsens vejledning nr. 3, 2000 om zonering. 

 
Forslag til indsatsplan blev drøftet af Nordjyllands Amts Grundvandsråd 
den 6. juni 2006. 
 
Forslag til planen har været i offentlig høring fra og med 17. juli til og 
med 28. september 2006.  
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Indsigelser og bemærkninger, samt forslag til ændringer og justeringer 
blev forelagt Nordjyllands Amts Grundvandsråd til orientering den 24. 
oktober. 
 
Udvalget for Teknik og Miljø i Nordjyllands Amt har den 5. december 
2006 vedtaget indsatsplan for Hammer Bakker og Tylstrup med de fo-
reslåede ændringer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vesterbæk – Hammer Bakker
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  Resumé 

 
Amterne skal i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser og i ind-
vindingsoplande til nuværende almene vandværker vurdere sårbarhe-
den i forhold til forureningskilder og fastsætte de nødvendige grund-
vandsbeskyttende indsatser.  
 
Nordjyllands Amt har i regionplanen udpeget en række områder, hvor 
der skal gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet mod foru-
rening. Målet er at sikre at tiltag, som kan forbedre grundvandsbeskyt-
telsen, fremmes, så grundvandet også i fremtiden kan bruges som godt 
drikkevand. 
 
Denne indsatsplan ”Hammer Bakker” og ”Tylstrup” omfatter indsatsom-
råderne ved Vodskov, Vestbjerg, Grindsted, Horsens-Langholt, Gl. Vod-
skov, Sulsted St. By, Gl. Sulsted, Ajstrup Østre, Uggerhalne, Tylstrup og 
Luneborg og Omegn vandværker, alle beliggende i Aalborg Kommune. 
De 11 vandværker har en samlet indvinding på 797.000 m³ pr. år. I 
Aalborg Kommunes Vandforsyningsplan udgør de 11 vandværker 
sammen med Brændskov Vandværk, der ikke har egen indvinding, for-
syningsgruppe Hammer Bakker (gruppe 4) og Tylstrup (gruppe 6). 
  
Grundvandsressourcen vurderes i forhold til den nuværende indvinding 
at være tilstrækkelig, men store dele af indsatsområderne er ubeskytte-
de.  
 
Uhensigtmæssige afsænkninger af grundvandsspejlet ved indvinding af 
vand på de enkelte boringer giver kvalitetsproblemer. Mindre fejl og 
mangler ved boringsafslutninger øger risikoen for nedsivning af forure-
ning fra jordoverfladen. Indsatsplanen indeholder derfor tiltag, der skal 
sikre indvindingen på de enkelte vandværker. 
 
Resultater af kortlægningen viser, at store dele af indsatsområderne er 
sårbare overfor udvaskning af nitrat. Der er problemer med nitrat i ind-
vindingsboringer ved Horsens-Langholt, Ajstrup Østre og i kanten af 
Hammer Bakker, og for at sikre kvaliteten af drikkevandet i fremtiden er 
det visse steder nødvendigt at beskytte ressourcen mod nedsivning af 
nitrat. Der er derfor udpeget områder, hvor der skal ske en særlig be-
skyttelse mod nedsivning af nitrat. Indenfor disse områder er der lagt op 
til tinglyste aftaler med landmænd om at reducere nitratudvaskningen 
eller fastholde den nuværende lave nitratudvaskning. 
 
Fund af miljøfremmede stoffer i flere boringer truer indvindingerne. Der 
skal i området arbejdes for, at brugen af pesticider begrænses mest 
muligt, og det skal sikres, at der ikke forefindes eller etableres nye 
punktkilder, der kan udgøre en trussel for drikkevandsforsyningen. 
 
De indsatser, der er beskrevet i denne indsatsplan, skal som udgangs-
punkt gennemføres ved frivillige aftaler mellem de berørte parter. Udgif-
terne til gennemførelse af indsatsplanen, dvs. den konkrete afhjælpende 
/forebyggende indsats betales af de involverede vandværker.  
 
I Aalborg Kommune betaler grundvandssamarbejdet den del af vand-
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værkernes indsats, der ikke direkte kan henføres til det enkelte vand-
værk. 
 
Regionplanens generelle retningslinier vil fortsat være gældende for he-
le området med særlige drikkevandsinteresser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pebermosen - Hammer Bakker. 
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Indledning 
 

Hvad er en indsatsplan? 
Indsatsplanen angiver de nødvendige ekstra indsatser for at beskytte 
drikkevandet i et nærmere afgrænset område. Planen angiver, hvem 
der er ansvarlig for at gennemføre de forskellige indsatser, og hvornår 
de gennemføres. En vedtaget indsatsplan er en kontrakt/aftale mellem 
aftaleparterne om disse forhold. 
 
Regionplanen angiver rammerne for den generelle beskyttelse af grund-
vandsressourcen, og indsatsplanen angiver rammer for og beskrivelser 
af de ekstra indsatser, som skal iværksættes for at sikre forbrugerne 
godt drikkevand – også på meget lang sigt. 
 
Indsatsplanen er således grundlaget for de aftaler, som skal indgås for 
at beskytte drikkevandet samt for amtets og kommunens administration 
på området. 
 
Det er og vil være en dynamisk plan, hvor virkningen af de ekstra ind-
satser og behovet for disse løbende vurderes. Indsatsplanen har som 
udgangspunkt en planperiode på 4 år. Planen kan i planperioden blive 
revideret, hvis effekten af de iværksatte indsatser udebliver, hvis ny tek-
nologi giver mulighed for bedre og evt. billigere indsatser, eller hvis ny 
viden ændrer forudsætningen for de valgte indsatser. 

Sådan er planen blevet til 
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse ”Hammer Bakker” og ”Tylstrup” 
er udarbejdet i samarbejde med følgegruppen, som har drøftet de nød-
vendige tiltag og behovet for kommunikation og formidling omkring 
indsatsplanlægningen.  
 
Følgegruppen, bestående af repræsentanter fra Aalborg Kommunes 
Tekniske Forvaltning, Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne, 
Grundvandssamarbejdet og repræsentanter fra de 11 vandværker, er 
nedsat den 21. september 2005 og har indtil 1. maj 2006 afholdt 2 
møder.  
 
Gruppens medlemmer har bidraget med vigtige informationer om ind-
vindingsbehov, forureningskilder og lokal kendskab til arealudnyttelsen. 
Resultaterne af de geologiske og arealmæssige kortlægninger har været 
drøftet i følgegruppen, og der har været stor interesse for at drøfte ind-
satser, borgernes inddragelse og indsatsplanens gennemførelse. 
 
Indsatsplanen blev forelagt Nordjyllands Amts Grundvandsråd til drøf-
telse på mødet den 6. juni 2006. 
 
Forslaget har været i offentlig høring fra og med 17. juli til og med 28. 
september 2006.  
 
Indsigelser og bemærkninger, samt forslag til ændringer og justeringer 
har været forelagt Nordjyllands Amts Grundvandsråd til orientering den 
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24. oktober. 
 
Udvalget for Teknik og Miljø i Nordjyllands Amt har den 5. december 
2006 vedtaget indsatsplan for Hammer Bakker og Tylstrup med de fo-
reslåede ændringer. 

Opfølgning 
Efter vedtagelsen af indsatsplanen skal amtet informere de direkte be-
rørte parter skriftligt og individuelt om påtænkte tiltag på ejendommen, 
samt om indholdet i planen i øvrigt. Andre berørte parter skal informe-
res om vedtagelsen og indholdet i indsatsplanen. Alle direkte berørte 
parter får brev om indholdet af den endelige indsatsplan. 
 
En indsatsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.  
 
Senest et år efter indsatsplanens vedtagelse indkalder Aalborg Kommu-
ne, Forsyningsvirksomhederne igen følgegruppen for at vurdere om ind-
satserne gennemføres som fastlagt i planen. Herefter aftales det også, 
hvordan den videre opfølgning skal ske. Planen tages op til revision ef-
ter 4 år.  

Læsevejledning 
Indsatsplanen består overordnet af to dele: bind 1 - en indsatsplandel, 
og bind 2 - en redegørelsesdel. 
 
INDSATSPLAN – bind 1 
Indsatsplandelen beskriver overordnet de planmæssige rammer for pla-
nen og de indsatser, der er nødvendige for at sikre drikkevandsinteres-
sen i indsatsområderne. 
 
I kapitel 1 foretages en samlet fremstilling af områdeafgrænsninger, 
problemstillinger i indsatsområderne, målsætninger og prioritering af 
indsatser.  
 
Der gives en samlet oversigt over de indsatser, der i redegørelsen angi-
ves som nødvendige for at sikre indsatsområdernes drikkevandsinteres-
ser. For hvert enkelt vandværk beskriver oversigterne, afsnit 1.6-1.18 de 
bestemmelser der er gældende for områdernes fremtidige anvendelse 
og beskyttelse i forhold til grundvandet. Indsatserne vil sammen med 
den angivne overvågning danne grundlaget for det opfølgende arbejde 
med planen efter den er vedtaget. Dette arbejde og organisering be-
skrives. 
 
I kapitel 2 beskrives indsatsplanen administrative forhold og dens rets-
virkning. 
 
REDEGØRELSE – bind 2 
Redegørelsen er en opsummering af resultaterne af den kortlægning, 
der er grundlaget for indsatsplanen.  
 
I kapitel 3 beskrives resultaterne af de kortlægninger der er fortaget for 
at beskrive grundvandsressourcens udbredelse og mægtighed. Endvide-
re angives udpegningen af indsatsområder med hensyn til nitrat og de 
øvrige områder, der er sårbare overfor forurening.  
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I kapitel 4 resumeres beskrivelsen af vandforsyningsstrukturen og den 
vandindvinding der sker i indsatsområderne. Der angives de nødvendi-
ge tiltag for at sikre en bæredygtig indvinding på de enkelte vandvær-
ker.  
 
Indsatsområdernes arealanvendelse – dels eksisterende forhold (skov 
og landbrug), dels planmæssige forhold i det omfang disse er relevante 
for grundvandsbeskyttelsen resumeres i kapitel 5.  
 
I kapitel 6 beskrives resultaterne af skovkortlægningen i Hammer Bak-
ker og riskoen for fladeforurening fra juletræsområder vurderes. 
 
Mulige forureningskilder fra landbrug i indsatsområderne resumeres i 
kapitel 7. På baggrund her af, og sammenholdt med vandværksbeskri-
velsen i kapitel 3 og de nitratsårbare områder i kapitel 2, angives de 
nødvendige tiltag for at sikre drikkevandsressourcen overfor fladeforu-
rening. 
 
Kortlægningen af andre mulige forureningskilder end land- og skov-
brug og de nødvendige indsatser overfor disse er resumeret i kapitel 8. 
 
For den mere detaljerede beskrivelse af baggrunden henvises til en 
række rapporter, jf. referencelisten bagest i bind 1 og 2.  
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Figur 1.1 Oversigtskort. Indsatsområder ved Hammer Bakker og tilhørende vandværker. 
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Indsatsplan 
 

1 Indsatsplan 

1.1 Beskrivelse af indsatsområderne 
Denne indsatsplan for grundvandsbeskyttelse omfatter Område med 
Særlig Drikkevandsinteresse nr. 13 (OSD 13) – Hammer Bakker og ind-
vindingsoplande til vandværkerne: 

• Vodskov Vandværk 
• Vestbjerg Vandværk 
• Grindsted Vandværk  
• Horsens-Langholt Vandværk  
• Gl. Vodskov Vandværk 
• Sulsted St. By Vandværk  
• Gl. Sulsted Vandværk  
• Ajstrup Østre Vandværk  
• Uggerhalne Vandværk  
• Tylstrup Vandværk 
• Luneborg og Omegns Vandværk 

 
De 11 vandværker er alle beliggende i den nordøstlige del af Aalborg 
Kommune, se figur 1.1. Vandværkerne er alle private almene vandvær-
ker og varetager vandforsyning indenfor egne forsyningsområder. Den 
samlede indvinding udgør 797.000 m³/år. I Aalborg Kommunes vand-
forsyningsplan er de 11 vandværker samt Brændskov Vandværk, der 
ikke har egen indvinding, opdelt i to forsyningsgrupper, gruppe 4 
(Hammer Bakker) og gruppe 6 (Tylstrup), se bilag A. Vandværkerne in-
denfor forsyningsgrupperne er via forbindelsesledninger fysisk forbundet 
til hinanden.  
 
Kildepladserne til Vestbjerg, Vodskov, Gl. Vodskov, Uggerhalne og 
Grindsted vandværker er beliggende i Område med Særlig Drikke-
vandsinteresse, nr. 13 (OSD 13). Luneborg og Omegns, Tylstrup, Sul-
sted St. By, Gl. Sulsted og Ajstrup Østre vandværker er beliggende 
nordvest og Horsens- Langholt sydøst for OSD 13. Indsatsområderne i 
denne plan omfatter OSD 13 og indvindingsoplandene til de 11 vand-
værker. Indsatsområderne dækker et samlet areal på 33,3 km².  
 
Der er etableret en ny vandplanboring ved Grindsted Vandværk, som 
skal levere vand til det nye Hammer Bakker Vandforsyningsselskab. Den 
nye indvinding ved Grindsted er ikke omfattet af denne plan og der skal 
udarbejdes en særskilt indsatsplan for den nye indvinding. 
 
Som baggrund for udarbejdelse af denne indsatsplan er der gennemført 
en detaljeret kortlægning af geologi, arealanvendelse og forurenings-
kilder i de områder som i denne plan kaldes indsatsområder. 
 
Med baggrund i resultaterne af denne detailkortlægning indsnævres de 
områder, hvor der skal ske en særlig indsats for grundvandsbeskyttelse, 
se figur 1.2. 
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Figur 1.2 Indsatsområde med hensyn til nitrat, indvindingsoplande og kildepladszoner. 
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  Områderne, hvor der skal gennemføres en særlig indsats for grund-

vandsbeskyttelse, er i denne plan opdelt i: 
 

• Indvindingsoplande til vandværker 
• Kildepladszoner/beskyttelseszoner 
• Indsatsområder med hensyn til nitrat 

 
Indsatsområder med hensyn til nitrat og indvindingsoplande er udpeget 
i Regionplan 2005. 

I kapitel 2 om grundvandsressourcen er der nærmere redegjort for de 3 
områdetyper. 

1.2 Trusler mod grundvandet 
På baggrund af den gennemførte kortlægning er der i indsatsområder-
ne konstateret følgende overordnede problemstillinger, der kan være en 
trussel mod grundvandet: 
 

• Den naturlige beskyttelse af grundvandsmagasinet er i store de-
le af indsatsområderne begrænset. 

• Der er risiko for vandkvalitetsproblemer ved store afsænkninger 
af grundvandsspejlet på de enkelte boringer. 

• Mindre fejl og mangler ved boringsafslutninger øger risikoen for 
nedsivning fra jordoverfladen. 

• Der er nitratproblemer i indvindingsboringer ved Horsens-
Langholt Vandværk, Ajstrup Østre Vandværk og på vandvær-
kerne i kanten af Hammer Bakker. Der er forhøjede sulfatkon-
centrationer i boringer ved flere vandværker. 

• Der er fundet miljøfremmede stoffer i flere boringer i området, 
herunder bl.a. BAM. 

• Der er kortlagt mulige punktkilder, som kan forurene grundvan-
det. 

 

1.3 Målsætninger i indsatsområderne 
Det er Nordjyllands Amts målsætning, at sikre, at de nordjyske drikke-
vandsforsyninger baseres på uforurenet grundvand.  
 
For at opfylde dette er målsætningen for indsatsområderne generelt: 
 

• Vandværkerne skal kunne opretholdes og indvinde vand fra de 
nuværende kildepladser. 

• Grundvandets kvalitet skal også fremover være så god at en 
almindelig, simpel vandbehandling er tilstrækkelig til, at vandet 
kan bruges i vandforsyningen. 

• At der er balance mellem ressourcens størrelse og det vand, der 
indvindes. Indvindingen må ikke være så kraftig, at vandkvalite-
ten eller naturforhold bliver forringet på kort og lang sigt. 

• Grundvandets kvalitet skal være sådan, at det leverede vand 
overholder kravene i bekendtgørelse om vandkvalitet, herunder 
at nitratindholdet ikke må overskride grænseværdien på 50 mg 
pr. liter. 

• Anvendelse og håndtering af pesticider begrænses mest muligt. 
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• Risikoen for forurening fra øvrige mulige forureningskilder skal 
minimeres på baggrund af en vurdering af miljøproblemets om-
fang, økonomien ved forskellige løsningsmuligheder og den til-
gængelige viden. 

 
Desuden fastsættes følgende målsætning i de områder, hvor det er vur-
deret, at en særlig beskyttelsesindsats overfor nitrat er nødvendig. Mål-
sætningen er knyttet til de særligt sårbare områder: indsatsområder 
med hensyn til nitrat. 
 
Indsatsområder med hensyn til nitrat 
Det overordnede mål for drikkevand i Nordjyllands Amt er, at nitratind-
holdet i det indvundne vand skal være så lavt som muligt og ikke må 
overskride grænseværdien på 50 mg pr. liter. 
 
For indsatsområder med hensyn til nitrat har Amtsrådet vedtaget føl-
gende operative målsætning:  
 
Områder med stor sårbarhed - maks. 25 mg/l i det vand, der forlader 
rodzonen. 
 
I områder med stor sårbarhed overfor nitrat forventes ingen nævnevær-
dig reduktion af nitrat. Det anbefales derfor i disse områder, at den 
gennemsnitlige nitratudvaskning fra rodzonen ikke overstiger 25 mg/l. 
Meget høj nitratudvaskning fra enkelt marker bør desuden undgås. 
 
Områder med nogen sårbarhed - den gennemsnitlige nitratudvaskning 
fra rodzonen i områder med nogen sårbarhed overfor nitrat skal bero 
på en konkret vurdering af nitratreduktionskapaciteten. 
 
