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6 Skovbruget i Hammer Bakker  
 
Der fokuseres en del på at udnytte skoven i grundvandsbeskyttelsen, 
idet skoven set i forhold til landbrugsland er karakteriseret ved stort set 
permanent plantedække, begrænset anvendelse af gødning, og ingen 
eller meget lille behandlingshyppighed med pesticider. Det er på den 
baggrund opfattelsen, at grundvand som dannes under skovjorder, er 
af udmærket kvalitet og uden miljøfremmede stoffer. I amtets udpeg-
ning af de særlige drikkevandsområder, har det således været en væ-
sentlig bestræbelse at inddrage eksisterende skovarealer, eller arealer 
der er udset til skovrejsning. I selve OSD 13 er større sammenhængen-
de områder udlagt som fredskov, hvor arealanvendelsen derigennem er 
sikret flere år frem. 
 
Nyere undersøgelser viser dog et billede med flere nuancer, idet der er 
konstateret betydelige forskelle i nitratudvaskningen fra skovjorder, bl.a. 
betinget af hvilken driftsform, der anvendes. Træarten synes ikke direkte 
at have indflydelse på udvaskningen, men der er en vis sammenhæng 
mellem arealanvendelsen og driftsformen, og arealanvendelsen kan i 
mangel af direkte information omsættes til driftsform.  
 

6.1 Gennemførte undersøgelser 
Der er foretaget en kortlægning af skovområdernes drift og arealan-
vendelse i OSD 13, for derved at få et overblik over, hvor i skoven der 
potentielt foregår nitratbelastning og eventuelt pesticidbelastning. Skov-
arealerne er indledningsvis kortlagt ud fra de skovkort der foreligger i 
området, samt ud fra en screening af luftfoto. Dernæst er kortlægnin-
gen tematiseret således at det er muligt at identificere de områder, 
hvorfra der er en belastningsrisiko med kvælstof og pesticid. Der er i 
september 2005 gennemført interviews med skovejere, som ejer arealer 
i de områder, der er udpeget med stor nitratsårbarhed.  
 
Kortlægningen af skovdriften er beskrevet nærmer i /11/. 
 

 
Stormfald. 
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Figur 6.1 Skovtyper. 
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Figur 6.2 Nitrat og pesticidbelastede arealer. 
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6.2 Nuværende nitrat- og pesticidbelastning 

fra skoven  
Den centrale og den østlige del af skoven er domineret af nåleskov, 
mens der i den sydlige del findes mest løvskov, se figur 6.1. Der er i for-
bindelse med kortlægningen lavet et skøn over aldersfordelingen af 
skoven. Den østlige del af skoven domineres af mellemgammel skov, 
mens der er en del gammel skov i den vestlige del af OSD 13. I figur 
6.2 er vist de arealer, der tilføres nitrat og pesticider, hvilket kun er på 
arealer, der bruges til juletræer og pyntegrønt. 
 
Det skal bemærkes, at en del af skoven væltede under orkanen den 8. 
januar 2005. Det har i amtets kortlægning kun været muligt at få be-
grænsede oplysninger om, hvor meget skov der væltede, og hvilke del-
områder der blev hårdest ramt. 
 
Hovedparten af skovarealerne i selve OSD 13 drives af Hedeselskabet 
og Dansk Botanisk Forening. Ud af de 484 ha Hedeselskabet ejer, er 
der sket stormfald på ca. 50 ha. I de områder Dansk Botanisk Forening 
forvalter er der sket stormfald på 6 ha. Stort set alle arealer, hvor der er 
sket stormfald, vil blive tilplantet med løvskov. Der vil kun ske beplant-
ning med juletræer i omtrent 10% af de af Hedeselskabet ejede arealer, 
hvor der var stormfald. Det forventes, at der vil blive sprøjtet på 27 ha 
af Hedeselskabets nyplantede arealer, men hvilke arealer vides ikke. 
 
Derudover vil alle private lodsejere i meget høj grad udfase juletræer 
og pyntegrønt på de stormfaldsramte arealer. Hovedparten vil i stedet 
blive tilplantet med løvtræer. 
 
Generelt er der udarbejdet beplantningsplaner over de arealer, der blev 
ramt af stormfald, og arealer hvor der tidligere var juletræer, vil stort set 
blive udfaset og beplantet med løv og lyng.  

6.3 Vurdering – nitrat og pesticider 
Skoven er ejet af flere lodsejere med 2 store skovbesiddere. Skoven er 
primært bestående af ældre bevoksning med løv- og nåleskov og i 
mindre omfang juletræer. Stormfald i januar 2005 har betydet, at en 
forholdsvis stor del af skoven i OSD området er lagt ned (over 100 ha). 
Stormfaldet er sket som fladefald, dvs. hele bevoksninger er lagt ned.  
 
Langt den overvejende del af skovarealerne vurderes ikke at udgøre 
nogen umiddelbar potentiel forureningskilde. De områder der vurderes 
at udgøre den største potentielle forureningsrisiko, findes spredte rundt 
omkring i OSD 13, men der er ikke tale om store sammenhængende 
arealer, og dermed findes der ikke en decideret fladebelastning, se fi-
gur 6.3 
 
Det anbefales, at reducere risikoen for forurening med pesticider fra 
enkelt arealer med juletræer og pyntegrønt, hvor de er beliggende i kil-
depladszoner.  
 
Det anbefales, at gå i dialog med lodsejerne om grundvandsvenlig be-
plantning (i det omfang det stadig er aktuelt) og dyrkning ved nybe-
plantning af stormfaldsramte arealer. 
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Figur 6.3 Forureningsrisici – skov. 
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6.4 Indsatser  
Skovbrug – pesticider og nitrat 
Reducerer risici for forurening med pesticider fra enkelt arealer med juletræer og pyntegrønt. 
Kildepladszonen skal friholdes for anvendelse og håndtering af pesticider. Fokus på enkelt arealer med 
juletræer og pyntegrønt. 
 
Dialog og aftaler med lodsejere. 
Rundsendelse af information. 
Begrænsning af brugen af kvælstof og pesticider ved nybeplantninger 
Dialog med lodsejerne om grundvandsvenlig beplantning (i det omfang det stadig er aktuelt) og dyrk-
ning ved nybeplantning af stormfaldsramte arealer. 
Skovdrift 
Renafdrift bør undgås og nåletræer bør konverteres til løvtræer på sigt. 
Naturpleje 
Overdrevsarealer bør afgræsses og omdrift skal undgås. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stormfald
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7 Landbrug 
 

7.1 Gennemførte undersøgelser   
Der er redegjort for den landbrugsmæssige arealanvendelse gennem 
en kortlægning af strukturen i landbruget, afgrødevalget og husdyrpro-
duktionens størrelse. Anvendelse af pesticider i landbruget er angivet 
ved behandlingshyppigheder.  
 
Kortlægningen af landbrugsdriften er gennemført på grundlag af regis-
teroplysninger fra 2003 og 2004. De omfatter landmandens oplysnin-
ger om hektarstøtte til det centrale landbrugsregister (GLR) og det cen-
trale husdyrsregister (CHR), samt gødningsregnskabet (GR). Den omfat-
ter dyrkningsgraden, dvs. hvor stor en andel af landbrugsjorden der 
dyrkes, afgrødefordeling, husdyrtæthed og kvælstofoverskud. Nitratud-
vaskningen er beregnet ved hjælp af en tilpasset DAISY udvasknings-
model. Desuden er indhentet supplerende oplysninger fra den lokale 
landboforening og fra kommunens landbrugsmedarbejdere. For enkelte 
ejendomme beliggende i indvindingslande med stor nitratsårbarhed, er 
der indhentet yderligere oplysninger ved interviews. 
 
De 15 indvindingsoplande er relativt velbeskrevet med landbrugsoplys-
ninger fra registrene. De nuværende oplysninger kan bruges til at iden-
tificere problemområder. Landbrugets forureningskilder er ikke statiske, 
men ændrer sig som følge af lovgivning, priser, nye ejerforhold og flere 
andre parametre. Det er derfor nødvendigt at overvåge ændringer i 
området, så der løbende kan gribes ind, hvor det viser sig påkrævet. 
 
Ved indgåelse af aftaler mellem landmænd og myndigheder eller vand-
værker er det nødvendigt, i dialog med de berørte landmænd, at vurde-
rer om forudsætningerne for indsatsplanen har ændret sig. 
 
Kortlægningen af landbrugsdriften er beskrevet nærmere i /11/. 
 

7.2 Landbrugsdriften  
OSD 13 er præget af store områder med skov, kun ca. 23 % er land-
brugsarealer. Udenfor OSD området er der i indvindingsoplandene fle-
re sammenhængende landbrugsområder der drives traditionelt. 
 
Der er i selve OSD 13 registreret 5 bedrifter, der har søgt hektarstøtte i 
2003, mens der er registreret 8 ejendomme med landbrugsdrift i ind-
vindingsoplandene med stor nitratsårbarhed. Der findes oplysninger om 
0,03 ha økologisk drevne marker i oplandet til Gl. Sulsted Vandværk. 
 
I flere landbrugsområder udenfor OSD 13 indgår kartofler i sædskiftet. 
I forhold til grundvand er der fokus på kartofler pga. høj behandlings-
hyppighed med pesticider. 
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Figur 7.1 Beregnet nitratudvaskning fra landbrugsarealer. 
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Den samlede husdyrtæthed var i 2004 gennemsnitligt 0,45 DE/ha. Det-
te set i forhold til daværende grænseværdier på 1,7 DE/ha gældende 
for kvæg og 2,1 DE/ha gældende for svin. 