Iværksættelse af tiltag overfor nitrat skal ske senest, når koncentrationen 
kommer over 25 mg/l målt på eksisterende vandværker, eller når der er 
dokumenteret risiko herfor. 
 

1.4 Prioritering af indsatsen 
Generelle principper 
De grundvandsbeskyttende indsatser fastlægges med baggrund i den 
gennemførte detailkortlægning af indsatsområdet og under hensyn til, 
hvor grundvandsdannelsen sker. Tiltag overfor nitrat og andre forure-
ningskilder sker på baggrund af en individuel vurdering, og tiltagets 
styrke tilpasses problemernes omfang det pågældende sted.   
 
For at sikre, at indsatsen sker der hvor behovet, og dermed effekten af 
tiltagene er størst, foretages en tidsmæssig prioritering af indsatserne. 
 
Generelt for prioriteringen gælder, at jo tættere en mulig kilde til foru-
rening ligger på en indvindingsboring og jo større grundvandsrisiko, der 
er forbundet med den enkelte kilde jo højere prioriteres en indsats mod 
forureningskilden. Det vil sige, at beskyttelsestiltag i kildepladszonen 
prioriteres særlig højt. Dette sker for at opnå hurtig effekt, og for at be-
grænse indsatsen længere ud i indvindingsoplandet. 
 
Iværksættelse af indsatser overfor henholdsvis nitrat og øvrige forure-
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ningskilder herunder erhverv koordineres. 
 
Som udgangspunkt udføres der ikke særlig forebyggende indsats for 
vandindvindingsanlæg beliggende i byområder, hvor vandet er sårbart 
overfor forurening og hvor tætheden af mulige forureningskilder er stor. 
Der planlægges ikke en særlig forebyggende indsats for indvindingsan-
læg, der ikke anses for at være bæredygtige på langt sigt. 
 
Der planlægges heller ikke en særlig forebyggende indsats overfor ni-
trat i områder med lille nitratsårbarhed, idet de generelle reguleringer 
af landbruget anses for tilstrækkelige. 
 
Prioritering af indsatsen  
– indsatsområderne ”Hammer Bakker” og ”Tylstrup” 
 
Iværksættelse af beskyttelsesprojekter på vandværker 
I Aalborg Kommunes Vandforsyningsplan (2004-2015) er foretaget en 
beskrivelse af rækkefølge for iværksættelse af grundvandsbeskyttelses-
projekter. Rækkefølgen for iværksættelse af de indsatser, der beskrives i 
afsnit 1.6 - 1.17 på de 11 vandværker, der er omfattet af denne ind-
satsplanplan, følger Aalborg Kommunes Vandforsyningsplan (2004-
2015).  
 
Der skal på baggrund af denne indsatsplan og de problemstillinger, der 
beskrives i redegørelsen, ske en afklaring af den fremtidige vandforsy-
ningsstruktur for de 11 vandværker, jf. vandforsyningsplanen og hand-
lingsplaner for vandværkerne.   
 
Prioritering af indsats overfor nitrat  
Behovet for grundvandsbeskyttende tiltag fastsættes i forhold til en vur-
dering af nitratsårbarheden, en beregnet nitratudvaskning og nitratind-
hold i det indvundne vand. 
 
Nitratsårbarheden er vurderet til at være ”stor” i den nordøstlige og 
sydvestlige del af OSD, hvor vandværkerne Grindsted, Uggerhalne og 
Vestbjerg indvinder, samt i oplandene til vandværkerne Gl. Sulsted, 
Horsens-Langholt og Vodskov ved Drøvten udenfor OSD. Det er her 
der findes nitrat i grundvandet i forskellige størrelsesordener.   
 
Den centrale del af OSD er overvejende udpeget med ”nogen” sårbar-
hed, da der her ikke er nogen væsentlig naturlig beskyttelse, men vand-
kvaliteten er god. I det nordvestlige hjørne er oplandene til Luneborg og 
Omegns og Tylstrup vandværker også udpeget med ”nogen” sårbar-
hed.       
 
I den sydlige del af OSD samt i oplandet til vandværket i Sulsted St. By 
er der ”lille” sårbarhed. Vandkvaliteten er god og der er en større 
sammenhæng af lerlag som enten ses i boringerne eller i oplandet.   
 
Indsatsområder med hensyn til nitrat – prioritet 1: 
Omfatter som udgangspunkt de dele af kildepladszonerne, som har 
stor og nogen sårbarhed overfor nitrat, samt hvor den beregnede gen-
nemsnitlige udvaskning af nitrat fra hele indvindingsoplandet er større 
end amtets målsætning på 25 mg/l, og hvor der er målt højt nitrat- el-
ler stigende sulfatindhold i indvindingsboringerne. 
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Figur 1.3 Prioritering af beskyttelsesindsatser – nitrat. Vodskov Vandværk, Drøvten er ikke priorteret. 
Sulsted St. By og delvis oplandet til Vodskov, Tingvejvest er ikke indsatsområder mht. nitrat. 
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  Indsatsområderne ved Horsens-Langholt, Uggerhalne og Ajstrup Østre  
vandværker er omfattet af prioritet 1 (se figur 1.3 – de røde områder). I 
disse områder skal indsatsen overfor nitrat ske hurtigt.  
 
Indsatsområde med hensyn til nitrat – prioritet 2: 
Omfatter dels kildepladszoner dels indvindingsoplande med stor og 
nogen sårbarhed, hvor den gennemsnitlige udvaskning fra oplandet er 
beregnet til at være mindre end 25 mg/l og hvor der ikke er målt nitrat, 
eller hvor der er målt lavt og ikke stigende. Det har ligeledes betydning 
om arealanvendelsen vurderes at virke til fordel for grundvandet, eks. 
skov, fredninger mv. 
 
Indsatsområderne ved Vestbjerg Vandværk er omfattet af prioritet 2. (se 
figur 1.3 – de gule områder). Her vurderes det nødvendigt på sigt at 
gøre en indsats eller nødvendigt at fastholde den nuværende lave ud-
vaskning. 
 
Indsatsområde med hensyn til nitrat – prioritet 3: 
Omfatter de dele af indvindingsoplande, som har nogen sårbarhed, 
hvor der ikke er målt nitrat i indvindingsboringer, og hvor arealanven-
delse vurderes at virke til fordel for grundvandet. 
 
Denne kategori findes i langt hovedparten af indvindingsoplandene i 
området. 
 
Vandværker uden prioritet: 
Der er ikke udpeget indsatsområde med hensyn til nitrat ved Sulsted St. 
By Vandværk og det indgår således ikke i prioriteringen. 
 
Vodskov Vandværk, Drøvten kildeplads indvinder i byområde. Der fore-
slås ikke iværksat grundvandsbeskyttende indsatser på kildepladsen. 
Grundvandsbeskyttelse foreslås i stedet koncentreret om Vodskov Vand-
værks øvrige kildepladser.  
 
OSD 
Indsatsen i OSD udenfor oplande vil udelukkende omfatte overvågning 
af arealanvendelsen. Hvis der placeres boringer i området skal der ud-
arbejdes en indsatsplan, og ske en vurdering af behovet for beskyttelse.  
 
Prioritering af indsats overfor øvrige forureningskilder 
De potentielle forureningskilder prioriteres først og fremmest efter deres 
beliggenhed i forhold til aktive vandværksboringer. 
 
For de potentielle punktkilder er der gennemført en risikovurdering og 
prioritering.  
 
Til grund for risikovurderingen ligger forskellige oplysninger vedrørende 
grundvandsmagasinet, forureningskilder og sandsynlige forurenings-
komponenter. Det samlede resultat af risikovurderingen falder i 3 kate-
gorier lav, middel og høj risiko overfor grundvandet. 
 
Potentielle kilder beliggende i kildepladszonen, der defineres som en 
zone med 300 m omkring indvindingsboringen, men afgrænset af ind-
vindingsoplandet i nedstrømsretning, gives automatisk prioritet 1. 
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Udenfor kildepladszonen, men indenfor indvindingsoplandet, prioriteres 
den givne potentielle forureningskilde efter den risiko, som kilden anses 
for at udgøre overfor grundvandet (høj risiko = prioritet 1, middel risiko 
= prioritet 2, lav risiko = prioritet 3). 
 
Potentielle kilder beliggende indenfor afgrænsningen af OSD, men 
udenfor kildepladszoner og indvindingsoplande, tildeles automatisk pri-
oritet 3. 
 
Som det fremgår af ovenstående afhænger den endelige prioritering af 
beliggenheden, samt ved beliggenhed i indvindingsopland desuden af 
resultatet af risikovurderingen. Risikovurderingen har kun indflydelse på 
prioriteringsresultatet for potentielle kilder, som er beliggende i indvin-
dingsopland.  
 
Der er for den enkelte potentielle punktkilde angivet en beskyttelsesind-
sats. Indsatsen er baseret på oplysninger fra risikovurdering og priorite-
ring. Der skelnes imellem en ophørt aktivitet og en pågående aktivitet, 
hvilket begrundes med, at eksempelvis tilsyn sjældent vil være en hen-
sigtsmæssig indsats, hvis aktiviteten på den givne lokalitet er ophørt. 
 
Såfremt der for en given ophørt lokalitet allerede er udført forurenings-
undersøgelser foreslås kun en indsats såfremt der er påvist forurening. 
 
I forhold til de givne indsatsforslag er der i denne plan foretaget en 
yderligere prioritering, idet det i samarbejde med Aalborg Kommune er 
besluttet at der for olietanke < 6000 liter kun foretages en indsats over-
for de tanke, der er beliggende i kildepladszonen.  
 
Vodskov Vandværk, Drøvten kildeplads indvinder i byområde, hvor der 
er stor tæthed af potentielle punktkilder. Der foreslås derfor ikke iværk-
sat grundvandsbeskyttende indsatser på kildepladsen.  
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Figur 1.4 Prioritering af beskyttelsesindsatser – øvrige kilder. 
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1.5 Indsatser generelt 
Tiltag, der kan forbedre grundvandsbeskyttelsen i indsatsområderne, 
skal fremmes og det er målet, at der inden for disse områder ikke pla-
ceres nye forureningskilder.  

 
Denne plan supplerer den generelle beskyttelse af drikkevandet på føl-
gende områder: 
 

• Opfølgning af tilstandsvurdering af vandværkernes boringer, 
udarbejdelse af konkrete handlingsplaner for de enkelte vand-
værker. 

• Begrænsning af brug af pesticider og andre miljøfremmede 
stoffer i kildepladszoner. 

• Begrænsning af brug af nitrat i indsatsområder med hensyn til 
nitrat, prioritet 1 og 2. 

• Fastholdelse af eksisterende skov- og naturarealer, samt sikring 
af stormfaldsområder. 

• Eksisterende potentielle forureningskilder fjernes eller sikres 
(spildevand, erhverv, trafikanlæg og jernbaner, gårds-, påfyld-
nings- og vaskepladser, husdyrgødning) 

• Sløjfning af ubenyttede brønde og boringer. 
• Informationskampagner om indretning af boringer, brug af 

nedsivningsanlæg, pesticidfri ukrudtsbekæmpelse, gamle olie-
tanke.  

• Overvågning af grundvandet. 
 
I afsnit 1.6-1.17 gives en oversigt over de indsatser, som skal iværksæt-
tes i indsatsområderne for det enkelte vandværk. Rækkefølgen for 
iværksættelse af de indsatser, der beskrives i afsnit 1.6 - 1.17 følger 
Aalborg Kommunes Vandforsyningsplan (2004-2015).  
 
For en nærmere redegørelse for de beskrevne indsatser henvises til ka-
pitlerne 2-5. 
 
Der er i tabellen anvendt følgende forkortelser: 
AK: Aalborg Kommune 
GV: Grundvandssamarbejdet 
VV: Vandværker 
NJA: Nordjyllands Amt 
 
1. januar 2007 overgår opgaver omfattet af indsatsplanen til nye myn-
digheder. Ansvar for opgaver i indsatsplanen overdrages til disse nye 
myndigheder og vil følge den gældende lovgivning på området. 
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1.6 Handlingsplan for Vodskov Vandværk 
 

Vodskov Vandværk, omfatter ikke Drøvten indvindingsopland 

 
 

Indsats Ansvar Tidsplan Opfølgning 

1. Vandindvinding  

1.1  Handlingsplan VV/ GV 2007 -
2011 

Der skal ske en opfølgning på de tilstandsvurderinger, der 
er gennemført på indvindingsanlæggene, /ref. 7/.  
Det anbefales, at boring DGU nr. 26.3926 undersøges.  
Der er små fejl og mangler på de enkelte råvandsstationer, 
der bør udbedres. Kildepladsen ved Østbjerggård skal vur-
deres. 

1.2  Besigtigelse af almene 
vandforsyningsboringer. 

AK 2007-
2011 

Det skal sikres, at boringerne er indrettet efter forskrifterne i 
bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001 om vand-
kvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 
 
Boringerne skal besigtiges mindst én gang i planperioden. 

1.3 Information til almene 
vandværker. 

NJA 2007-
2011 

Der skal ske en forebyggende indsats i form af information 
om indretning af boringer, kriterier for flytning af boringer, 
kriterier for etablering af boringer samt gode råd omkring 
drift af udenomsarealer. 

1. 4 Tilbud om analyser for 
boringskontrol og pesti-
cider ved ikke almene 
anlæg. 

GV 2007-
2011 

Enkeltindvinderne i kildepladszonen tilbydes en boringskon-
trol og pesticidanalyse.  En analyse i planperioden. 

2. Arealanvendelsen – Skovbrug, nitrat og pesticider 

2.1 Reducerer risici for foru-
rening med pesticider fra 
enkelt arealer med jule-
træer og pyntegrønt. 

GV 2007 
→ 

Kildepladszonen skal friholdes for anvendelse og håndtering 
af pesticider. Fokus på enkelt arealer med juletræer og pyn-
tegrønt.   
Dialog og i nødvendigt omfang tinglyses dyrkningsdeklara-
tioner. 
Rundsendelse af information. 

2.2 Begrænsning af brugen 
af kvælstof og pesticider 
ved nybeplantninger. 
 

GV 2007 
→ 

Dialog med lodsejerne om grundvandsvenlig beplantning (i 
det omfang det stadig er aktuelt) og dyrkning ved nybe-
plantning af stormfaldsramte arealer. 
 

2.3 Skovdrift AK/GV 2007 
→ 

Renafdrift bør undgås og nåletræer bør konverteres til løv-
træer på sigt. 

2.4 Naturpleje AK/GV 2007 
→ 

Overdrevsarealer bør afgræsses og omdrift skal undgås 

3. Arealanvendelsen – Landbrug, nitrat og pesticider 

3.1 Ingen spildevandsslam i 
opland. 

AK 2007→ Indvindingsoplande friholdes for spildevandsslam. 

3.2 Begrænsning af brugen 
af pesticider og andre 
miljøfremmede stoffer i 
kildepladszonen 
 

GV 2007-
2011 

Kildepladszonen skal friholdes for anvendelse og håndtering 
af pesticider.  
 
Dialog og i nødvendigt omfang tinglyses dyrkningsdeklara-
tioner. 
Rundsendelse af information. 
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4. Øvrige forureningskilder 

 Gårds-, påfyldnings- og vaskepladser 

4.1 Reducerer forureningsri-
sici fra mulige pesticid 
punktkilder: gårds-, på-
fyldnings- og vaskeplad-
ser. 
 

GV/AK 2007→ Alle landbrugsejendomme med landbrugsaktiviteter i oplan-
det får foretaget et tjek af pesticidhåndtering og – anvendel-
se. 
 
Pesticidfri renholdelse af gårdspladser fremmes. En kam-
pagne bør omfatte alle ejendomme i indvindingsoplande – 
ikke kun landbrugsejendomme. 

 Opbevaring af husdyrgødning 

4.2 Kildepladszoner med 
stor og nogen sårbarhed 
søges friholdt for opbe-
varing af husdyrgødning. 

AK 2007→ Der etableres ikke nye opbevaringsfaciliteter. 
 
 
 

 Olietanke  

4.3 Besigtigelse og til-
standsvurdering af samt-
lige olietanke indenfor 
kildepladszoner, se bilag 
D. 

GV 2007-
2011 

Der skal gennemføres en indsats for at sikre, at tankene op-
fylder de gældende regler. 
Det kan evt. gøres i samarbejde med olieselskabet eller 
skorstensfejeren. 

4.4 Reducerer risici fra ned-
gravede olietanke.  
 

AK 2007-
2011 

Det skal sikres, at olietanke fra før 1970 er tømt og afblæn-
det eller gravet op efter gældende regler. 
 
Det skal endvidere sikres, at tanke som ikke er i brug, er 
sløjfet. 
For tanke etableret efter 1970 skal der ske en kontrol af ty-
pegodkendelse og en undersøgelse af alternativ varmefor-
syning.  

4.5 Kampagne vedr. gamle 
olietanke 
 

AK 2007 Der skal gennemføres en kampagne, for at få borgerne til at 
gøre noget ved evt. gamle olietanke, der ikke er i brug. Der 
skal bl.a. informeres om, hvad forsikringsordningen dæk-
ker/ikke dækker. 

 Erhverv og deponeringer 

4.6 Reduktion af risici for 
grundvandsforurening i 
tilknytning til eksisteren-
de erhverv, hvor aktivite-
ten stadig pågår. Se bi-
lag D. 

AK 2007 → Tilsyn intensiveres på de erhverv (landbrug og virksomheder 
med tilhørende olietanke), der er beliggende i kildepladszo-
ner og indvindingsoplande. Der skal være fokus på de akti-
viteter der kan udgøre en risiko for grundvandet. 
 
Ved gartnerier og idrætsanlæg orienteres desuden om giftfri 
ukrudtsbekæmpelse, og evt. forbud mod brug af pesticider. 