7.3 Nitratudvaskning fra landbrug 
For at vurdere forureningspotentialet fra landbrugsområderne er der 
derfor gennemført en beregning af nitratudvaskningen ved hjælp af Da-
isy-beregningsmodel i de indvindingsoplande, der er kortlagt med stor 
nitratsårbarhed. 
 

  De aktuelle beregnede nitratudvaskninger for indvindingsoplande med 
stor nitratsårbarhed fremgår af tabel 7.1. 
 
Grundlaget for beregningerne er DAISY-beregningerne for landbrugs-
arealerne, der fremgår af figur 7.1 og typetal for udvaskningen for by-
områder på 5 mg NO3/l, skov og naturområder på 5 mg NO3/l og 
vådområder på 2,5 mg NO3/l. Disse tal er baseret på erfaringer. Ud-
vaskningen fra byområder kan være højere, idet der konstateres nitrat-
problemer også for byvandværker. 
 
Tiltag i Vandmiljøplan III forventes frem til år 2015 at nedsætte nitrat-
udvaskningen fra landbrugsjord med gennemsnitlig 13 %. Ikke hele re-
duktionen i nitratudvaskningen kan dog forventes at slå igennem i for-
hold til grundvandet, da nogle tiltag er rettet mod overfladevand.  

 
Tabel 7.1 Gennemsnitlig nitratudvaskning i indvindingsoplande. 
Opland Oplands areal Beregnet udvaskning fra 

landbrugsarealer 
Samlet gennemsnitlig be-
regnet udvaskning fra op-
landet 

 km² mg NO3/l mg NO3/l 
OSD13 20,3 65 19 
Vodskov 
- Drøvten 
- Tingvejøst 
- Tingvejvest 
- Østbjerggård 

 
2,7 
0,3 
1,7 
1,5 

 
65 
21 
64 
76 

 
16 
6 
13 
14 

Vestbjerg 
- Gyldenrisvej 
- Stakladen 

 
1,0 
0,6 

 
35 
28 

 
11 
17 

Grindsted  
- Tranevej  
- Espelunden 

 
0,3 
0,3 

 
37 
42 

 
8 
12 

Horsens- 
Langholt 

0,6 70 40 

Gl. Vodskov 0,1 42 24 
Sulsted St. By 1,3 75 58 
Gl.Sulsted 0,5 50 27 
Ajstrup Østre 0,1 63 14 
Uggerhalne 0,4 99 65 
Tylstrup 1,3 52 26 
Luneborg og Omegn 0,3 176 96 
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Figur 7.2 Pesticidbehandlingshyppigheder – total pesticider. 
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7.4 Pesticider fra Landbruget 
Den beregnede behandlingshyppighed er standard tal fra Miljøstyrelsen 
og fra GLR og angiver den behandlingshyppighed, der med den på-
gældende afgrødesammensætning kan forventes. Den enkelte land-
mand i området kan handle anderledes end standardtallene antyder. 
Behandlinghyppighederne for totalpesticider er vist på figur 7.2. 
 
Landsgennemsnittet var i 2004 2,39. Med Pesticidhandlingsplan III 
(2004-2009) blev måltallet for behandlingshyppigheden nedsat fra 2,0 
til 1,7 ved udgangen af 2009. 
 
Der kan ikke udpeges deciderede pesticidfølsomme områder, da for-
skellige pesticider reagerer forskelligt med jord og grundvand under 
forskellige omstændigheder. 
 
De pesticider, der anvendes i dag, skal være godkendt hertil efter for-
udgående undersøgelser af bl.a. risiko for nedsivning til grundvandet, 
og ved regelret anvendelse anses disse således på det nuværende vi-
dengrundlag ikke at udgøre en risiko for grundvandet. Indtil Miljøstyrel-
sen har fastlagt udpegningskriterier i en vejledning, har Amtsrådet be-
sluttet ud fra et forsigtighedsprincip at beskytte kildepladszonen. 
 
Behandlingshyppigheden er flere steder høj. I forhold til grundvand er 
der specielt fokus på kartofler, da dyrkningen medfører, at der bl.a. 
bruges metribuzin, der er et pesticid med ringe nedbrydelighed og lille 
adsorption, dvs. binding til jorden. Metribuzin er fundet i grundvand i 
det nationale pesticid varslingsprogram, /2/ og er blevet forbudt i 
2005.  
 
Det anbefales, at kildepladszonen friholdes for anvendelse og håndte-
ring af pesticider.  

7.5 Andre kilder 
Spildevandsslam 
Spildevandsslam indeholder en række uhensigtsmæssige stoffer som 
tungmetaller, LAS, PAH, PCB, phtalater mv. 
 
Aalborg Kommune afsætter ikke slam til landmænd, men landmænd i 
Aalborg Kommune kan modtage slam fra andre kommuner. Aalborg 
Kommune fører tilsyn med slam, der udbringes i kommunen. Der er ik-
ke lovhjemmel til at forbyde slamudbringning, hvis bestemmelserne for 
gødningsdosering og slammets sammensætning overholdes. 
 
På baggrund af et forsigtighedsprincip anbefales dog, at undgå anven-
delse af spildevandsslam i indvindingsoplande. 
 
Gårds-, påfyldnings- og vaskepladser 
I enkelte indvindingsoplande til vandværker findes landbrugsejendom-
me (ca. 5) med landbrugsaktiviteter og flere muligheder for forurening 
fra punktkilder. 
 
I forbindelse med opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af pesticider, 
er der risiko for forurening af grundvandsressourcen. 
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Anvendelse af pesticider på bl.a. gårdspladser kan give anledning til 
nedsivning af en række stoffer til grundvandet. Der er forhold som gør, 
at pesticidanvendelse på gårdsplader og andre udyrkede arealer udgør 
en væsentlig risiko for grundvandet. Arealet er som regel udyrket, og 
der sker ikke en løbende tilførsel af frisk organisk materiale. Det bety-
der, at både binding i jorden og den mikrobielle aktivitet er lavere end i 
en tilsvarende landbrugsjord, hvilket øger risikoen for udvaskning. 
 
Påfyldning og rensning af marksprøjter er som regel sket på ubefæstede 
arealer. Undersøgelser har vist, at det kan medføre en meget koncen-
treret jordforurening med pesticider, og risiko for nedsivning til grund-
vandet. 
 
Risikoen for forurening fra landbrugets punktkilder er velunderbygget, 
og de konkrete potentielle pesticidpunktkilder kan udgøre en risiko for 
forurening med pesticider. Der bør foretages et check af håndtering og 
anvendelse. 
 
Opbevaring af husdyrgødning 
Opbevaring af husdyrgødning i gyllebeholdere, møddinger og ajlebe-
holdere kan ved utætheder, lækager og uheld give anledning til ned-
sivning af kvælstof.  
 
Der findes ca. 8 ajlebeholdere i indvindingsoplande med stor sårbar-
hed.  

7.6 Vurdering og prioritering - nitrat og pe-
sticider 

I følgende afsnit gives en vurdering af behovet for en indsats for at sikre 
drikkevandet overfor fladeforurening fra landbrug, for henholdsvis OSD 
13 og de enkelte vandværkers oplande. 
 
Behovet for grundvandsbeskyttende tiltag vurderes ved at sammenholde 
de udpegede nitratsårbare områder i kapitel 2, vandforsyningsforhol-
dene i kapitel 3, arealanvendelse i øvrigt i kapitel 4, og de beregnede 
nitratudvaskninger. I tabel 7.2 ses en oversigt over disse forhold. Der 
henvises i øvrigt til figur 1.3. 
 
OSD13 
OSD 13 er meget ekstensivt drevet, med store sammenhængende 
skovområder. Udover skov i OSD er der i mindre omfang landbrugs-
arealer og mindre bysamfund. Nitratudvaskningen fra det samlede 
OSD er pga. de store skovområder beregnet til 19 mg/l.  
 
Der vurderes derfor ikke umiddelbart at være nogen risiko for grund-
vandet i området. 

  
 

 



  Redegørelse 
 

83 

Tabel 7.2 Oversigt – vurdering af behov for indsat overfor nitrat. 
Opland Oplands areal Sårbarhed Maks. nitratind-

hold 
målt i boringer 

 

Samlet gennem-
snitlig beregnet 
udvaskning fra 

oplandet 

Indsatsprioritet 

 km²  mg/l mg NO3/l  
OSD13 20,3 Stor/nogen/lille - 19 - 
Vodskov 
- Drøvten 
- Tingvejøst 
- Tingvejvest 
- Østbjerggård 

 
2,7 
0,3 
1,7 
1,5 

 
Stor/nogen 
Nogen/lille 
Nogen/lille 
Nogen/lille 

 
4-16 

- 
- 
? 