 Brønde og boringer, der ikke er i brug 

4.7 Kampagne for opspo-
ring af brønde/boringer, 
der ikke længere er i 
brug. 
 

GV 2007-
2011 

I kildepladszoner og indvindingsoplande gennemføres en 
kampagne for at opspore brønde/boringer, der ikke længe-
re er i brug. 
Ubenyttede boringer/brønde skal sløjfes, og sløjfningen skal 
efterfølgende dokumenteres med en sløjfningserklæring fra 
den brøndborer, der udfører arbejdet.  

 Spildevand – afløbsanlæg og ledninger 

4.8 Reducerer risici for foru-
rening fra de private 
nedsivningsanlæg i ind-
vindingsoplande. 

GV 2007-
2011 

Information til ejere og brugere af nedsivningsanlæg i ind-
vindingsoplandet omkring brugen af miljøfremmede stoffer 
ved rengøring m.v. og risikoen i forhold til vandindvinding i 
området. 
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Indsats Ansvar Tidsplan Opfølgning 

4.9 Reducerer risici for foru-
rening fra de private 
kloakker til grundvand. 

GV 2007-
2011 

Konkret risikovurdering af det private kloaknet i forhold til 
grundvandsinteresser på grundlag af tv-inspektion og til-
standsvurdering. 

 Trafikanlæg  

4.10 Begrænse risiko for foru-
rening i forbindelse med 
uheld ved transport af 
farligt gods. 

GV 2007-
2011 

Kortlægning af spredningsveje for forurening langs vejarea-
lerne ind mod kildepladszoner. 
Udarbejdelse af supplerende beredskabsplaner for de be-
rørte kildepladser. 

 Byer – nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer 

4.11 Begrænsning af brugen 
af nitrat, pesticider og 
andre miljøfremmede 
stoffer i kildepladszoner-
ne. 

GV/AK 2007-
2011 

Der gennemføres en ”giftfri by” kampagne. Der informeres 
om risikoen ved anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler 
i forhold til vandindvindingen og forslag til alternative be-
kæmpelsesmetoder. Kampagne bør også omfatte nitrat. 

5. Overvågning 

5.1 Overvågning af vand-
kvaliteten 

VV 2007→ Det anbefales, at der moniteres på BAM, nitrat og sulfat på 
Drøvten kildeplads. 

5.2 Monitering af vandkvali-
teten, nitrat og sulfat, 
indsatsområde mht. ni-
trat  
- prioritet 3. 

GV 2007-
2011 

Det vurderes ikke umiddelbart nødvendigt med tiltag overfor 
nitrat. Nitratindholdet skal dog overvåges, og der skal, se-
nest når, nitratkoncentrationen når 25 mg/l, iværksættes 
foranstaltninger for at bremse udviklingen. 
 

5.3 Overvågning af grund-
vandsressourcen 

AK/NJA 2007-
2011 

Pejlinger af grundvandsspejlet for at følge ressourcens 
mængde i forhold til indvinding og klima/nedbør. 

5.4 Overvågning af vand-
kvaliteten ved de 11 al-
mene vandværker 

AK/GV/
VV 

2007-
2011 

Der skal iværksættes en fast monitering i alle filtre i de eksi-
sterende indvindings- og moniteringsboringer i indsatsom-
råderne. Der bør som minimum udføres analyser hvert 3. 
år, analyserne skal som minimum omfatte nitrat, sulfat, klo-
rid, calcium, magnesium, og bicarbonat.  
 
Data skal én gang årligt efter moniteringsrunden vurderes 
sammen med de tilsvarende data fra indvindingsboringer. 

5.5 Overvågning af nitrat-
udvaskning fra register-
data i indvindingsoplan-
de. 

NJA 2007-
2011 

Ved hjælp af en simpel model foretages en beregning af 
udvaskningen af nitrat i indvindingsoplande. Der anvendes 
senest tilgængelige gødnings- og markplaner. 
 

6. Opfølgning 

6.1 Følegruppen skal ind-
kaldes mindst én gang 
om året. 

AK 2007-
2011 

Følgegruppen indkaldes af Aalborg Kommune, Forsynings-
virksomhederne. 
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1.7 Handlingsplan for Vestbjerg Vandværk 
 

Vestbjerg Vandværk 
 
 

Indsats Ansvar Tidsplan Opfølgning 

1. Vandindvinding  

1.1  Handlingsplan VV/ GV 2007 -
2011 

Der skal ske en opfølgning på de tilstandsvurderinger, der 
er gennemført på indvindingsanlæggene, /ref. 7/.  
Der er ved tre boringer små mangler på råvandsstationerne 
der bør udbedres. Vandværket bør pejle boringerne regel-
mæssigt, og være særligt opmærksomme på, om der sker 
udfældning i filtrene. 

1.2  Besigtigelse af almene 
vandforsyningsboringer. 

AK 2007-
2011 

Det skal sikres, at boringerne er indrettet efter forskrifterne i 
bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001 om vand-
kvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 
 
Boringerne skal besigtiges mindst én gang i planperioden. 

1.3 Information til almene 
vandværker. 

NJA 2007-
2011 

Der skal ske en forebyggende indsats i form af information 
om indretning af boringer, kriterier for flytning af boringer, 
kriterier for etablering af boringer samt gode råd omkring 
drift af udenomsarealer. 

1.4 Tilbud om analyser for 
boringskontrol og pesti-
cider ved ikke almene 
anlæg. 

GV 2007-
2011 

Enkeltindvinderne i kildepladszonen tilbydes en boringskon-
trol og pesticidanalyse.  En analyse i planperioden. 

2. Arealanvendelsen – Skovbrug, nitrat og pesticider 

2.1 Reducerer risici for foru-
rening med pesticider fra 
enkelt arealer med jule-
træer og pyntegrønt. 

GV 2007 
→ 

Kildepladszonen skal friholdes for anvendelse og håndtering 
af pesticider. Fokus på enkelt arealer med juletræer og pyn-
tegrønt.   
 
Dialog og i nødvendigt omfang tinglyses dyrkningsdeklara-
tioner. 
Rundsendelse af information. 

2.2 Begrænsning af brugen 
af kvælstof og pesticider 
ved nybeplantninger. 

GV 2007 
→ 

Dialog med lodsejerne om grundvandsvenlig beplantning (i 
det omfang det stadig er aktuelt) og dyrkning ved nybe-
plantning af stormfaldsramte arealer. 

2.3 Skovdrift AK/GV 2007 
→ 

Renafdrift bør undgås og nåletræer bør konverteres til løv-
træer på sigt. 

2.4 Naturpleje AK/GV 2007 
→ 

Overdrevsarealer bør afgræsses og omdrift skal undgås 

3. Arealanvendelsen – Landbrug, nitrat og pesticider 

3.1 Reduktion af nitratbe-
lastningen i indsatsom-
råde mht. nitrat  
- prioritet 2. 

GV 2007-
2011 

Der skal være fokus på at fasthold den nuværende lave ni-
tratudvaskning. 
 
Nitratindholdet skal dog overvåges, og der skal, senest når, 
nitratkoncentrationen når 25 mg/l, iværksættes foranstalt-
ninger for at bremse udviklingen. 

3.2 Ingen spildevandsslam i 
opland. 

AK 2007→ Indvindingsoplande friholdes for spildevandsslam. 
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Indsats Ansvar Tidsplan Opfølgning 

3.3 Begrænsning af brugen 
af pesticider og andre 
miljøfremmede stoffer i 
kildepladszonen. 

GV 2007-
2011 

Kildepladszonen skal friholdes for anvendelse og håndtering 
af pesticider.  
Dialog og i nødvendigt omfang tinglyses dyrkningsdeklara-
tioner. 
Rundsendelse af information. 

4. Øvrige forureningskilder 

 Gårds-, påfyldnings- og vaskepladser 

4.1 Reducerer forureningsri-
sici fra mulige pesticid 
punktkilder: gårds- på-
fyldnings- og vaskeplad-
ser. 
 

GV/AK 2007→ Alle landbrugsejendomme med landbrugsaktiviteter i oplan-
det får foretaget et tjek af pesticidhåndtering og – anvendel-
se. 
 
Pesticidfri renholdelse af gårdspladser fremmes. En kam-
pagne bør omfatte alle ejendomme i indvindingsoplande – 
ikke kun landbrugsejendomme. 

 Opbevaring af husdyrgødning 

4.2 Kildepladszoner med 
stor og nogen sårbarhed 
søges friholdt for opbe-
varing af husdyrgødning. 

AK 2007→ Der etableres ikke nye opbevaringsfaciliteter. 
 
 
 

 Olietanke  

4.3 Besigtigelse og til-
standsvurdering af samt-
lige olietanke indenfor 
kildepladszoner, se bilag 
E. 

GV 2007-
2011 

Der skal gennemføres en indsats for at sikre, at tankene op-
fylder de gældende regler. 
Det kan evt. gøres i samarbejde med olieselskaber eller 
skorstensfejerne. 

4.4 Reducerer risici fra ned-
gravede olietanke.  
 

AK 2007-
2011 

Det skal sikres, at olietanke fra før 1970 er tømt og afblæn-
det eller gravet op efter gældende regler. 
 
Det skal endvidere sikres, at tanke som ikke er i brug, er 
sløjfede. 
For tanke etableret efter 1970 skal der ske en kontrol af ty-
pegodkendelse og en undersøgelse af alternativ varmefor-
syning.  

4.5 Kampagne vedr. gamle 
olietanke 
 

AK 2007 Der skal gennemføres en kampagne, for at få borgerne til at 
gøre noget ved evt. gamle olietanke der ikke er i brug. Der 
skal bl.a. informeres om, hvad forsikringsordningen dæk-
ker/ikke dækker. 

 Erhverv og deponeringer 

4.6 Vurdering af forure-
ningsrisiko erhverv og 
tilhørende olietanke, 
hvor aktiviteten er op-
hørt. Se bilag E. 

NJA 2007 
 
 
 
2007 → 

Der skal udarbejdes en historisk redegørelse og ske en vur-
dering af behovet for en orienterende forureningsundersø-
gelse. 
 
Indarbejdes herefter i den offentlige prioritering. 

4.7 Reduktion af risici for 
grundvandsforurening i 
tilknytning til eksisteren-
de erhverv, hvor aktivite-
ten stadig pågår. Se bi-
lag E. 

AK 2007 → Tilsyn intensiveres på de erhverv (landbrug og virksomheder 
med tilhørende olietanke), der er beliggende i kildepladszo-
ner og indvindingsoplande. Der skal være fokus på de akti-
viteter, der kan udgøre en risiko for grundvandet. 
 
Ved gartnerier og idrætsanlæg orienteres desuden om giftfri 
ukrudtsbekæmpelse, og evt. forbud mod brug af pesticider. 
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Indsats Ansvar Tidsplan Opfølgning 

4.8 Reducerer risici for foru-
rening fra idrætsanlæg. 

AK 2007 Orientering om giftfri ukrudtsbekæmpelse, og evt. forbud 
mod brug af pesticider. 

 Brønde og boringer, der ikke er i brug 

4.9 Kampagne for opspo-
ring af brønde/boringer, 
der ikke længere er i 
brug. 
 

GV 2007-
2011 

I kildepladszoner og indvindingsoplande gennemføres en 
kampagne for at opspore brønde/boringer, der ikke længe-
re er i brug. 
Ubenyttede boringer/brønde skal sløjfes, og sløjfningen skal 
efterfølgende dokumenteres med en sløjfningserklæring fra 
den brøndborer, der udfører arbejdet.  

 Spildevand – afløbsanlæg og ledninger 

4.10 Reducerer risici for foru-
rening fra de private 
nedsivningsanlæg i ind-
vindingsoplande. 

GV 2007-
2011 

Information til ejere og brugere af nedsivningsanlæg i ind-
vindingsoplandet omkring brugen af miljøfremmede stoffer 
ved rengøring m.v. og risikoen i forhold til vandindvinding i 
området. 

4.11 Reducerer risici for foru-
rening fra de private 
kloakker til grundvand. 

GV 2007-
2011 

Konkret risikovurdering af det private kloaknet i forhold til 
grundvandsinteresser på grundlag af tv-inspektion og til-
standsvurdering. 

 Trafikanlæg og jernbaner 

4.12 Begrænse risiko for foru-
rening i forbindelse med 
uheld ved transport af 
farligt gods. 

GV 2007-
2011 

Kortlægning af spredningsveje for forurening langs vejarea-
lerne ind mod kildepladszoner. 
Udarbejdelse af supplerende beredskabsplaner for de be-
rørte kildepladser. 

 Byer – nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer 

4.13 Begrænsning af brugen 
af nitrat, pesticider og 
andre miljøfremmede 
stoffer i kildepladszoner-
ne. 

GV/AK 2007-
2011 

Der gennemføres en ”giftfri by” kampagne. Der informeres 
om risikoen ved anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler 
i forhold til vandindvindingen og forslag til alternative be-
kæmpelsesmetoder. Kampagne bør også omfatte nitrat. 

5. Overvågning 

5.1 Overvågning af vand-
kvaliteten. 

VV 2007→ Kloridindholdet bør følges for i tide at kunne gribe ind. Ge-
nerelt skal der ske en vurdering af indvindingsstrategien på 
vandværket. 

5.2 Overvågning af grund-
vandsressourcen. 

AK/NJA 2007-
2011 

Pejlinger af grundvandsspejlet for at følge ressourcens 
mængde i forhold til indvinding og klima/nedbør. 

5.3 Overvågning af vand-
kvaliteten ved de 11 al-
mene vandværker. 

AK/GV/
VV 

2007-
2011 

Der skal iværksættes en fast monitering i alle filtre i de eksi-
sterende indvindings- og moniteringsboringer i indsatsom-
råderne. Der bør som minimum udføres analyser hvert 3. 
år, analyserne skal som minimum omfatte nitrat, sulfat, klo-
rid, calcium, magnesium, og bicarbonat.  
Data skal én gang årligt efter moniteringsrunden vurderes 
sammen med de tilsvarende data fra indvindingsboringer. 

5.4 Overvågning af nitrat-
udvaskning fra register-
data i indvindingsoplan-
de. 

NJA 2007-
2011 

Ved hjælp af en simpel model foretages en beregning af 
udvaskningen af nitrat i indvindingsoplande. Der anvendes 
senest tilgængelige gødnings- og markplaner. 
 

6. Opfølgning 

6.1 Følegruppen skal ind-
kaldes mindst én gang 
om året. 

AK 2007-
2011 

Følgegruppen indkaldes af Aalborg Kommune, Forsynings-
virksomhederne. 



  Indsatsplan 

29 

1.8 Handlingsplan for Grindsted Vandværk 
 

Grindsted Vandværk 
 
 

Indsats Ansvar Tidsplan Opfølgning 

1. Vandindvinding  

1.1  Handlingsplan VV/ GV 2007 -
2011 

Der skal ske en opfølgning på de tilstandsvurderinger, der 
er gennemført på indvindingsanlæggene, /ref. 7/.  
 
Det anbefales, at der foretages enkelte udbedringer ved et 
par boringer. 

1.2  Besigtigelse af almene 
vandforsyningsboringer. 

AK 2007-
2011 

Det skal sikres, at boringerne er indrettet efter forskrifterne i 
bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001 om vand-
kvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 
 
Boringerne skal besigtiges mindst én gang i planperioden. 

1.3 Information til almene 
vandværker. 

NJA 2007-
2011 

Der skal ske en forebyggende indsats i form af information 
om indretning af boringer, kriterier for flytning af boringer, 
kriterier for etablering af boringer samt gode råd omkring 
drift af udenomsarealer. 

1.4 Tilbud om analyser for 
boringskontrol og pesti-
cider ved ikke almene 
anlæg. 

GV 2007-
2011 

Enkeltindvinderne i kildepladszonen tilbydes en boringskon-
trol og pesticidanalyse.  En analyse i planperioden. 

2. Arealanvendelsen – Skovbrug 

2.1 Reducerer risici for foru-
rening med pesticider fra 
enkelt arealer med jule-
træer og pyntegrønt. 

GV 2007 
→ 

Kildepladszonen skal friholdes for anvendelse og håndtering 
af pesticider. Fokus på enkelt arealer med juletræer og pyn-
tegrønt.   
 
Dialog og i nødvendigt omfang tinglyses dyrkningsdeklara-
tioner. 
Rundsendelse af information. 

2.2 Begrænsning af brugen 
af kvælstof og pesticider 
ved nybeplantninger. 

GV 2007 
→ 

Dialog med lodsejerne om grundvandsvenlig beplantning (i 
det omfang det stadig er aktuelt) og dyrkning ved nybe-
plantning af stormfaldsramte arealer. 

2.3 Skovdrift AK/GV 2007 
→ 

Renafdrift bør undgås og nåletræer bør konverteres til løv-
træer på sigt. 

2.4 Naturpleje AK/GV 2007 
→ 

Overdrevsarealer bør afgræsses og omdrift skal undgås 

3. Arealanvendelsen – Landbrug 

3.1 Ingen spildevandsslam i 
opland. 

AK 2007→ Indvindingsoplande friholdes for spildevandsslam. 
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Indsats Ansvar Tidsplan Opfølgning 

4. Øvrige forureningskilder 

 Gårds-, påfyldnings- og vaskepladser 

4.1 Reducerer forureningsri-
sici fra mulige pesticid 
punktkilder: gårds- på-
fyldnings- og vaskeplad-
ser. 
 

GV/AK 2007→ Alle landbrugsejendomme med landbrugsaktiviteter i oplan-
det får foretaget et tjek af pesticidhåndtering og – anvendel-
se. 
Pesticidfri renholdelse af gårdspladser fremmes. En kam-
pagne bør omfatte alle ejendomme i indvindingsoplande – 
ikke kun landbrugsejendomme. 

 Opbevaring af husdyrgødning 

4.2 Kildepladszoner med 
stor og nogen sårbarhed 
søges friholdt for opbe-
varing af husdyrgødning. 

AK 2007→ Der etableres ikke nye opbevaringsfaciliteter. 
 