 
16 
6 
13 
14 

 
- 
3 
3 
3 

Vestbjerg 
- Gyldenrisvej 
- Stakladen 

 
1,0 
0,6 

 
Stor 
Stor 

 
16-24 
1-12 

 
11 
17 

 
1/2 
1/2 

Grindsted  
- Tranevej  
- Espelunden 

 
0,3 
0,3 

 
Stor 
Stor 

 
2 
13 

 
8 
12 

 
3 
3 

Horsens- 
Langholt 

0,6 Stor 30-42 40 1 

Gl. Vodskov 0,1 Nogen - 24 3 
Sulsted St. By 1,3 Lille - 58 - 
Gl.Sulsted 0,5 Stor 0-9 27 3 
Ajstrup Østre 0,1 Stor - 14 1 
Uggerhalne 0,4 Stor 3->50 65 1 
Tylstrup 1,3 Nogen - 26 3 
Luneborg og Om-
egn 

0,3 Nogen - 96 3 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kornmark.
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  Vodskov Vandværk 

Tingvejøst 
Arealanvendelsen ved Tingvejøst er delt mellem by og skov og kun i 
mindre omfang landbrug. 
 
Kortlægningen af de geologiske og grundvandskemiske forhold er ud-
møntet i en udpegning med lille og nogen sårbarhed i oplandet. Ind-
satsområdet mht. nitrat omfatter kun området med nogen sårbarhed. 
 
Der er et forholdsvis lavt husdyrtryk i indvindingsoplandet, ligesom pe-
sticidbehandlingshyppigheden er lav. Nitratudvaskningen fra land-
brugsarealerne i oplandet er beregnet til 21 mg NO3/l, mens den sam-
lede udvaskning fra oplandet er beregnet til 6 mg NO3/l. 
 
Der er ikke fundet nitrat eller tegn på stigende sulfatindhold ved Ting-
vejøst.  
 
Det vurderes ikke umiddelbart nødvendigt med tiltag overfor nitrat, og 
oplandet gives indsatsprioritet 3.  Se afsnit 6.4. 
 
Tingvejvest 
Arealanvendelsen er primært skov og kun i mindre omfang landbrug og 
by. 
 
Kortlægningen af de geologiske og grundvandskemiske forhold er ud-
møntet i en udpegning med lille og nogen sårbarhed i oplandet. Ind-
satsområdet mht. nitrat omfatter kun området med nogen sårbarhed. 
 
Der er et forholdsvis lavt husdyrtryk i oplandet. Nitratudvaskningen fra 
landbrugsarealerne er forholdsvis moderat, mens pesticidbehandlings-
hyppighederne er høj. 
 
Nitratudvaskningen fra landbrugsarealerne i oplandet er beregnet til 64 
mg NO3/l, mens den samlede udvaskning fra oplandet er beregnet til 
13 mg NO3/l. 
 
Der er ikke fundet nitrat og tegn på stigende sulfatindhold ved Tingvej-
vest.  
 
Det vurderes ikke umiddelbart nødvendigt med tiltag overfor nitrat, og 
oplandet gives indsatsprioritet 3, se afsnit 6.4.   
 
Drøvten 
Arealanvendelsen ved Drøvten er fordelt mellem by og skov.  
Kortlægningen af de geologiske og grundvandskemiske forhold er ud-
møntet i en udpegning med stor og nogen sårbarhed i oplandet.  
 
Der er et forholdsvis lavt husdyrtryk i indvindingsoplandet, ligesom pe-
sticidbehandlingshyppigheden er lav. Nitratudvaskningen fra land-
brugsarealerne i oplandet er beregnet til 65 mg NO3/l, mens den sam-
lede udvaskning fra oplandet er beregnet til 16 mg NO3/l. 
 
Der er fundet nitrat i begge boringer ved Drøvten. Der er ikke tydelige 
tegn på at koncentrationen er stigende. Der er fundet forskellige ni-
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veauer af sulfatkoncentrationer i boringerne som tegn på overfladepå-
virkning.  
 
Størstedelen af de nitratsårbare områder er beliggende i byområdet, og 
selvom der er stor nitratsårbarhed og tegn på overfladepåvirkning bør 
der ikke iværksættes beskyttelsestiltag. Vandkvaliteten fra kildepladsen 
bør overvåges, og kildepladsen forblive i drift så længe kvaliteten over-
holder grænseværdierne. 
  
Grundvandsbeskyttende tiltag overfor nitrat bør koncentreres på vand-
værkets øvrige kildepladser. For indsatser, se afsnit 6.4.  
 
Østbjerggård 
Arealanvendelsen er primært skov og kun i mindre omfang landbrug og 
by. 
Der er kortlagt lille og nogen nitratsårbarhed i oplandet. Der er i et vist 
omfang sammenhængende lerlag. 
 
Husdyrtrykket er forholdsvis lavt i oplandet. Nitratudvaskningen fra 
landbrugsarealerne er forholdsvis moderat mens pesticidbehandlings-
hyppighederne er høje. 
Nitratudvaskningen fra landbrugsarealerne i oplandet er beregnet til 76 
mg NO3/l, mens den samlede udvaskning fra oplandet er beregnet til 
14 mg NO3/l. 
 
Det vurderes ikke umiddelbart nødvendigt med tiltag overfor nitrat, og 
oplandet gives indsatsprioritet 3. Se indsatser afsnit 6.4. 

   
Vestbjerg Vandværk 
Gyldenrisvej 
Stort set hele indvindingsoplandet til Gyldenrisvej ligger i byområde. 
Kortlægningen af de geologiske og grundvandskemiske forhold har 
udmøntet sig i en udpegning med stor sårbarhed i hele oplandet. 
 
Der er et forholdsvis lavt husdyrtryk i indvindingsoplandet, ligesom pe-
sticidbehandlingshyppigheden er lav. Nitratudvaskningen fra land-
brugsarealerne i oplandet er beregnet til 35 mg NO3/l, mens den sam-
lede udvaskning fra oplandet er beregnet til 11 mg NO3/l. 
 
Der er fundet stigende nitrat i begge boringer, og forholdsvis konstant 
sulfatindhold på mellem 40 og 50 mg SO4/l.  
 
På grund af den store nitratsårbarhed og tegn på overfladepåvirknin-
gen, gives oplandet indsatsprioritet 2. Nitratindholdet i boringerne kan 
stamme fra byområdet.  
 
Pga. vandværkets bynære placering bør den fremtidige indvinding fra 
kildepladsen overvejes. Indsatser se afsnit 6.4.  
 
Stakladen 
Arealanvendelsen ved Stakladen er næsten ligeligt fordelt mellem land-
brug og by og i nogen omfang andre naturtyper og overdrev. 
Kortlægningen af de geologiske og grundvandskemiske forhold har 
udmøntet sig i en udpegning med stor sårbarhed i hele oplandet. 
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Der er et forholdsvis lavt husdyrtryk i indvindingsoplandet, ligesom pe-
sticidbehandlingshyppigheden er lav. Nitratudvaskningen fra land-
brugsarealerne i oplandet er beregnet til 28 mg NO3/l, mens den sam-
lede udvaskning fra oplandet er beregnet til 7 mg NO3/l. 
 
Der er fundet nitrat i begge boringer ved Stakladen, men koncentratio-
nen er ikke stigende, og et forholdsvis konstant sulfatindhold på knap 
40 mg SO4/l.  
 
På grund af den store nitrat sårbarhed og tegn på overfladepåvirknin-
gen gives oplandet indsatsprioritet 2. Indsatser, se afsnit 6.4.    
 
Landbrugsarealerne i oplandet er SFL-område mht. grundvandsbeskyt-
telse. I de seneste år har det ikke været muligt at indgå nye MVJ-aftaler 
i SFL-grundvandsområder. Andre områder har haft højere prioritering. 

   
Grindsted Vandværk 
Tranevej   
Arealanvendelsen i oplandet er primært skov sammen med Grindsted 
by. Der er ikke registreret juletræer i oplandet. Der er meget få land-
brugsarealer. 
 
Kortlægningen af de geologiske og grundvandskemiske forhold har 
udmøntet sig i en udpegning med stor sårbarhed i hele oplandet, og 
magasinet viser tegn på overfladepåvirkning. 
 
Der er et meget lavt husdyrtryk ligesom både pesticidbehandlingshyp-
pigheden og nitratudvaskningen fra landbrugsarealerne er lav. Nitrat-
udvaskningen fra landbruget i oplandet er beregnet til 37 mg NO3/l, 
mens den samlede udvaskning fra oplandet er beregnet til 8 mg NO3/l 
 
Indholdet af nitrat er lavt på Tranevejens kildeplads, og der er ingen 
tegn på tidslig ændring. 
 
Det vurderes ikke umiddelbart nødvendigt med tiltag overfor nitrat, og 
oplandet gives indsatsprioritet 3. På grund af den store nitratsårbarhed 
og tegn på overfladepåvirkning bør der dog være fokus på at bevare 
den nuværende lave udvaskning ved fastholdelse af skovarealerne. For 
indsatser se afsnit 6.4. 
 
Espelunden 
Arealanvendelsen i oplandet er primært skov sammen med Grindsted 
by. Der er ikke registreret juletræer i oplandet. Der er meget få land-
brugsarealer. 
 
Kortlægningen af de geologiske og grundvandskemiske forhold har 
udmøntet sig i en udpegning med stor sårbarhed i hele oplandet. 
 
 
Der er et moderat husdyrtryk ligesom både pesticidbehandlingshyppig-
heden og nitratudvaskningen fra landbrugsarealerne er moderat. Ni-
tratudvaskningen fra landbruget i oplandet er beregnet til 42 mg 
NO3/l, mens den samlede udvaskning fra oplandet er beregnet til 12 
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mg NO3/l 
 
Vand fra Espelundens kildeplads indeholder 15 mg NO3/l, og indhol-
det har aftaget en smule siden slutningen af 1980’erne. 
 