 
 

 Olietanke  

4.3 Besigtigelse og til-
standsvurdering af samt-
lige olietanke indenfor 
kildepladszoner, se bilag 
F. 

GV 2007-
2011 

Der skal gennemføres en indsats for at sikre, at tankene op-
fylder de gældende regler. 
Det kan evt. gøres i samarbejde med olieselskaber eller 
skorstensfejerne. 
 

4.4 Reducerer risici fra ned-
gravede olietanke.  
 

AK 2007-
2011 

Det skal sikres, at olietanke fra før 1970 er tømt og afblæn-
det eller gravet op efter gældende regler. 
 
Det skal endvidere sikres, at tanke som ikke er i brug, er 
sløjfede. 
For tanke etableret efter 1970 skal der ske en kontrol af ty-
pegodkendelse og en undersøgelse af alternativ varmefor-
syning.  

4.5 Kampagne vedr. gamle 
olietanke. 
 

AK 2007 Der skal gennemføres en kampagne, for at få borgerne til at 
gøre noget ved evt. gamle olie tanke der ikke er i brug. Der 
skal bl.a. informeres om, hvad forsikringsordningen dæk-
ker/ikke dækker. 

 Erhverv og deponeringer 

4.6 Vurdering af forure-
ningsrisiko erhverv og 
tilhørende olietanke, 
hvor aktiviteten er op-
hørt. Se bilag F. 

NJA 2007 
 
 
 
2007 → 

Der skal udarbejdes en historisk redegørelse og ske en vur-
dering af behovet for en orienterende forureningsundersø-
gelse. 
 
Indarbejdes herefter i den offentlige prioritering. 

4.7 Reduktion af risici for 
grundvandsforurening i 
tilknytning til eksisteren-
de erhverv, hvor aktivite-
ten stadig pågår. Se bi-
lag F. 

AK 2007 → Tilsyn intensiveres på de erhverv (landbrug og virksomheder 
med tilhørende olietanke), der er beliggende i kildepladszo-
ner og indvindingsoplande. Der skal være fokus på de akti-
viteter der kan udgøre en risiko for grundvandet. 
 
Ved gartnerier og idrætsanlæg orienteres desuden om giftfri 
ukrudtsbekæmpelse, og evt. forbud mod brug af pesticider. 
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Indsats Ansvar Tidsplan Opfølgning 

 Brønde og boringer, der ikke er i brug 

4.8 Kampagne for opspo-
ring af brønde/boringer, 
der ikke længere er i 
brug 
 

GV 2007-
2011 

I kildepladszoner og indvindingsoplande gennemføres en 
kampagne for at opspore brønde/boringer, der ikke længe-
re er i brug. 
 
Ubenyttede boringer/brønde skal sløjfes, og sløjfningen skal 
efterfølgende dokumenteres med en sløjfningserklæring fra 
den brøndborer, der udfører arbejdet.  

 Spildevand – afløbsanlæg og ledninger 

4.9 Reducerer risici fra de 
private nedsivningsan-
læg i kildepladszonerne. 
 

AK/GV 2007-
2011 

Besigtigelse, tilstands- og risikovurdering af anlæggene in-
denfor kildepladszonerne. 
 
På baggrund af tilstandsvurderingen vurderes behovet for 
etablering af alternative afløbsanlæg på de berørte ejen-
domme inden for kildepladszonerne, herunder mulighed for 
tilslutning til offentlig kloak.  

4.10 Reducerer risici for foru-
rening fra de private 
nedsivningsanlæg i ind-
vindingsoplande. 

GV 2007-
2011 

Information til ejere og brugere af nedsivningsanlæg i ind-
vindingsoplandet omkring brugen af miljøfremmede stoffer 
ved rengøring m.v. og risikoen i forhold til vandindvinding i 
området. 

4.11 Reducerer risici for foru-
rening fra de private 
kloakker til grundvandet. 

GV 2007-
2011 

Konkret risikovurdering af det private kloaknet i forhold til 
grundvandsinteresser på grundlag af tv-inspektion og til-
standsvurdering. 

 Byer – nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer 

4.12 Begrænsning af brugen 
af nitrat, pesticider og 
andre miljøfremmede 
stoffer i kildepladszoner-
ne. 

GV 2007-
2011 

Der gennemføres en ”giftfri by” kampagne. Der informeres 
om risikoen ved anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler 
i forhold til vandindvindingen og forslag til alternative be-
kæmpelsesmetoder. Kampagne bør også omfatte nitrat. 

5. Overvågning 

5.1 Overvågning af vand-
kvaliteten. 

VV 2007 → Almindeligt analyseprogram vurderes at være tilstrækkeligt. 

5.2 Monitering af vandkvali-
teten, nitrat og sulfat, 
indsatsområde mht. ni-
trat  
- prioritet 3. 

AK 2007-
2011 

Det vurderes ikke umiddelbart nødvendigt med tiltag overfor 
nitrat. Nitratindholdet skal dog overvåges, og der skal, se-
nest når, nitratkoncentrationen når 25 mg/l, iværksættes 
foranstaltninger for at bremse udviklingen. 
 

5.3 Overvågning af grund-
vandsressourcen. 

AK/NJA 2007-
2011 

Pejlinger af grundvandsspejlet for at følge ressourcens 
mængde i forhold til indvinding og klima/nedbør. 

5.4 Overvågning af vand-
kvaliteten ved de 11 al-
mene vandværker. 

AK/GV/
VV 

2007-
2011 

Der skal iværksættes en fast monitering i alle filtre i de eksi-
sterende indvindings- og moniteringsboringer i indsatsom-
råderne. Der bør som minimum udføres analyser hvert 3. 
år, analyserne skal som minimum omfatte nitrat, sulfat, klo-
rid, calcium, magnesium, og bicarbonat.  
 
Data skal én gang årligt efter moniteringsrunden vurderes 
sammen med de tilsvarende data fra indvindingsboringerne. 
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Indsats Ansvar Tidsplan Opfølgning 

5.5 Overvågning af nitrat-
udvaskning fra register-
data i indvindingsop-
lande. 

NJA 2007-
2011 

Ved hjælp af en simpel model foretages en beregning af 
udvaskningen af nitrat i indvindingsoplande. Der anvendes 
senest tilgængelige gødnings- og markplaner. 
 
 
 

6. Opfølgning 

6.1 Følegruppen skal ind-
kaldes mindst én gang 
om året. 

AK 2007-
2011 

Følgegruppen indkaldes af Aalborg Kommune, Forsynings-
virksomhederne. 
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1.9 Handlingsplan for Horsens-Langholt Vandværk 
 

Horsens-Langholt Vandværk 
 
 

Indsats Ansvar Tidsplan Opfølgning 

1. Vandindvinding  

1.1  Handlingsplan VV/ GV 2007 -
2011 

Der skal ske en opfølgning på de tilstandsvurderinger, der 
er gennemført på indvindingsanlæggene, /ref. 7/.  
Kildepladsen ved Horsens-Langholt er sårbar, og vandkvali-
teten er forringet. 
Der skal udarbejdes en mere skånsom pumpestrategi. Det 
anbefales at pejle boringerne regelmæssigt. Nitratindholdet 
i boringerne er stigende, hvilket også kan skyldes de store 
afsænkninger af grundvandsspejlet. 

1.2  Besigtigelse af almene 
vandforsyningsboringer. 

AK 2007-
2011 

Det skal sikres, at boringerne er indrettet efter forskrifterne i 
bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001 om vand-
kvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 
 
Boringerne skal besigtiges mindst én gang i planperioden. 

1.3 Information til almene 
vandværker. 

NJA 2007-
2011 

Der skal ske en forebyggende indsats i form af information 
om indretning af boringer, kriterier for flytning af boringer, 
kriterier for etablering af boringer, samt gode råd omkring 
drift af udenomsarealer. 

1.4 Tilbud om analyser for 
boringskontrol og pesti-
cider ved ikke almene 
anlæg. 

GV 2007-
2011 

Enkeltindvinderne i kildepladszonen tilbydes en boringskon-
trol og pesticidanalyse.  En analyse i planperioden. 

2. Arealanvendelsen – Landbrug 

2.1 Reduktion af nitratbe-
lastningen i indsatsom-
råde mht. nitrat  
– prioritet 1. 

GV 2007-
2011 

Der skal være fokus på at nedbringe nitratudvaskningen ved 
at ekstensivere driften på landbrugsarealerne i kildepladszo-
ner og indvindingsoplande. 
 
Dialog og i nødvendigt omfang tinglyses dyrkningsdeklara-
tioner. 
Der skal rundsendes information om grundvandsvenlig drift. 

2.2 Ingen spildevandsslam i 
opland. 

AK 2007→ Indvindingsoplande friholdes for spildevandsslam. 

2.3 Begrænsning af brugen 
af pesticider og andre 
miljøfremmede stoffer i 
kildepladszonen. 

GV 2007-
2011 

Kildepladszonen skal friholdes for anvendelse og håndtering 
af pesticider.  
Dialog og i nødvendigt omfang tinglyses dyrkningsdeklara-
tioner. Rundsendelse af information. 

3. Øvrige forureningskilder 

 Gårds-, påfyldnings- og vaskepladser 

3.1 Reducerer forureningsri-
sici fra mulige pesticid 
punktkilder: gårds- på-
fyldnings- og vaskeplad-
ser. 
 

GV/AK 2007→ Alle landbrugsejendomme med landbrugsaktiviteter i oplan-
det får foretaget et tjek af pesticidhåndtering og – anvendel-
se. 
 
Pesticidfri renholdelse af gårdspladser fremmes. En kam-
pagne bør omfatte alle ejendomme i indvindingsoplande – 
ikke kun landbrugsejendomme. 
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Indsats Ansvar Tidsplan Opfølgning 

 Opbevaring af husdyrgødning 

3.2 Kildepladszoner med 
stor og nogen sårbarhed 
søges friholdt for opbe-
varing af husdyrgødning. 

AK 2007→ Der etableres ikke nye opbevaringsfaciliteter. 
 
 
 

 Olietanke  

3.3 Besigtigelse og til-
standsvurdering af samt-
lige olietanke indenfor 
kildepladszoner, se bilag 
G. 

GV 2007-
2011 

Der skal gennemføres en indsats for at sikre, at tankene op-
fylder de gældende regler. 
Det kan evt. gøres i samarbejde med olieselskaber eller 
skorstensfejerne. 
 

3.4 Reducerer risici fra ned-
gravede olietanke.  
 

AK 2007-
2011 

Det skal sikres, at olietanke fra før 1970 er tømt og afblæn-
det eller gravet op efter gældende regler. 
 
Det skal endvidere sikres, at tanke som ikke er i brug, er 
sløjfede. 
For tanke etableret efter 1970 skal der ske en kontrol af ty-
pegodkendelse og en undersøgelse af alternativ varmefor-
syning.  

3.5 Kampagne vedr. gamle 
olietanke. 
 

AK 2007 Der skal gennemføres en kampagne, for at få borgerne til at 
gøre noget ved evt. gamle olietanke der ikke er i brug. Der 
skal bl.a. informeres om, hvad forsikringsordningen dæk-
ker/ikke dækker. 

 Erhverv og deponeringer 

3.6 Vurdering af forure-
ningsrisiko erhverv og 
tilhørende olietanke, 
hvor aktiviteten er op-
hørt. Se bilag G. 

NJA 2007 
 
 
 
2007 → 

Der skal udarbejdes en historisk redegørelse og ske en vur-
dering af behovet for en orienterende forureningsundersø-
gelse. 
 
Indarbejdes herefter i den offentlige prioritering. 

3.7 Reduktion af risici for 
grundvandsforurening i 
tilknytning til eksisteren-
de erhverv, hvor aktivite-
ten stadig pågår. Se bi-
lag G. 

AK 2007 → Tilsyn intensiveres på de erhverv (landbrug og virksomheder 
med tilhørende olietanke), der er beliggende i kildepladszo-
ner og indvindingsoplande. Der skal være fokus på de akti-
viteter der kan udgøre en risiko for grundvandet. 
 
Ved gartnerier og idrætsanlæg orienteres desuden om giftfri 
ukrudtsbekæmpelse, og evt. forbud mod brug af pesticider. 

3.8 Vurdering af forure-
ningsrisici fra eksisteren-
de skydebaner. 

NJA 2007-
2011 

Der skal udføres orienterende forureningsundersøgelse. 

 Brønde og boringer, der ikke er i brug 

3.9 Kampagne for opspo-
ring af brønde/boringer, 
der ikke længere er i 
brug 
 

GV 2007-
2011 

I kildepladszoner og indvindingsoplande gennemføres en 
kampagne for at opspore brønde/boringer, der ikke længe-
re er i brug. 
 
Ubenyttede boringer/brønde skal sløjfes, og sløjfningen skal 
efterfølgende dokumenteres med en sløjfningserklæring fra 
den brøndborer, der udfører arbejdet.  
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Indsats Ansvar Tidsplan Opfølgning 

 Spildevand – afløbsanlæg og ledninger 

3.10 Reducerer risici fra de 
private nedsivningsan-
læg i kildepladszonerne. 
 

AK/GV 2007-
2011 

Besigtigelse, tilstands- og risikovurdering af anlæggene in-
denfor kildepladszonerne. 
 
På baggrund af tilstandsvurderingen vurderes behovet for 
etablering af alternative afløbsanlæg på de berørte ejen-
domme inden for kildepladszonerne, herunder mulighed for 
tilslutning til offentlig kloak.  

3.11 Reducerer risici for foru-
rening fra de private 
nedsivningsanlæg i ind-
vindingsoplande. 

GV 2007-
2011 

Information til ejere og brugere af nedsivningsanlæg i ind-
vindingsoplandet omkring brugen af miljøfremmede stoffer 
ved rengøring m.v. og risikoen i forhold til vandindvinding i 
området. 

3.12 Reducerer risici for foru-
rening fra de private 
kloakker til grundvand. 

GV 2007-
2011 

Konkret risikovurdering af det private kloaknet i forhold til 
grundvandsinteresser på grundlag af tv-inspektion og til-
standsvurdering. 

 Trafikanlæg  

3.13 Begrænse risiko for foru-
rening i forbindelse med 
uheld ved transport af 
farligt gods. 

GV 2007-
2011 

Kortlægning af spredningsveje for forurening langs vejarea-
lerne ind mod kildepladszoner. 
Udarbejdelse af supplerende beredskabsplaner for de be-
rørte kildepladser. 

 Byer – nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer 

3.14 Begrænsning af brugen 
af nitrat, pesticider og 
andre miljøfremmede 
stoffer i kildepladszoner-
ne. 

GV 2007-
2011 

Der gennemføres en ”giftfri by” kampagne. Der informeres 
om risikoen ved anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler 
i forhold til vandindvindingen og forslag til alternative be-
kæmpelsesmetoder. Kampagne bør også omfatte nitrat. 

4. Overvågning 

4.1 Overvågning af vand-
kvaliteten. 

VV 2007 → Udvikling i vandkvaliteten bør følges nøje. Monitering på 
nitrat og sulfat. 

4.2 Overvågning af grund-
vandsressourcen. 

AK/NJA 2007-
2011 

Pejlinger af grundvandsspejlet for at følge ressourcens 
mængde i forhold til indvinding og klima/nedbør. 

4.3 Overvågning af vand-
kvaliteten ved de 11 al-
mene vandværker. 

AK/GV/
VV 

2007-
2011 

Der skal iværksættes en fast monitering i alle filtre i de eksi-
sterende indvindings- og moniteringsboringer i indsatsom-
råderne. Der bør som minimum udføres analyser hvert 3. 
år, analyserne skal som minimum omfatte nitrat, sulfat, klo-
rid, calcium, magnesium, og bicarbonat.  
 
Data skal én gang årligt efter moniteringsrunden vurderes 
sammen med de tilsvarende data fra indvindingsboringer. 

4.4 Overvågning af nitrat-
udvaskning fra register-
data i indvindingsoplan-
de. 

NJA 2007-
2011 

Ved hjælp af en simpel model foretages en beregning af 
udvaskningen af nitrat i indvindingsoplande. Der anvendes 
senest tilgængelige gødnings- og markplaner. 
 

5. Opfølgning 

5.1 Følegruppen skal ind-
kaldes mindst én gang 
om året. 

AK 2007-
2011 

Følgegruppen indkaldes af Aalborg Kommune, Forsynings-
virksomhederne. 
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1.10 Handlingsplan for Gl. Vodskov Vandværk 
 

Gl. Vodskov Vandværk 
 
 

Indsats Ansvar Tidsplan Opfølgning 

1. Vandindvinding  

1.1  Handlingsplan VV/ GV 2007 -
2011 

Der skal ske en opfølgning på de tilstandsvurderinger, der 
er gennemført på indvindingsanlæggene, /ref. 7/.  

1.2 Besigtigelse af almene 
vandforsyningsboringer. 

AK 2007-
2011 

Det skal sikres, at boringerne er indrettet efter forskrifterne i 
bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001 om vand-
kvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 
 
Boringerne skal besigtiges mindst én gang i planperioden. 

1.3 Information til almene 
vandværker. 

NJA 2007-
2011 

Der skal ske en forebyggende indsats i form af information 
om indretning af boringer, kriterier for flytning af boringer, 
kriterier for etablering af boringer, samt gode råd omkring 
drift af udenomsarealer. 

1.4 Tilbud om analyser for 
boringskontrol og pesti-
cider ved ikke almene 
anlæg. 

GV 2007-
2011 

Enkeltindvinderne i kildepladszonen tilbydes en boringskon-
trol og pesticidanalyse.  En analyse i planperioden. 

2. Arealanvendelsen – Skovbrug 

2.1 Reducerer risici for foru-
rening med pesticider fra 
enkelt arealer med jule-
træer og pyntegrønt. 

GV 2007 
→ 

Kildepladszonen skal friholdes for anvendelse og håndtering 
af pesticider. Fokus på enkelt arealer med juletræer og pyn-
tegrønt.   
 