Det vurderes ikke umiddelbart nødvendigt med tiltag overfor nitrat, og 
oplandet gives indsatsprioritet 3. På grund af den store nitratsårbarhed 
og tegn på overfladepåvirkningen bør der dog være fokus på at bevare 
den nuværende lave udvaskning ved fastholdelse af skovarealerne. 
 
I forbindelse med stormfaldet i januar 2005 er der sket et fald i den 
sydvestlige del af indvindingsoplandet. Det anbefales at gå i dialog 
med lodsejerne om grundvandsvenlig beplantning og dyrkning af 
stormfaldsramte arealer. For indsatser se afsnit 6.4. 

 
  Horsens-Langholt Vandværk 

Arealanvendelsen i oplandet er landbrug samt Langholt by. 
 
Kortlægningen af de geologiske og grundvandskemiske forhold har 
udmøntet sig i en udpegning med stor sårbarhed i hele oplandet. 
 
Der er et moderat husdyrtryk. Det samme er gældende for pesticidbe-
handlingshyppigheden. Nitratudvaskningen fra landbrugsarealerne er 
høj. Nitratudvaskningen fra landbrugsarealerne i oplandet er beregnet 
til 70 mg NO3/l, mens den samlede udvaskning fra oplandet er bereg-
net til 40 mg NO3/l. Dette giver anledning til bekymring da målsætnin-
gerne om et nitratindhold på 25 mg NO3/l i magasinet overskrides. 
 
Samtidigt konstateres, at vandværket pt. indvinder grundvand med ni-
tratindhold på 30 mg NO3/l i en boring. 
 
Det vurderes derfor at en indsats er nødvendig for at sikre, at den nu-
værende indvinding på Horsens-Langholt Vandværk ikke overskrider 
drikkevandskvalitetskriterierne. Oplandet gives indsatsprioritet 1. 
 
Det anbefales at gå i dialog med lodsejere i oplandet om en ændret 
arealanvendelse. For indsatser, se afsnit 6.4. 
 
Landbrugsarealerne i oplandet er allerede SFL-område mht. grund-
vandsbeskyttelse. I de seneste år har der ikke været muligt at indgå nye 
MVJ-aftaler i SFL-grundvandsområder. Andre områder har haft højere 
prioritering. 

   
Gl. Vodskov Vandværk 
Arealanvendelsen er delt mellem landbrug og skov. Landbrugsarealer-
ne er udlagt som græs. 
 
Der er kortlagt nogen nitratsårbarhed i hele oplandet med mindre 
sammenhængende lerlag. 
 
Der er et moderat husdyrtryk i indvindingsoplandet, ligesom pesticidbe-
handlingshyppigheden er lav. Nitratudvaskningen fra landbrugsarealer-
ne i oplandet er beregnet til 42 mg NO3/l, mens den samlede udvask-
ning fra oplandet er beregnet til 24 mg NO3/l. 
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Der er ikke fundet nitrat i boringerne, men sulfatindholdet er stigende.  
 
Det vurderes ikke umiddelbart nødvendigt med tiltag overfor nitrat, og 
oplandet gives indsatsprioritet 3. For indsatser se afsnit 6.4. 
 

 
 
 

 Sulsted Stationsby Vandværk 
Arealanvendelsen i oplandet er landbrug samt Sulsted by. 
 
Kortlægningen af de geologiske og grundvandskemiske forhold har 
udmøntet sig i en udpegning med lille sårbarhed i hele oplandet, og 
der er ikke udpeget indsatsområder mht. nitrat. 
 
Vandværket indvinder nitratfrit grundvand med et lavt indhold af sulfat 
fra begge boringer.  

   
Gl. Sulsted Vandværk 
Arealanvendelsen i oplandet er primært landbrug sammen med Gl. 
Sulsted by, suppleret med enkelte mosearealer. Der er ikke registreret 
skov i oplandet.  
 
Kortlægningen af de geologiske og grundvandskemiske forhold har 
udmøntet sig i en udpegning med stor sårbarhed i hele oplandet. 
 
Husdyrtrykket fra landbrugsarealerne i Gl. Sulsted Vandværksopland er 
moderat, dog er både pesticidbehandlingshyppigheden og nitratud-
vaskningen forholdsvis høj. Nitratudvaskningen fra landbrug i oplandet 
er beregnet til 50 mg NO3/l, mens den samlede udvaskning fra oplan-
det er beregnet til 27 mg NO3/l. 
 
Vandværkets indvinding viser ingen grundvandskemiske ændringer 
henover tid. Dette sammenholdt med mindre områder med ferskvands-
tørv gør at der formodentlig er en god nitratreduktion i endnu nogen 
tid. Der vurderes derfor ikke umiddelbart at være nogen risiko for den 
nuværende indvinding, og oplandet gives indsatsprioritet 3. For indsat-
ser se afsnit 6.4. 
 