Dialog og i nødvendigt omfang tinglyses dyrkningsdeklara-
tioner. Rundsendelse af information. 

2.2 Begrænsning af brugen 
af kvælstof og pesticider 
ved nybeplantninger. 

GV 2007 
→ 

Dialog med lodsejerne om grundvandsvenlig beplantning (i 
det omfang det stadig er aktuelt) og dyrkning ved nybe-
plantning af stormfaldsramte arealer. 

2.3 Skovdrift AK/GV 2007 
→ 

Renafdrift bør undgås og nåletræer bør konverteres til løv-
træer på sigt. 

2.4 Naturpleje AK/GV 2007 
→ 

Overdrevsarealer bør afgræsses og omdrift skal undgås 

3. Arealanvendelsen – Landbrug 

3.1 Ingen spildevandsslam i 
oplandet. 
 

AK 2007→ Indvindingsoplande friholdes for spildevandsslam. 

3.2 Begrænsning af brugen 
af pesticider og andre 
miljøfremmede stoffer i 
kildepladszonen 
 

GV 2007-
2011 

Kildepladszonen skal friholdes for anvendelse og håndtering 
af pesticider.  
 
Dialog og i nødvendigt omfang tinglyses dyrkningsdeklara-
tioner. 
Rundsendelse af information. 
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Indsats Ansvar Tidsplan Opfølgning 

4. Øvrige forureningskilder 

 Gårds-, påfyldnings- og vaskepladser 

4.1 Reducerer forureningsri-
sici fra mulige pesticid 
punktkilder: gårds- på-
fyldnings- og vaskeplad-
ser. 
 

GV/AK 2007→ Alle landbrugsejendomme med landbrugsaktiviteter i oplan-
det får foretaget et tjek af pesticidhåndtering og – anvendel-
se. 
 
Pesticidfri renholdelse af gårdspladser fremmes. En kam-
pagne bør omfatte alle ejendomme i indvindingsoplande – 
ikke kun landbrugsejendomme. 

 Opbevaring af husdyrgødning 

4.2 Kildepladszoner med 
stor og nogen sårbarhed 
søges friholdt for opbe-
varing af husdyrgødning. 

AK 2007→ Der etableres ikke nye opbevaringsfaciliteter. 
 
 
 

 Olietanke  

4.3 Besigtigelse og til-
standsvurdering af samt-
lige olietanke indenfor 
kildepladszone. 

GV 2007-
2011 

Der skal gennemføres en indsats for at sikre, at tankene op-
fylder de gældende regler. 
Det kan evt. gøres i samarbejde med olieselskaber eller 
skorstensfejerne. 

4.4 Reducerer risici fra ned-
gravede olietanke.  
 

AK 2007-
2011 

Det skal sikres, at olietanke fra før 1970 er tømt og afblæn-
det eller gravet op efter gældende regler. 
 
Det skal endvidere sikres, at tanke som ikke er i brug, er 
sløjfede. 
For tanke etableret efter 1970 skal der ske en kontrol af ty-
pegodkendelse og en undersøgelse af alternativ varmefor-
syning.  

4.5 Kampagne vedr. gamle 
olietanke. 
 

AK 2007 Der skal gennemføres en kampagne, for at få borgerne til at 
gøre noget ved evt. gamle olietanke, der ikke er i brug. Der 
skal bl.a. informeres om, hvad forsikringsordningen dæk-
ker/ikke dækker. 

5. Overvågning 

5.1 Overvågning af vand-
kvaliteten. 

VV 2007 → Sulfat skal følges nøje, og der bør foretages en ny BAM 
analyse. 

5.2 Monitering af vandkvali-
teten, nitrat og sulfat, 
indsatsområde mht. ni-
trat  
- prioritet 3. 

GV 2007-
2011 

Det vurderes ikke umiddelbart nødvendigt med tiltag overfor 
nitrat. Nitratindholdet skal dog overvåges, og der skal, se-
nest når, nitratkoncentrationen når 25 mg/l, iværksættes 
foranstaltninger for at bremse udviklingen. 
 

5.3 Overvågning af grund-
vandsressourcen. 

AK/NJA 2007-
2011 

Pejlinger af grundvandsspejlet for at følge ressourcens 
mængde i forhold til indvinding og klima/nedbør. 

5.4 Overvågning af vand-
kvaliteten ved de 11 al-
mene vandværker. 

AK/GV/
VV 

2007-
2011 

Der skal iværksættes en fast monitering i alle filtre i de eksi-
sterende indvindings- og moniteringsboringer i indsatsom-
råderne. Der bør som minimum udføres analyser hvert 3. 
år, analyserne skal som minimum omfatte nitrat, sulfat, klo-
rid, calcium, magnesium, og bicarbonat.  
 
Data skal én gang årligt efter moniteringsrunden vurderes 
sammen med de tilsvarende data fra indvindingsboringer. 
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Indsats Ansvar Tidsplan Opfølgning 

5.5 Overvågning af nitrat-
udvaskning fra register-
data i indvindingsoplan-
de. 

NJA 2007-
2011 

Ved hjælp af en simpel model foretages en beregning af 
udvaskningen af nitrat i indvindingsoplande. Der anvendes 
senest tilgængelige gødnings- og markplaner. 
 
 

6. Opfølgning 

6.1 Følegruppen skal ind-
kaldes mindst én gang 
om året. 

AK 2007-
2011 

Følgegruppen indkaldes af Aalborg Kommune, Forsynings-
virksomhederne. 
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1.11 Handlingsplan for Sulsted St. By Vandværk 
 

Sulsted St. By Vandværk 
 
 

Indsats Ansvar Tidsplan Opfølgning 

1. Vandindvinding  

1.1  Handlingsplan VV/ GV 2007 -
2011 

Der skal ske en opfølgning på de tilstandsvurderinger, der 
er gennemført på indvindingsanlæggene, /ref. 7/.  
Det anbefales, at der sker en renovering af boringerne, og 
at mangler udbedres. 

1.2  Besigtigelse af almene 
vandforsyningsboringer. 

AK 2007-
2011 

Det skal sikres, at boringerne er indrettet efter forskrifterne i 
bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001 om vand-
kvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 
 
Boringerne skal besigtiges mindst én gang i planperioden. 

1.3 Information til almene 
vandværker. 

NJA 2007-
2011 

Der skal ske en forebyggende indsats i form af information 
om indretning af boringer, kriterier for flytning af boringer, 
kriterier for etablering af boringer, samt gode råd omkring 
drift af udenomsarealer. 

1.4 Tilbud om analyser for 
boringskontrol og pesti-
cider ved ikke almene 
anlæg. 

GV 2007-
2011 

Enkeltindvinderne i kildepladszonen tilbydes en boringskon-
trol og pesticidanalyse.  En analyse i planperioden. 

2. Arealanvendelsen – Landbrug 

2.1 Ingen spildevandsslam i 
opland. 
 

AK 2007→ Indvindingsoplande friholdes for spildevandsslam. 

2.2 Begrænsning af brugen 
af pesticider og andre 
miljøfremmede stoffer i 
kildepladszonen. 
 

GV 2007-
2011 

Kildepladszonen skal friholdes for anvendelse og håndtering 
af pesticider.  
Dialog og i nødvendigt omfang tinglyses dyrkningsdeklara-
tioner. 
Rundsendelse af information. 

3. Øvrige forureningskilder 

 Gårds-, påfyldnings- og vaskepladser 

3.1 Reducerer forureningsri-
sici fra mulige pesticid 
punktkilder: gårds- på-
fyldnings- og vaskeplad-
ser. 
 

GV/AK 2007→ Alle landbrugsejendomme med landbrugsaktiviteter i oplan-
det får foretaget et tjek af pesticidhåndtering og – anvendel-
se. 
Pesticidfri renholdelse af gårdspladser fremmes. En kam-
pagne bør omfatte alle ejendomme i indvindingsoplande – 
ikke kun landbrugsejendomme. 

 Opbevaring af husdyrgødning 

3.2 Kildepladszoner med 
stor og nogen sårbarhed 
søges friholdt for opbe-
varing af husdyrgødning. 

AK 2007→ Der etableres ikke nye opbevaringsfaciliteter. 
 
 
 

 Olietanke  

3.3 Besigtigelse og til-
standsvurdering af samt-
lige olietanke indenfor 
kildepladszoner, se bilag 

GV 2007-
2011 

Der skal gennemføres en indsats for at sikre, at tankene op-
fylder de gældende regler. 
Det kan evt. gøres i samarbejde med olieselskaber eller 
skorstensfejerne. 
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H.  

3.4 Reducerer risici fra ned-
gravede olietanke.  
 

AK 2007-
2011 

Det skal sikres, at olietanke fra før 1970 er tømt og afblæn-
det eller gravet op efter gældende regler. 
 
Det skal endvidere sikres, at tanke som ikke er i brug, er 
sløjfede. 
For tanke etableret efter 1970 skal der ske en kontrol af ty-
pegodkendelse og en undersøgelse af alternativ varmefor-
syning.  

3.5 Kampagne vedr. gamle 
olietanke 
 

AK 2007 Der skal gennemføres en kampagne, for at få borgerne til at 
gøre noget ved evt. gamle olietanke der ikke er i brug. Der 
skal bl.a. informeres om, hvad forsikringsordningen dæk-
ker/ikke dækker. 

 Erhverv og deponeringer 

3.6 Vurdering af forure-
ningsrisiko erhverv og 
tilhørende olietanke, 
hvor aktiviteten er op-
hørt. Se bilag H. 

NJA 2007 
 
 
 
2007 → 

Der skal udarbejdes en historisk redegørelse og ske en vur-
dering af behovet for en orienterende forureningsundersø-
gelse. 
 
Indarbejdes herefter i den offentlige prioritering. 

3.7 Reduktion af risici for 
grundvandsforurening i 
tilknytning til eksisteren-
de erhverv, hvor aktivite-
ten stadig pågår. Se bi-
lag H. 

AK 2007 → Tilsyn intensiveres på de erhverv (landbrug og virksomheder 
med tilhørende olietanke), der er beliggende i kildepladszo-
ner og indvindingsoplande. Der skal være fokus på de akti-
viteter der kan udgøre en risiko for grundvandet. 
 
Ved gartnerier og idrætsanlæg orienteres desuden om giftfri 
ukrudtsbekæmpelse, og evt. forbud mod brug af pesticider. 

 Brønde og boringer, der ikke er i brug 

3.8 Kampagne for opspo-
ring af brønde/boringer, 
der ikke længer er i brug 
 

GV 2007-
2011 

I kildepladszoner og indvindingsoplande gennemføres en 
kampagne for at opspore brønde/boringer, der ikke længe-
re er i brug. 
 
Ubenyttede boringer/brønde skal sløjfes, og sløjfningen skal 
efterfølgende dokumenteres med en sløjfningserklæring fra 
den brøndborer, der udfører arbejdet.  

 Spildevand – afløbsanlæg og ledninger 

3.9 Reducerer risici fra de 
private nedsivningsan-
læg i kildepladszonerne. 
 

AK/GV 2007-
2011 

Besigtigelse, tilstands- og risikovurdering af anlæggene in-
denfor kildepladszonerne. 
 
På baggrund af tilstandsvurderingen vurderes behovet for 
etablering af alternative afløbsanlæg på de berørte ejen-
domme inden for kildepladszonerne, herunder mulighed for 
tilslutning til offentlig kloak.  

3.10 Reducerer risici for foru-
rening fra de private 
nedsivningsanlæg i ind-
vindingsoplande. 

GV 2007-
2011 

Information til ejere og brugere af nedsivningsanlæg i ind-
vindingsoplandet omkring brugen af miljøfremmede stoffer 
ved rengøring m.v. og risikoen i forhold til vandindvinding i 
området. 

3.11 Reducerer risici for foru-
rening fra de private 
kloakker til grundvand. 

GV 2007-
2011 

Konkret risikovurdering af det private kloaknet i forhold til 
grundvandsinteresser på grundlag af tv-inspektion og til-
standsvurdering. 
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Indsats Ansvar Tidsplan Opfølgning 

 Trafikanlæg  

3.12 Begrænse risiko for foru-
rening i forbindelse med 
uheld ved transport af 
farligt gods. 

GV 2007-
2011 

Kortlægning af spredningsveje for forurening langs vejarea-
lerne ind mod kildepladszoner. 
Udarbejdelse af supplerende beredskabsplaner for de be-
rørte kildepladser. 

 Byer – nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer 

3.13 Begrænsning af brugen 
af nitrat, pesticider og 
andre miljøfremmede 
stoffer i kildepladszoner-
ne. 

GV 2007-
2011 

Der gennemføres en ”giftfri by” kampagne. Der informeres 
om risikoen ved anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler 
i forhold til vandindvindingen og forslag til alternative be-
kæmpelsesmetoder. Kampagne bør også omfatte nitrat. 

4. Overvågning 

4.1 Overvågning af vand-
kvaliteten. 

VV 2007 → Almindeligt analyseprogram vurderes at være tilstrækkeligt. 

4.2 Monitering af vandkvali-
teten, nitrat og sulfat, 
indsatsområde mht. ni-
trat  
- prioritet 3. 

GV 2007-
2011 

Det vurderes ikke umiddelbart nødvendigt med tiltag overfor 
nitrat. Nitratindholdet skal dog overvåges, og der skal, se-
nest når, nitratkoncentrationen når 25 mg/l, iværksættes 
foranstaltninger for at bremse udviklingen. 
 

4.3 Overvågning af grund-
vandsressourcen 

AK/NJA 2007-
2011 

Pejlinger af grundvandsspejlet for at følge ressourcens 
mængde i forhold til indvinding og klima/nedbør. 

4.4 Overvågning af vand-
kvaliteten ved de 11 al-
mene vandværker. 

AK/GV/
VV 

2007-
2011 

Der skal iværksættes en fast monitering i alle filtre i de eksi-
sterende indvindings- og moniteringsboringer i indsatsom-
råderne. Der bør som minimum udføres analyser hvert 3. 
år, analyserne skal som minimum omfatte nitrat, sulfat, klo-
rid, calcium, magnesium, og bicarbonat.  
 
Data skal én gang årligt efter moniteringsrunden vurderes 
sammen med de tilsvarende data fra indvindingsboringer. 

4.5 Overvågning af nitrat-
udvaskning fra register-
data i indvindingsoplan-
de. 

NJA 2007-
2011 

Ved hjælp af en simpel model foretages en beregning af 
udvaskningen af nitrat i indvindingsoplande. Der anvendes 
senest tilgængelige gødnings- og markplaner. 
 

5. Opfølgning 

5.1 Følegruppen skal ind-
kaldes mindst én gang 
om året. 

AK 2007-
2011 

Følgegruppen indkaldes af Aalborg Kommune, Forsynings-
virksomhederne. 
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1.12 Handlingsplan for Gl. Sulsted Vandværk 
 

Gl. Sulsted Vandværk 
 
 

Indsats Ansvar Tidsplan Opfølgning 

1. Vandindvinding  

1.1  Handlingsplan VV/ GV 2007 -
2011 

Der skal ske en opfølgning på de tilstandsvurderinger, der 
er gennemført på indvindingsanlæggene, /ref. 7/.  
Det anbefales, at mangler ved boringer udbedres. 

1.2  Besigtigelse af almene 
vandforsyningsboringer. 

AK 2007-
2011 

Det skal sikres, at boringerne er indrettet efter forskrifterne i 
bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001 om vand-
kvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 
 
Boringerne skal besigtiges mindst én gang i planperioden. 

1.3 Information til almene 
vandværker. 

NJA 2007-
2011 

Der skal ske en forebyggende indsats i form af information 
om indretning af boringer, kriterier for flytning af boringer, 
kriterier for etablering af boringer samt gode råd omkring 
drift af udenomsarealer. 

1.4 Tilbud om analyser for 
boringskontrol og pesti-
cider ved ikke almene 
anlæg. 

GV 2007-
2011 

Enkeltindvinderne i kildepladszonen tilbydes en boringskon-
trol og pesticidanalyse.  En analyse i planperioden. 

2. Arealanvendelsen – Landbrug 

2.1 Ingen spildevandsslam i 
oplandet. 

AK 2007→ Indvindingsoplande friholdes for spildevandsslam. 

2.2 Begrænsning af brugen 
af pesticider og andre 
miljøfremmede stoffer i 
kildepladszonen. 
 

GV 2007-
2011 

Kildepladszonen skal friholdes for anvendelse og håndtering 
af pesticider.  
 
Dialog og dyrkningsdeklarationer. 
Rundsendelse af information. 

3. Øvrige forureningskilder 

 Gårds-, påfyldnings- og vaskepladser 

3.1 Reducerer forureningsri-
sici fra mulige pesticid 
punktkilder: gårds- på-
fyldnings- og vaskeplad-
ser. 
 

GV/AK 2007→ Alle landbrugsejendomme med landbrugsaktiviteter i oplan-
det får foretaget et tjek af pesticidhåndtering og –
anvendelse. 
Pesticidfri renholdelse af gårdspladser fremmes. En kam-
pagne bør omfatte alle ejendomme i indvindingsoplande – 
ikke kun landbrugsejendomme. 

 Opbevaring af husdyrgødning 

3.2 Kildepladszoner med 
stor og nogen sårbarhed 
søges friholdt for opbe-
varing af husdyrgødning. 

AK 2007→ Der etableres ikke nye opbevaringsfaciliteter. 
 
 
 

 Olietanke  

3.3 Besigtigelse og til-
standsvurdering af samt-
lige olietanke indenfor 
kildepladszoner, se bilag 
I. 

GV 2007-
2011 

Der skal gennemføres en indsats for at sikre, at tankene op-
fylder de gældende regler. 
Det kan evt. gøres i samarbejde med olieselskaber eller 
skorstensfejerne. 
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3.4 Reducerer risici fra ned-
gravede olietanke.  
 

AK 2007-
2011 

Det skal sikres, at olietanke fra før 1970 er tømt og afblæn-
det eller gravet op efter gældende regler. 
 
Det skal endvidere sikres, at tanke som ikke er i brug, er 
sløjfede. 
For tanke etableret efter 1970 skal der ske en kontrol af ty-
pegodkendelse og en undersøgelse af alternativ varmefor-
syning.  

3.5 Kampagne vedr. gamle 
olietanke 
 

AK 2007 Der skal gennemføres en kampagne, for at få borgerne til at 
gøre noget ved evt. gamle olie tanke der ikke er i brug. Der 
skal bl.a. informeres om, hvad forsikringsordningen dæk-
ker/ikke dækker. 

 Erhverv og deponeringer 

3.6 Vurdering af forure-
ningsrisiko erhverv og 
tilhørende olietanke, 
hvor aktiviteten er op-
hørt. Se bilag I. 

NJA 2007 
 
 
 
2007 → 

Der skal udarbejdes en historisk redegørelse og en vurde-
ring af behovet for en orienterende forureningsundersøgel-
se. 
 
Indarbejdes herefter i den offentlige prioritering. 

3.7 Reduktion af risici for 
grundvandsforurening i 
tilknytning til eksisteren-
de erhverv, hvor aktivite-
ten stadig pågår. Se bi-
lag I. 

AK 2007 → Tilsyn intensiveres på de erhverv (landbrug og virksomheder 
med tilhørende olietanke), der er beliggende i kildepladszo-
ner og indvindingsoplande. Der skal være fokus på de akti-
viteter, der kan udgøre en risiko for grundvandet. 
 
Ved gartnerier og idrætsanlæg orienteres desuden om giftfri 
ukrudtsbekæmpelse, og evt. forbud mod brug af pesticider. 

 Brønde og boringer, der ikke er i brug 

3.8 Kampagne for opspo-
ring af brønde/boringer, 
der ikke længere er i 
brug 
 

GV 2007-
2011 

I kildepladszoner og indvindingsoplande gennemføres en 
kampagne for at opspore brønde/boringer, der ikke længe-
re er i brug. 
 
Ubenyttede boringer/brønde skal sløjfes, og sløjfningen skal 
efterfølgende dokumenteres med en sløjfningserklæring fra 
den brøndborer, der udfører arbejdet.  

 Spildevand – afløbsanlæg og ledninger 

3.9 Reducerer risici fra de 
private nedsivningsan-
læg i kildepladszonerne. 
 

AK/GV 2007-
2011 

Besigtigelse, tilstands- og risikovurdering af anlæggene in-
denfor kildepladszonerne. 
 
På baggrund af tilstandsvurderingen vurderes behovet for 
etablering af alternative afløbsanlæg på de berørte ejen-
domme inden for kildepladszonerne, herunder mulighed for 
tilslutning til offentlig kloak.  

3.10 Reducerer risici for foru-
rening fra de private 
nedsivningsanlæg i ind-
vindingsoplande. 

GV 2007-
2011 

Information til ejere og brugere af nedsivningsanlæg i ind-
vindingsoplandet omkring brugen af miljøfremmede stoffer 
ved rengøring m.v. og risikoen i forhold til vandindvinding i 
området. 

3.11 Reducerer risici for foru-
rening fra de private 
kloakker til grundvand. 

GV 2007-
2011 

Konkret risikovurdering af det private kloaknet i forhold til 
grundvandsinteresser på grundlag af tv-inspektion og til-
standsvurdering. 

 Trafikanlæg  

3.12 Begrænse risiko for foru-
rening i forbindelse med 
uheld ved transport af 
farligt gods. 

GV 2007-
2011 

Kortlægning af spredningsveje for forurening langs vejarea-
lerne ind mod kildepladszoner. 
Udarbejdelse af supplerende beredskabsplaner for de be-
rørte kildepladser. 
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 Byer – nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer 

3.13 Begrænsning af brugen 
af nitrat, pesticider og 
andre miljøfremmede 
stoffer i kildepladszoner-
ne. 

GV 2007-
2011 

Der gennemføres en ”giftfri by” kampagne. Der informeres 
om risikoen ved anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler 
i forhold til vandindvindingen og forslag til alternative be-
kæmpelsesmetoder. Kampagne bør også omfatte nitrat. 

4. Overvågning 

4.1 Overvågning af vand-
kvaliteten. 

VV 2007 → Udviklingen i vandkvaliteten bør følges, både nitrat og sulfat 
bør følges. Der bør fortsat moniteres på BAM. 

4.2 Monitering af vandkvali-
teten, nitrat og sulfat, 
indsatsområde mht. ni-
trat  
- prioritet 3. 

GV 2007-
2011 

Det vurderes ikke umiddelbart nødvendigt med tiltag overfor 
nitrat. Nitratindholdet skal dog overvåges, og der skal, se-
nest når, nitratkoncentrationen når 25 mg/l, iværksættes 
foranstaltninger for at bremse udviklingen. 
 

4.3 Overvågning af grund-
vandsressourcen. 

AK/NJA 2007-
2011 

Pejlinger af grundvandsspejlet for at følge ressourcens 
mængde i forhold til indvinding og klima/nedbør. 

4.4 Overvågning af vand-
kvaliteten ved de 11 al-
mene vandværker. 

AK/GV/
VV 

2007-
2011 

Der skal iværksættes en fast monitering i alle filtre i de eksi-
sterende indvindings- og moniteringsboringer i indsatsom-
råderne. Der bør som minimum udføres analyser hvert 3. 
år, analyserne skal som minimum omfatte nitrat, sulfat, klo-
rid, calcium, magnesium, og bicarbonat.  
 
Data skal én gang årligt efter moniteringsrunden vurderes 
sammen med de tilsvarende data fra indvindingsboringer. 

4.5 Overvågning af nitrat-
udvaskning fra register-
data i indvindingsoplan-
de. 

NJA 2007-
2011 

Ved hjælp af en simpel model foretages en beregning af 
udvaskningen af nitrat i indvindingsoplande. Der anvendes 
senest tilgængelige gødnings- og markplaner. 
 

5. Opfølgning 

5.1 Følegruppen skal ind-
kaldes mindst én gang 
om året. 

AK 2007-
2011 

Følgegruppen indkaldes af Aalborg Kommune, Forsynings-
virksomhederne. 
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1.13 Handlingsplan for Ajstrup Østre Vandværk 
 

Ajstrup Østre Vandværk 
 
 

Indsats Ansvar Tidsplan Opfølgning 

1. Vandindvinding  

1.1  Handlingsplan VV/ GV 2007 -
2011 

Der skal ske en opfølgning på de tilstandsvurderinger, der 
er gennemført på indvindingsanlæggene, /ref. 7/.  
Boringernes afgrænsning kan forbedres. Det anbefales, at 
der sker en renovering af boringerne, og at mangler udbed-
res.  

1.2  Besigtigelse af almene 
vandforsyningsboringer. 

AK 2007-
2011 

Det skal sikres, at boringerne er indrettet efter forskrifterne i 
bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001 om vand-
kvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 
 
Boringerne skal besigtiges mindst én gang i planperioden. 

1.3 Information til almene 
vandværker. 

NJA 2007-
2011 

Der skal ske en forebyggende indsats i form af information 
om indretning af boringer, kriterier for flytning af boringer, 
kriterier for etablering af boringer samt gode råd omkring 
drift af udenomsarealer. 

1.4 Tilbud om analyser for 
boringskontrol og pesti-
cider ved ikke almene 
anlæg. 

GV 2007-
2011 

Enkeltindvinderne i kildepladszonen tilbydes en boringskon-
trol og pesticidanalyse.  En analyse i planperioden. 

2. Arealanvendelsen – Landbrug 

2.1 Reduktion af nitratbe-
lastningen i indsatsom-
råde mht. nitrat  
– prioritet 1. 

GV 2007-
2011 

Der skal være fokus på at nedbringe nitratudvaskningen ved 
at ekstensivere driften på landbrugsarealerne i kildepladszo-
ner og indvindingsoplande. 
 
Dialog og i nødvendigt omfang tinglyses dyrkningsdeklara-
tioner.  
 
Der skal rundsendes information om grundvandsvenlig drift. 

2.2 Ingen spildevandsslam i 
oplandet. 

AK 2007→ Indvindingsoplande friholdes for spildevandsslam. 

2.3 Begrænsning af brugen 
af pesticider og andre 
miljøfremmede stoffer i 
kildepladszonen. 
 

GV 2007-
2011 

Kildepladszonen skal friholdes for anvendelse og håndtering 
af pesticider.  
 
Dialog og dyrkningsdeklarationer. 
Rundsendelse af information. 

3. Øvrige forureningskilder 

 Gårds-, påfyldnings- og vaskepladser 

3.1 Reducerer forureningsri-
sici fra mulige pesticid 
punktkilder: gårds- på-
fyldnings- og vaskeplad-
ser. 
 

GV/AK 2007→ Alle landbrugsejendomme med landbrugsaktiviteter i oplan-
det får foretaget et tjek af pesticidhåndtering og – anvendel-
se. 
 
Pesticidfri renholdelse af gårdspladser fremmes. En kam-
pagne bør omfatte alle ejendomme i indvindingsoplande – 
ikke kun landbrugsejendomme. 
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Indsats Ansvar Tidsplan Opfølgning 

 Opbevaring af husdyrgødning 

3.2 Kildepladszoner med 
stor og nogen sårbarhed 
søges friholdt for opbe-
varing af husdyrgødning. 

AK 2007→ Der etableres ikke nye opbevaringsfaciliteter. 
 
 
 

 Olietanke  

3.3 Besigtigelse og til-
standsvurdering af samt-
lige olietanke indenfor 
kildepladszoner, se bilag 
J. 

GV 2007-
2011 

Der skal gennemføres en indsats for at sikre, at tankene op-
fylder de gældende regler. 
Det kan evt. gøres i samarbejde med olieselskaber eller 
skorstensfejerne. 

3.4 Reducerer risici fra ned-
gravede olietanke.  
 

AK 2007-
2011 

Det skal sikres, at olietanke fra før 1970 er tømt og afblæn-
det eller gravet op efter gældende regler. 
 
Det skal endvidere sikres, at tanke som ikke er i brug, er 
sløjfede. 
For tanke etableret efter 1970 skal der ske en kontrol af ty-
pegodkendelse og en undersøgelse af alternativ varmefor-
syning.  

3.5 Kampagne vedr. gamle 
olietanke. 
 

AK 2007 Der skal gennemføres en kampagne, for at få borgerne til at 
gøre noget ved evt. gamle olietanke der ikke er i brug. Der 
skal bl.a. informeres om, hvad forsikringsordningen dæk-
ker/ikke dækker. 

 Erhverv og deponeringer 

3.6 Vurdering af forure-
ningsrisiko af erhverv og 
tilhørende olietanke, 
hvor aktiviteten er op-
hørt. Se bilag J. 

NJA 2007 
 
 
 
2007 → 

Der skal udarbejdes en historisk redegørelse og ske en vur-
dering af behovet for en orienterende forureningsundersø-
gelse. 
 
Indarbejdes herefter i den offentlige prioritering. 

3.7 Reduktion af risici for 
grundvandsforurening i 
tilknytning til eksisteren-
de erhverv, hvor aktivite-
ten stadig pågår. Se bi-
lag J. 

AK 2007 → Tilsyn intensiveres på de erhverv (landbrug og virksomheder 
med tilhørende olietanke), der er beliggende i kildepladszo-
ner og indvindingsoplande. Der skal være fokus på de akti-
viteter der kan udgøre en risiko for grundvandet. 
 
Ved gartnerier og idrætsanlæg orienteres desuden om giftfri 
ukrudtsbekæmpelse, og evt. forbud mod brug af pesticider. 

 Brønde og boringer, der ikke er i brug 

3.8 Kampagne for opspo-
ring af brønde/boringer, 
der ikke længere er i 
brug. 
 

GV 2007-
2011 

I kildepladszoner og indvindingsoplande gennemføres en 
kampagne for at opspore brønde/boringer, der ikke længe-
re er i brug. 
 
Ubenyttede boringer/brønde skal sløjfes, og sløjfningen skal 
efterfølgende dokumenteres med en sløjfningserklæring fra 
den brøndborer, der udfører arbejdet.  

 Byer – nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer 

3.9 Begrænsning af brugen 
af nitrat, pesticider og 
andre miljøfremmede 
stoffer i kildepladszoner-
ne. 

GV 2007-
2011 

Der gennemføres en ”giftfri by” kampagne. Der informeres 
om risikoen ved anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler 
i forhold til vandindvindingen og forslag til alternative be-
kæmpelsesmetoder. Kampagnen bør også omfatte nitrat. 
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4. Overvågning 

4.1 Overvågning af vand-
kvaliteten 

VV 2007 → Indholdet af nitrat og sulfat bør følges, som følge af en mu-
lig stigning i sulfatindhold og nitratkoncentrationer på det 
nedlagte Ajstrup Kirkeby kildeplads. 

4.2 Overvågning af grund-
vandsressourcen 

AK/NJA 2007-
2011 

Pejlinger af grundvandsspejlet for at følge ressourcens 
mængde i forhold til indvinding og klima/nedbør. 

4.3 Overvågning af vand-
kvaliteten ved de 11 al-
mene vandværker. 

AK/GV/
VV 

2007-
2011 

Der skal iværksættes en fast monitering i alle filtre i de eksi-
sterende indvindings- og moniteringsboringer i indsatsom-
råderne. Der bør som minimum udføres analyser hvert 3. 
år, analyserne skal som minimum omfatte nitrat, sulfat, klo-
rid, calcium, magnesium, og bicarbonat.  
 
Data skal én gang årligt efter moniteringsrunden vurderes 
sammen med de tilsvarende data fra indvindingsboringer. 

4.4 Overvågning af nitrat-
udvaskning fra register-
data i indvindingsoplan-
de. 

NJA 2007-
2011 

Ved hjælp af en simpel model foretages en beregning af 
udvaskningen af nitrat i indvindingsoplande. Der anvendes 
senest tilgængelige gødnings- og markplaner. 
 

5. Opfølgning 

5.1 Følegruppen skal ind-
kaldes mindst én gang 
om året. 

AK 2007-
2011 

Følgegruppen indkaldes af Aalborg Kommune, Forsynings-
virksomhederne. 
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1.14 Handlingsplan for Uggerhalne Vandværk 
 

Uggerhalne Vandværk 
 
 

Indsats Ansvar Tidsplan Opfølgning 

1. Vandindvinding  

1.1  Handlingsplan VV/ GV 2007 -
2011 

Der skal ske en opfølgning på de tilstandsvurderinger, der 
er gennemført på indvindingsanlæggene, /ref. 7/.  
Vandkvaliteten i grundvandsmagasinet er kritisk. Den frem-
tidige anvendelse af DGU nr. 26.112 bør overvejes. 

1.2  Besigtigelse af almene 
vandforsyningsboringer. 

AK 2007-
2011 

Det skal sikres, at boringerne er indrettet efter forskrifterne i 
bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001 om vand-
kvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 
 
Boringerne skal besigtiges mindst én gang i planperioden. 

1.3 Information til almene 
vandværker. 

NJA 2007-
2011 

Der skal ske en forebyggende indsats i form af information 
om indretning af boringer, kriterier for flytning af boringer, 
kriterier for etablering af boringer, samt gode råd omkring 
drift af udenomsarealer. 

1.4 Tilbud om analyser for 
boringskontrol og pesti-
cider ved ikke almene 
anlæg. 

GV 2007-
2011 

Enkeltindvinderne i kildepladszonen tilbydes en boringskon-
trol og pesticidanalyse.  En analyse i planperioden. 

2. Arealanvendelsen – Skovbrug 

2.1 Reducerer risici for foru-
rening med pesticider fra 
enkelt arealer med jule-
træer og pyntegrønt. 

GV 2007→ Kildepladszonen skal friholdes for anvendelse og håndtering 
af pesticider. Fokus på enkelt arealer med juletræer og pyn-
tegrønt.   
 
Dialog og i nødvendigt omfang tinglyses dyrkningsdeklara-
tioner. 
Rundsendelse af information. 

2.2 Begrænsning af brugen 
af kvælstof og pesticider 
ved nybeplantninger. 
 

GV 2007→ Dialog med lodsejerne om grundvandsvenlig beplantning (i 
det omfang det stadig er aktuelt) og dyrkning ved nybe-
plantning af stormfaldsramte arealer. 
 

2.3 Skovdrift AK/GV 2007→ Renafdrift bør undgås og nåletræer bør konverteres til løv-
træer på sigt. 

2.4 Naturpleje AK/GV 2007→ Overdrevsarealer bør afgræsses og omdrift skal undgås. 

3. Arealanvendelsen – Landbrug 

3.1 Reduktion af nitratbe-
lastningen i indsatsom-
råde mht. nitrat  
– prioritet 1. 

GV 2007-
2011 

Der skal være fokus på at nedbringe nitratudvaskningen ved 
at ekstensivere driften på landbrugsarealerne i kildepladszo-
ner og indvindingsoplande. 
 
Dialog og i nødvendigt omfang tinglyses dyrkningsdeklara-
tioner. 
Der skal rundsendes information om grundvandsvenlig drift. 

3.2 Ingen spildevandsslam i 
opland. 
 

AK 2007→ Indvindingsoplande friholdes for spildevandsslam. 
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Indsats Ansvar Tidsplan Opfølgning 

3.3 Begrænsning af brugen 
af pesticider og andre 
miljøfremmede stoffer i 
kildepladszonen. 
 

GV 2007-
2011 

Kildepladszonen skal friholdes for anvendelse og håndtering 
af pesticider.  
 
Dialog og i nødvendigt omfang tinglyses dyrkningsdeklara-
tioner. 
Rundsendelse af information. 

4. Øvrige forureningskilder 

 Gårds-, påfyldnings- og vaskepladser 

4.1 Reducerer forureningsri-
sici fra mulige pesticid 
punktkilder: gårds- på-
fyldnings- og vaskeplad-
ser. 
 

GV/AK 2007→ Alle landbrugsejendomme med landbrugsaktiviteter i oplan-
det får foretaget et tjek af pesticidhåndtering og – anvendel-
se. 
 
Pesticidfri renholdelse af gårdspladser fremmes. En kam-
pagne bør omfatte alle ejendomme i indvindingsoplande – 
ikke kun landbrugsejendomme. 

 Opbevaring af husdyrgødning 

4.2 Kildepladszoner med 
stor og nogen sårbarhed 
søges friholdt for opbe-
varing af husdyrgødning. 

AK 2007→ Der etableres ikke nye opbevaringsfaciliteter. 
 
 
 

 Olietanke  

4.3 Besigtigelse og til-
standsvurdering af samt-
lige olietanke indenfor 
kildepladszoner, se bilag 
K. 

GV 2007-
2011 

Der skal gennemføres en indsats for at sikre, at tankene op-
fylder de gældende regler. 
Det kan evt. gøres i samarbejde med olieselskaber eller 
skorstensfejerne. 

4.4 Reducerer risici fra ned-
gravede olietanke.  
 

AK 2007-
2011 

Det skal sikres, at olietanke fra før 1970 er tømt og afblæn-
det eller gravet op efter gældende regler. 
 
Det skal endvidere sikres at tanke som ikke er i brug, er sløj-
fede. 
For tanke etableret efter 1970 skal der ske en kontrol af ty-
pegodkendelse og en undersøgelse af alternativ varmefor-
syning.  

4.5 Kampagne vedr. gamle 
olietanke 
 

AK 2007 Der skal gennemføres en kampagne, for at få borgerne til at 
gøre noget ved evt. gamle olietanke, der ikke er i brug. Der 
skal bl.a. informeres om, hvad forsikringsordningen dæk-
ker/ikke dækker. 

 Brønde og boringer, der ikke er i brug 

4.6 Kampagne for opspo-
ring af brønde/boringer, 
der ikke længer er i brug 
 

GV 2007-
2011 

I kildepladszoner og indvindingsoplande gennemføres en 
kampagne for at opspore brønde/boringer, der ikke længe-
re er i brug. 
Ubenyttede boringer/brønde skal sløjfes, og sløjfningen skal 
efterfølgende dokumenteres med en sløjfningserklæring fra 
den brøndborer, der udfører arbejdet.  

 Spildevand – afløbsanlæg og ledninger 

4.7 Reducerer risici for foru-
rening fra de private 
nedsivningsanlæg i ind-
vindingsoplande. 

GV 2007-
2011 

Information til ejere og brugere af nedsivningsanlæg i ind-
vindingsoplandet omkring brugen af miljøfremmede stoffer 
ved rengøring m.v. og risikoen i forhold til vandindvinding i 
området. 
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Indsats Ansvar Tidsplan Opfølgning 

4.8 Reducerer risici for foru-
rening fra de private 
kloakker til grundvand. 

GV 2007-
2011 

Konkret risikovurdering af det private kloaknet i forhold til 
grundvandsinteresser på grundlag af tv-inspektion og til-
standsvurdering. 

 Byer – nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer 

4.9 Begrænsning af brugen 
af nitrat, pesticider og 
andre miljøfremmede 
stoffer i kildepladszoner-
ne. 

GV 2007-
2011 

Der gennemføres en ”giftfri by” kampagne. Der informeres 
om risikoen ved anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler 
i forhold til vandindvindingen og forslag til alternative be-
kæmpelsesmetoder. Kampagne bør også omfatte nitrat. 

5. Overvågning 

5.1 Overvågning af vand-
kvaliteten. 

VV 2007 → Vandkvaliteten er kritisk. Indholdet af nitrat og sulfat i rå-
vand og drikkevand skal følges nøje. 

5.2 Overvågning af grund-
vandsressourcen. 

AK/NJA 2007-
2011 

Pejlinger af grundvandsspejlet for at følge ressourcens 
mængde i forhold til indvinding og klima/nedbør. 

5.3 Overvågning af vand-
kvaliteten ved de 11 al-
mene vandværker. 

AK/GV/
VV 

2007-
2011 

Der skal iværksættes en fast monitering i alle filtre i de eksi-
sterende indvindings- og moniteringsboringer i indsatsom-
råderne. Der bør som minimum udføres analyser hvert 3. 
år, analyserne skal som minimum omfatte nitrat, sulfat, klo-
rid, calcium, magnesium, og bicarbonat.  
 
Data skal én gang årligt efter moniteringsrunden vurderes 
sammen med de tilsvarende data fra indvindingsboringer. 

5.4 Overvågning af nitrat-
udvaskning fra register-
data i indvindingsoplan-
de. 

NJA 2007-
2011 

Ved hjælp af en simpel model foretages en beregning af 
udvaskningen af nitrat i indvindingsoplande. Der anvendes 
senest tilgængelige gødnings- og markplaner. 
 

6. Opfølgning 

6.1 Følegruppen skal ind-
kaldes mindst én gang 
om året. 

AK 2007-
2011 

Følgegruppen indkaldes af Aalborg Kommune, Forsynings-
virksomhederne. 
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1.15 Handlingsplan for Tylstrup Vandværk 
 

Tylstrup Vandværk 
 
 

Indsats Ansvar Tidsplan Opfølgning 

1. Vandindvinding  

1.1  Handlingsplan VV/ GV 2007 -
2011 

Der skal ske en opfølgning på de tilstandsvurderinger, der 
er gennemført på indvindingsanlæggene, /ref. 7/.  
Det anbefales at boringerne renoveres, og at mangler ud-
bedres.  

1.2  Besigtigelse af almene 
vandforsyningsboringer. 

AK 2007-
2011 

Det skal sikres, at boringerne er indrettet efter forskrifterne i 
bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001 om vand-
kvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 
 
Boringerne skal besigtiges mindst én gang i planperioden. 

1.3 Information til almene 
vandværker. 

NJA 2007-
2011 

Der skal ske en forebyggende indsats i form af information 
om indretning af boringer, kriterier for flytning af boringer, 
kriterier for etablering af boringer, samt gode råd omkring 
drift af udenomsarealer. 

1.4 Tilbud om analyser for 
boringskontrol og pesti-
cider ved ikke almene 
anlæg. 

GV 2007-
2011 

Enkeltindvinderne i kildepladszonen tilbydes en boringskon-
trol og pesticidanalyse.  En analyse i planperioden. 

2. Arealanvendelsen – Landbrug 

2.1 Ingen spildevandsslam i 
opland. 
 

AK 2007→ Indvindingsoplande friholdes for spildevandsslam. 

2.2 Begrænsning af brugen 
af pesticider og andre 
miljøfremmede stoffer i 
kildepladszonen. 
 

GV 2007-
2011 

Kildepladszonen skal friholdes for anvendelse og håndtering 
af pesticider.  
 
Dialog og i nødvendigt omfang tinglyses dyrkningsdeklara-
tioner. 
Rundsendelse af information. 

3. Øvrige forureningskilder 

 Gårds-, påfyldnings- og vaskepladser 

3.1 Reducerer forureningsri-
sici fra mulige pesticid 
punktkilder: gårds-, på-
fyldnings- og vaskeplad-
ser. 
 

GV/AK 2007→ Alle landbrugsejendomme med landbrugsaktiviteter i oplan-
det får foretaget et tjek af pesticidhåndtering og – anvendel-
se. 
 
Pesticidfri renholdelse af gårdspladser fremmes. En kam-
pagne bør omfatte alle ejendomme i indvindingsoplande – 
ikke kun landbrugsejendomme. 

 Opbevaring af husdyrgødning 

3.2 Kildepladszoner med 
stor og nogen sårbarhed 
søges friholdt for opbe-
varing af husdyrgødning. 

AK 2007→ Der etableres ikke nye opbevaringsfaciliteter. 
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 Olietanke  

3.3 Besigtigelse og til-
standsvurdering af samt-
lige olietanke indenfor 
kildepladszoner, se bilag 
L. 

GV 2007-
2011 

Der skal gennemføres en indsats for at sikre, at tankene op-
fylder de gældende regler. 
Det kan evt. gøres i samarbejde med olieselskaber eller 
skorstensfejerne. 
 

3.4 Reducerer risici fra ned-
gravede olietanke.  
 

AK 2007-
2011 

Det skal sikres, at olietanke fra før 1970 er tømt og afblæn-
det eller gravet op efter gældende regler. 
 
Det skal endvidere sikres, at tanke som ikke er i brug, er 
sløjfede. 
For tanke etableret efter 1970 skal der ske en kontrol af ty-
pegodkendelse og en undersøgelse af alternativ varmefor-
syning.  

3.5 Kampagne vedr. gamle 
olietanke 
 

AK 2007 Der skal gennemføres en kampagne, for at få borgerne til at 
gøre noget ved evt. gamle olie tanke der ikke er i brug. Der 
skal bl.a. informeres om, hvad forsikringsordningen dæk-
ker/ikke dækker. 

 Erhverv og deponeringer 

3.6 Vurdering af forure-
ningsrisiko erhverv og 
tilhørende olietanke, 
hvor aktiviteten er op-
hørt. Se bilag L. 

NJA 2007 
 
 
 
2007 → 

Der skal udarbejdes en historisk redegørelse og ske en vur-
dering af behovet for en orienterende forureningsundersø-
gelse. 
 
Indarbejdes herefter i den offentlige prioritering. 

3.7 Reduktion af risici for 
grundvandsforurening i 
tilknytning til eksisteren-
de erhverv, hvor aktivite-
ten stadig pågår. Se bi-
lag L. 

AK 2007 → Tilsyn intensiveres på de erhverv (landbrug og virksomheder 
med tilhørende olietanke), der er beliggende i kildepladszo-
ner og indvindingsoplande. Der skal være fokus på de akti-
viteter, der kan udgøre en risiko for grundvandet. 
 
Ved gartnerier og idrætsanlæg orienteres desuden om giftfri 
ukrudtsbekæmpelse, og evt. forbud mod brug af pesticider. 

3.8 Vurdering af forure-
ningsrisici fra eksisteren-
de skydebaner. 

NJA 2007-
2011 

Der skal udføres orienterende forureningsundersøgelse. 

 Brønde og boringer, der ikke er i brug 

3.9 Kampagne for opspo-
ring af brønde/boringer, 
der ikke længere er i 
brug. 
 

GV 2007-
2011 

I kildepladszoner og indvindingsoplande gennemføres en 
kampagne for at opspore brønde/boringer, der ikke længe-
re er i brug. 
 
Ubenyttede boringer/brønde skal sløjfes, og sløjfningen skal 
efterfølgende dokumenteres med en sløjfningserklæring fra 
den brøndborer, der udfører arbejdet.  

 Spildevand – afløbsanlæg og ledninger 

3.10 Reducerer risici fra de 
private nedsivningsan-
læg i kildepladszonerne. 
 

AK/GV 2007-
2011 

Besigtigelse, tilstands- og risikovurdering af anlæggene in-
denfor kildepladszonerne. 
 
På baggrund af tilstandsvurderingen vurderes behovet for 
etablering af alternative afløbsanlæg på de berørte ejen-
domme inden for kildepladszonerne, herunder mulighed for 
tilslutning til offentlig kloak.  
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3.11 Reducerer risici for foru-
rening fra de private 
nedsivningsanlæg i ind-
vindingsoplande. 

GV 2007-
2011 

Information til ejere og brugere af nedsivningsanlæg i ind-
vindingsoplandet omkring brugen af miljøfremmede stoffer 
ved rengøring m.v. og risikoen i forhold til vandindvinding i 
området. 

3.12 Reducerer risici for foru-
rening fra de private 
kloakker til grundvand. 

GV 2007-
2011 

Konkret risikovurdering af det private kloaknet i forhold til 
grundvandsinteresser på grundlag af tv-inspektion og til-
standsvurdering. 

 Trafikanlæg og jernbaner 

3.13 Ukrudtsbekæmpelse 
uden brug af pesticider 
langs jernbaner. 

GV 2007-
2011 

Det skal fastholdes, at der kun anvendes pesticider til ren-
holdelse af sikkerhedsmæssige hensyn. 

3.14 Begrænse risiko for foru-
rening i forbindelse med 
uheld ved transport af 
farligt gods. 

GV 2007-
2011 

Kortlægning af spredningsveje for forurening langs vejarea-
lerne ind mod kildepladszoner. 
Udarbejdelse af supplerende beredskabsplaner for de be-
rørte kildepladser. 

 Byer – nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer 

3.15 Begrænsning af brugen 
af nitrat, pesticider og 
andre miljøfremmede 
stoffer i kildepladszoner-
ne. 

GV 2007-
2011 

Der gennemføres en ”giftfri by” kampagne. Der informeres 
om risikoen ved anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler 
i forhold til vandindvindingen og forslag til alternative be-
kæmpelsesmetoder. Kampagnen bør også omfatte nitrat. 

4. Overvågning 

4.1 Overvågning af vand-
kvaliteten. 

VV 2007 → Almindeligt analyseprogram vurderes at være tilstrækkeligt. 

4.2 Monitering af vandkvali-
teten, nitrat og sulfat, 
indsatsområde mht. ni-
trat  
- prioritet 3. 

AK 2007-
2011 

Det vurderes ikke umiddelbart nødvendigt med tiltag overfor 
nitrat. Nitratindholdet skal dog overvåges, og der skal, se-
nest når, nitratkoncentrationen når 25 mg/l, iværksættes 
foranstaltninger for at bremse udviklingen. 
 

4.3 Overvågning af grund-
vandsressourcen. 

AK/NJA 2007-
2011 

Pejlinger af grundvandsspejlet for at følge ressourcens 
mængde i forhold til indvinding og klima/nedbør. 

4.4 Overvågning af vand-
kvaliteten ved de 11 al-
mene vandværker. 

AK/GV/
VV 

2007-
2011 

Der skal iværksættes en fast monitering i alle filtre i de eksi-
sterende indvindings- og moniteringsboringer i indsatsom-
råderne. Der bør som minimum udføres analyser hvert 3. 
år, analyserne skal som minimum omfatte nitrat, sulfat, klo-
rid, calcium, magnesium, og bicarbonat.  
 
Data skal én gang årligt efter moniteringsrunden vurderes 
sammen med de tilsvarende data fra indvindingsboringerne. 

4.5 Overvågning af nitrat-
udvaskning fra register-
data i indvindingsoplan-
de. 

NJA 2007-
2011 

Ved hjælp af en simpel model foretages en beregning af 
udvaskningen af nitrat i indvindingsoplande. Der anvendes 
senest tilgængelige gødnings- og markplaner. 
 

5. Opfølgning 

5.1 Følegruppen skal ind-
kaldes mindst én gang 
om året. 

AK 2007-
2011 

Følgegruppen indkaldes af Aalborg Kommune, Forsynings-
virksomhederne. 
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1.16 Handlingsplan for Luneborg og Omegns Vandværk 
 

Luneborg og Omegns Vandværk 
 
 

Indsats Ansvar Tidsplan Opfølgning 

1. Vandindvinding  

1.1  Handlingsplan VV/ GV 2007 -
2011 

Der skal ske en opfølgning på de tilstandsvurderinger, der 
er gennemført på indvindingsanlæggene, /ref. 7/.  
Det anbefales at boringerne renoveres, og at mangler ud-
bedres. 

1.2  Besigtigelse af almene 
vandforsyningsboringer. 

AK 2007-
2011 

Det skal sikres, at boringerne er indrettet efter forskrifterne i 
bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001 om vand-
kvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 
 
Boringerne skal besigtiges mindst én gang i planperioden. 

1.3 Information til almene 
vandværker. 

NJA 2007-
2011 

Der skal ske en forebyggende indsats i form af information 
om indretning af boringer, kriterier for flytning af boringer, 
kriterier for etablering af boringer, samt gode råd omkring 
drift af udenomsarealer. 

1.4 Tilbud om analyser for 
boringskontrol og pesti-
cider ved ikke almene 
anlæg. 

GV 2007-
2011 

Enkeltindvinderne i kildepladszonen tilbydes en boringskon-
trol og pesticidanalyse.  En analyse i planperioden. 

2. Arealanvendelsen – Landbrug 

2.1 Ingen spildevandsslam i 
opland. 
 

AK 2007→ Indvindingsoplande friholdes for spildevandsslam. 

2.3 Begrænsning af brugen 
af pesticider og andre 
miljøfremmede stoffer i 
kildepladszonen. 
 

GV 2007-
2011 

Kildepladszonen skal friholdes for anvendelse og håndtering 
af pesticider.  
Dialog og i nødvendigt omfang tinglyses dyrkningsdeklara-
tioner. 
Rundsendelse af information. 

3. Øvrige forureningskilder 

 Gårds-, påfyldnings- og vaskepladser 

3.1 Reducerer forureningsri-
sici fra mulige pesticid 
punktkilder: gårds- på-
fyldnings- og vaskeplad-
ser. 
 

GV/AK 2007→ Alle landbrugsejendomme med landbrugsaktiviteter i oplan-
det får foretaget et tjek af pesticidhåndtering og – anvendel-
se. 
Pesticidfri renholdelse af gårdspladser fremmes. En kam-
pagne bør omfatte alle ejendomme i indvindingsoplande – 
ikke kun landbrugsejendomme. 

 Opbevaring af husdyrgødning 

3.2 Kildepladszoner med 
stor og nogen sårbarhed 
søges friholdt for opbe-
varing af husdyrgødning. 

AK 2007→ Der etableres ikke nye opbevaringsfaciliteter. 
 
 
 

 Olietanke  

3.3 Besigtigelse og tilstands-
vurdering af samtlige 
olietanke indenfor kilde-
pladszoner, se bilag M. 

GV 2007-
2011 

Der skal gennemføres en indsats for at sikre, at tankene op-
fylder de gældende regler. 
Det kan evt. gøres i samarbejde med olieselskaber eller 
skorstensfejerne. 
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Indsats Ansvar Tidsplan Opfølgning 

3.4 Reducerer risici fra ned-
gravede olietanke.  
 

AK 2007-
2011 

Det skal sikres, at olietanke fra før 1970 er tømt og afblæn-
det eller gravet op efter gældende regler. 
 
Det skal endvidere sikres, at tanke som ikke er i brug, er 
sløjfede. 
For tanke etableret efter 1970 skal der ske en kontrol af ty-
pegodkendelse og en undersøgelse af alternativ varmefor-
syning.  

3.5 Kampagne vedr. gamle 
olietanke. 
 

AK 2007 Der skal gennemføres en kampagne, for at få borgerne til at 
gøre noget ved evt. gamle olietanke der ikke er i brug. Der 
skal bl.a. informeres om, hvad forsikringsordningen dæk-
ker/ikke dækker. 

 Brønde og boringer, der ikke er i brug 

3.6 Kampagne for opspo-
ring af brønde/boringer, 
der ikke længere er i 
brug. 
 

GV 2007-
2011 

I kildepladszoner og indvindingsoplande gennemføres en 
kampagne for at opspore brønde/boringer, der ikke længe-
re er i brug. 
 
Ubenyttede boringer/brønde skal sløjfes, og sløjfningen skal 
efterfølgende dokumenteres med en sløjfningserklæring fra 
den brøndborer, der udfører arbejdet.  

 Spildevand – afløbsanlæg og ledninger 

3.7 Reducerer risici fra de 
private nedsivningsan-
læg i kildepladszonerne. 
 

AK/GV 2007-
2011 

Besigtigelse, tilstands- og risikovurdering af anlæggene in-
denfor kildepladszonerne. 
 
På baggrund af tilstandsvurderingen vurderes behovet for 
etablering af alternative afløbsanlæg på de berørte ejen-
domme inden for kildepladszonerne, herunder mulighed for 
tilslutning til offentlig kloak.  

3.8 Reducerer risici for foru-
rening fra de private 
nedsivningsanlæg i ind-
vindingsoplande. 

GV 2007-
2011 

Information til ejere og brugere af nedsivningsanlæg i ind-
vindingsoplandet omkring brugen af miljøfremmede stoffer 
ved rengøring m.v. og risikoen i forhold til vandindvinding i 
området. 

3.9 Reducerer risici for foru-
rening fra de private 
kloakker til grundvand. 

GV 2007-
2011 

Konkret risikovurdering af det private kloaknet i forhold til 
grundvandsinteresser på grundlag af tv-inspektion og til-
standsvurdering. 

 Trafikanlæg  

3.10 Begrænse risiko for foru-
rening i forbindelse med 
uheld ved transport af 
farligt gods. 

GV 2007-
2011 

Kortlægning af spredningsveje for forurening langs vejarea-
lerne ind mod kildepladszoner. 
Udarbejdelse af supplerende beredskabsplaner for de be-
rørte kildepladser. 

 Byer – nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer 

3.11 Begrænsning af brugen 
af nitrat, pesticider og 
andre miljøfremmede 
stoffer i kildepladszoner-
ne. 

GV 2007-
2011 

Der gennemføres en ”giftfri by” kampagne. Der informeres 
om risikoen ved anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler 
i forhold til vandindvindingen og forslag til alternative be-
kæmpelsesmetoder. Kampagne bør også omfatte nitrat. 
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4. Overvågning 

 
 

Indsats Ansvar Tidsplan Opfølgning 

4.1 Overvågning af vand-
kvaliteten. 

VV 2007 → Udviklingen i sulfat- og nitratkoncentrationer bør følges. Der 
bør foretages en ny analyse for miljøfremmede stoffer. 

4.2 Monitering af vandkvali-
teten, nitrat og sulfat, 
indsatsområde mht. ni-
trat  
- prioritet 3. 

GV 2007-
2011 

Det vurderes ikke umiddelbart nødvendigt med tiltag overfor 
nitrat. Nitratindholdet skal dog overvåges, og der skal, se-
nest når, nitratkoncentrationen når 25 mg/l, iværksættes 
foranstaltninger for at bremse udviklingen. 
 

4.3 Overvågning af grund-
vandsressourcen. 

AK/NJA 2007-
2011 

Pejlinger af grundvandsspejlet for at følge ressourcens 
mængde i forhold til indvinding og klima/nedbør. 

4.4 Overvågning af vand-
kvaliteten ved de 11 al-
mene vandværker. 

AK/GV/
VV 

2007-
2011 

Der skal iværksættes en fast monitering i alle filtre i de eksi-
sterende indvindings- og moniteringsboringer i indsatsom-
råderne. Der bør som minimum udføres analyser hvert 3. 
år, analyserne skal som minimum omfatte nitrat, sulfat, klo-
rid, calcium, magnesium, og bicarbonat.  
 
Data skal én gang årligt efter moniteringsrunden vurderes 
sammen med de tilsvarende data fra indvindingsboringer. 

4.5 Overvågning af nitrat-
udvaskning fra register-
data i indvindingsoplan-
de. 

NJA 2007-
2011 

Ved hjælp af en simpel model foretages en beregning af 
udvaskningen af nitrat i indvindingsoplande. Der anvendes 
senest tilgængelige gødnings- og markplaner. 
 

5. Opfølgning 

5.1 Følegruppen skal ind-
kaldes mindst én gang 
om året. 

AK 2007-
2011 

Følgegruppen indkaldes af Aalborg Kommune, Forsynings-
virksomhederne. 
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1.17 Handlingsplan for Hammer Bakker Vandforsyningsselskab 
 

Hammer Bakker Vandforsyningsselskab 
 
 

Indsats Ansvar Tidsplan Opfølgning 

1. Vandindvinding  

1.1  Handlingsplan VV/ GV 2007 -
2011 

Der skal udarbejdes en handlingsplan  
 

1.2 Indsatsplan for kilde-
plads. 

GV/AK 2007-
2011 

Kildepladsen er ikke omfattet af denne indsatsplan. Der 
kortlægges og udarbejdes en særskilt indsatsplan for kilde-
pladsen 
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1.18 Retningslinier for tilladelser og myn-
dighedsopgaver 

 
I tabel 1.14 er opstillet retningslinier og regionplanændringer, som har 
betydning for myndighedernes administration i forhold til gældende 
lovgivning (planloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, 
jordforureningsloven, landbrugsloven, og byggelovgivningen). 
 
Kommunalbestyrelsen og Amtsrådet skal lægge retningslinierne til 
grund for deres afgørelser af sager inden for deres lovgivne beføjelser.  
 
Hvor intet andet er nævnt, er der tale om en udmøntning af regionpla-
nens generelle beskyttelsesbestemmelser jf. retningslinie 6.1.6 i Region-
plan 2005. 
 
Hvor anden planlægning erstatter eller ændrer regionplanens bestem-
melser, skal retningslinier heri lægges til grund for afgørelse af sager, 
medmindre andet er anført. 
 
Hvor intet andet er angivet gælder retningslinierne for hele indsatsom-
rådet. 
 

Tabel 1.1 Retningslinier for planlægning, sagsbehandling og andre myndighedsopgaver. 
 
Regionplanlægning Nordjyllands Amt har i Regionplan 2005 udpeget følgende områder: 

• Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD).  
• Indvindingsoplande til almene vandværker. 
• Nitratfølsomme indvindingsområder. 
• Indsatsområder mht. nitrat. 

 
”indsatsområder mht. nitrat” er nitratfølsomme områder i indvindings- 
oplande kortlagt med stor og nogen sårbarhed. 

Regionplanens retningslinie, kapitel 6.1 
 

Regionplanens retningslinier om grundvandsbeskyttende foranstaltnin-
ger, jf. kapitel 6.1 iagttages med skærpet opmærksomhed i OSD, i 
indvindingsoplande og kildepladszoner, og i ”indsatsområder med 
hensyn til nitrat” i særdeleshed hvad angår nitratudvaskning. 

Kommuneplanlægning Den kommunale planlægning skal afspejle de udlagte beskyttelseszo-
ner (indsatsområder med hensyn til nitrat, indvindingsoplande og kilde-
pladszoner). I indsatsområderne skal grundvandsbeskyttelseshensyn 
iagttages med skærpet opmærksomhed, jf. regionplanens retningslinie 
6.1.5 – Drikkevandsinteresser i kommune- og lokalplaner. 
 
Det skal sikres, at der ikke etableres nye bolig- og erhvervsområder i 
indsatsområdet. Retningslinien er en udmøntning af regionplanens ret-
ningslinie 6.1.7 – Grundvandsbeskyttelse og byudvikling. 
 
Kommuneplanrammerne skal sikre, at virksomheder i landzonen ikke 
får større udvidelsesrammer. De skal endvidere sikre, at der i byzone 
ikke etableres virksomheder, som udgør en forureningsrisiko. 

Vandforsyningsplanen Indsatsplanen er i overensstemmelse med vandforsyningsplanen. Vand-
forsyningsplanen (2004-2015) indeholder en prioritering af vandvær-
kerne. 
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Tilladelser efter vandforsyningsloven Følgende retningslinier skal iagttages i indsatsområdet ved meddelelse 
af tilladelser efter vandforsyningsloven: 

• Decentral vandforsyning søges opretholdt. 
• Spredning af vandindvindingen søges fremmet. 
• Der skal være balance i mellem grundvandsdannelse og ind-

vinding i området. 
• Vilkår om grundvandsovervågning fastsættes i overensstem-

melse med indsatsplanen. 
• Ressourcen reserveres til drikkevandsformål. I indsatsområder-

ne gives der ikke tilladelser til indvinding til havevanding og 
erhvervsformål, herunder markvanding. Det gælder tillige an-
læg, der ligger udenfor indsatsområderne, men som vurderes 
at påvirke ressourcen til vandværkernes indvinding. 

• Der skal ske skærpet tilsyn med boringer i vandindvindingsom-
råder. 

Tilsyn efter vandforsyningsloven Det skal sikres, at boringer, der er i brug, er indrettet efter forskrifterne i 
bekendtgørelse nr. 672 af 26. juli 2002 om udførelse af boringer og 
brønde på land. Det påhviler ejeren at bringe forholdene i orden. 
 
Tilsyn med boringer og brønde i indsatsområderne intensiveres. De be-
sigtiges mindst én gang i planperioden. 

Udpegning af § 22 områder Kildepladszonen udpeges som beskyttelsesområde efter miljøbeskyttel-
seslovens § 22.  

VVM-husdyrbrug VVM-screeninger indenfor indsatsområder med hensyn til nitrat med 
stor og nogen sårbarhed vurderes ud fra det aktuelle politiske admini-
strationsgrundlag på området samt udmeldinger fra Naturklagenævnet. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelser for husdyrbrug 
gælder følgende jf. regionplanens retningslinie 6.1.9 – VVM-
redegørelser for intensive husdyrbrug: 

• I nitratfølsomme indvindingsområder med nogen og stor sår-
barhed, skal det sikres, at amtets målsætning for nitratindhold i 
magasinet på maks. 25 mg/l kan overholdes. 

• I nitratfølsomme indvindingsområder med lille sårbarhed gæl-
der husdyrbekendtgørelsens generelle regler om udbringning 
af husdyrgødning. 

 
Der skal foretages en konkret vurdering i hver enkelt VVM-redegørelse. 

Natura 2000-områder 
(Ramsarområder 
 EU-Fuglebeskyttelses-områder 
EU-habitatområder) 

Planforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan 
påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal konse-
kvensvurderes. Ved tilladelser, dispensationer eller godkendelser, der vil 
kunne påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal det 
fremgå af afgørelsen, at det ikke indebærer forringelser af naturtyperne og 
levestederne for arterne i området eller medfører forstyrrelser, der har bety-
delige konsekvenser for de arter, området er udpeget for.  
 
Dette gælder således også fornyelse af vandindvindingstilladelser. 
 
Habitatdirektivets artikel 12 indeholder krav om streng beskyttelse af for-
skellige dyrearter, som fremgår af direktivets bilag IV. Det betyder, at den 
planlæggende myndighed eller den myndighed, der giver tilladelse, di-
spensation eller godkendelse, er forpligtet til at redegøre for, hvorvidt der 
forekommer arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV inden for de på-
gældende områder, som vil kunne blive påvirket af planer og projekter. 
 
Amtsrådet inddrager i sin administration og forvaltning hensynet til de ar-
ter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.  
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I øvrigt henvises til bekendtgørelse nr. 477 af 7. juni 2003, ændret ved be-
kendtgørelse nr. 902 af 25. august 2004 og nr. 1076 af 9. november 
2004 om afgrænsning. 

Mulige forurenede grunde Ved prioritering af undersøgelser og oprydning prioriteres indsatsområder-
ne højt. 

Drift af kommunale arealer Der må ikke anvendes pesticider på de offentlige arealer. 

Forpagtningskontrakter på kommunale 
ejede arealer. 

Indsatsplanens målsætninger skal indarbejdes i forpagtningskontrakter. 

Salg af kommunale arealer Der skal tinglyses dyrkningsdeklarationer senest ved salg. 

Miljøgodkendelser Der kan ikke gives tilladelse til nyanlæg/udvidelser, som medfører en 
øget risiko for forurening af grundvandet. Eksempelvis ajlebeholdere, 
møddingspladser og gyllebeholdere, nedgravede olietanke m.v. 
 
M.h.t. anlæg i kildepladszone er der skærpet opmærksomhed jf. regi-
onplanens retningslinie 6.1.4. 

Tilsyn med virksomheder, landbrug m.v. Intensivere tilsyn med aktiviteter der kan udgøre en grundvandsrisiko. 
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 regler ved olietanke. 

Byggesagsbehandling Generelt forbud mod nedgravning af nye olietanke inkl. rørføringer in-
den for kildepladszonerne. Ved overjordiske tanke etableres evt. op-
samling og overdækning. 
 
Ved byggesagsbehandling uden for kildepladszonen skal der opfordres 
til at etablere overjordiske olietanke. 

Forhandling af aftaler m.m. Forhandling af aftaler om dyrkningsdeklarationer skal ske med bag-
grund i indsatsplanen. 

Tilsyn med indgåede aftaler og tinglyste 
deklarationer 

Der skal føres tilsyn med indgåede aftaler og tinglyste deklarationer. 

Tilsyn med almene vandforsyningsanlæg Der skal føres tilsyn med almene vandforsyningsanlæg. Der skal følges 
op på handlingsplaner og moniteringsprogrammer. 

Tilsyn med ikke almene vandforsynings-
anlæg 

Der skal foretages besigtigelser af de ikke almene vandforsyningsanlæg 
i kildepladszonen minimum en gang i planperioden. Der skal arbejdes 
for, at boringer, som ikke er i brug, bliver sløjfet. 

Spildevand Vandindvindingsinteresser skal prioriteres ved renovering af kloakker. 
Der skal stilles særlige krav til de materialer, der anvendes. 
 
Der kan ikke gives tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg i kilde-
pladszonen, jf. Regionplanens retningslinie 6.1.10 – Etablering af ned-
sivningsanlæg. 

Råstofområder Ved råstofindvinding skal grundvandsressourcen beskyttes mod forure-
ning både under indvinding og i forbindelse med efterbehandling. Der 
skal i tilladelsen bl.a. stilles vilkår om arealernes fremtidige anvendelse 
herunder forbud mod gødskning og sprøjtning og krav om plantedæk-
ke. Ved meddelelse af tilladelse tinglyses de grundvandsbeskyttende 
vilkår på ejendommen. 
Retningslinien er en udmøntning af regionplanens retningslinie 5.2.8 – 
Råstofindvinding og drikkevandsinteresser. 

Myndighedsbehandling generelt Der bør ved sagsbehandling inden for indsatsområdet informeres og 
vejledes om grundvandsbeskyttelse. 
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1.19 Opfølgning af indsatsplanen 
Mange af de indsatser, som er beskrevet i indsatsplanen, rækker tids-
mæssigt ud over planens tidshorisont på 4 år. Tiltag og indsatser er vur-
deret ud fra en række forudsætninger, som i mange tilfælde vil være un-
der fortsat udvikling. Specifikt for indsatsområdet kan nævnes: 
 

• drikkevands- og grundvandskvalitet,  
• vandforsyningsstruktur,  
• arealanvendelsen – herunder ændret landbrugspraksis  
• forureningskilder. 

 
Hertil kommer generelle forhold som lovgivning, økonomi, faglig viden 
og muligheder som også kan ændre forudsætningerne for de beskyttel-
sestiltag, der er fastsat i indsatsplanen. Specielt mht. pesticidproblema-
tikken kan der forventes ændrede forudsætninger. 
 
Opfølgning og revision 
Til arbejdet med indsatsplanens opfølgning forventes følgegruppen at 
fortsætte.  Det bør overvejes at udvide følgegruppen med repræsentan-
ter fra landbrug og skovbrug. 
 
Opfølgning på iværksættelse af de konkrete indsatser angivet i indsats-
planen vil tage udgangspunkt i afsnit 1.6-1.18, der er en samlet oversigt 
over indsatserne. De enkelte ansvarlige parter vil ved opfølgningen skul-
le redegøre for stadet for iværksættelse af indsatsen og resultat af indsat-
sen. 
 
Ved opfølgningen foretages ligeledes en vurdering af evt. udvikling i de 
forudsætninger, der er grundlaget for de konkrete indsatser.  
 
På baggrund af en vurdering af ovenstående vurderes behovet for juste-
ring af indsatserne. Mindre justeringer og justeringer, hvor der er enig-
hed mellem involverede parter, forventes som udgangspunkt ikke at ud-
løse en revision af planen, herunder en fornyet høring. Indsatsplanen 
bør dog tages op til revision hvert 4 år. 
 
Aalborg Kommune indbyder følgegruppen til et møde efter et år. Det af-
tales, hvordan den videre opfølgning skal ske. 
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