Landbrugsarealerne i oplandet er allerede SFL-område mht. grund-
vandsbeskyttelse.  

   
Ajstrup Østre Vandværk 
Arealanvendelsen i oplandet er primært landbrug sammen med Ajstrup 
By, suppleret af mosearealer.  
 
Kortlægningen af de geologiske og grundvandskemiske forhold har 
udmøntet sig i en udpegning med stor sårbarhed i hele oplandet. 
 
Husdyrtrykket fra landbrugsarealerne i indvindingsoplandet er forholds-
vis højt ligesom både pesticidbehandlingshyppigheden og nitratudvask-
ningen er høj. Nitratudvaskningen fra landbruget i oplandet er beregnet 
til 63 mg NO3/l, mens den samlede udvaskning fra oplandet og kilde-
pladszoner er beregnet til 28 mg NO3/l.  
 
Vandværket har tidligere haft problemer med forhøjet nitratindhold, 
men en uddybning af boringen har afhjulpet dette. Grundvandets ind-
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hold af nitrat og et stigende sulfatindhold indikerer overfladepåvirkning 
og indholdet af nitrat og sulfat bør overvåges nøje.   
 
Det vurderes derfor, at en indsats er nødvendig for at sikre, at den nu-
værende indvinding ved Ajstrup Østre Vandværk på sigt overholder 
drikkevandskvalitetskravene, og oplandet gives indsatsprioritet 1. For 
indsatser se afsnit 6.4. 
 
Landbrugsarealerne i oplandet er SFL-område mht. grundvandsbeskyt-
telse. I de seneste år har det ikke været muligt at indgå nye MVJ-aftaler 
i SFL-grundvandsområder. Andre områder har haft højere prioritering. 
 

  Uggerhalne Vandværk 
Arealanvendelsen i oplandet er landbrug sammen med Uggerhalne by 
og i mindre omfang andre naturtyper. Der er i mindre omfang sam-
menhængende skov i indvindingsoplandet. 
 
Kortlægningen af de geologiske og grundvandskemiske forhold har 
udmøntet sig i en udpegning med stor sårbarhed i hele oplandet. 
 
Der er et forholdsvis højt husdyrtryk i indvindingsoplandet. Pesticidbe-
handlingshyppigheden og nitratudvaskningen fra landbrugsarealerne er 
høj. Nitratudvaskningen fra landbrugsarealerne i oplandet er beregnet 
til 99 mg NO3/l, mens den samlede udvaskning fra oplandet er bereg-
net til 65 mg NO3/l. 
 
I vandværkets ældste boring er der målt nitratindhold over 50 mg 
NO3/l. I vandværkets anden boring ligger nitratkoncentrationen på 3 
mg NO3/l, og i de seneste analyser er indholdet konstant. Sulfatindhol-
det i vandet er stigende. 
 
Det vurderes derfor, at en indsats er nødvendig for at sikre, at den nu-
værende indvinding på Uggerhalne Vandværk ikke på sigt overskrider 
drikkevandskvalitetskriterierne, og oplandet gives indsatsprioritet 1. For 
indsatser se afsnit 6.4. 
 
Det anbefales at gå i dialog med lodsejerne i oplandet om en ændret 
arealanvendelse. 

   
Tylstrup Vandværk 
Arealanvendelsen i oplandet er landbrug samt Tylstrup by og i mindre 
omfang andre naturtyper. 
 
Kortlægningen af de geologiske og grundvandskemiske forhold har 
udmøntet sig i en udpegning med nogen sårbarhed i hele oplandet. 
 
Der er et forholdsvis højt husdyrtryk i indvindingsoplandet. Pesticidbe-
handlingshyppigheden og nitratudvaskningen fra landbrugsarealerne er 
høj. Nitratudvaskningen fra landbrugsarealerne i oplandet er beregnet 
til 75 mg NO3/l, mens den samlede udvaskning fra oplandet er bereg-
net til 58 mg NO3/l. 
 
Vandværket indvinder nitratfrit grundvand med et lavt indhold af sulfat 
fra begge boringer.  
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Det vurderes derfor ikke umiddelbart nødvendigt med tiltag overfor ni-
trat, og oplandet gives indsatsprioritet 3. For indsatser se afsnit 6.4. 
 
Nitratindholdet bør dog overvåges, og der skal, senest når, nitratkon-
centrationen når 25 mg NO3/l, iværksættes foranstaltninger for at 
bremse udviklingen. 

 
  Luneborg og Omegns Vandværk 

Arealanvendelsen i oplandet er landbrug samt Brændskov by. 
 
Kortlægningen af de geologiske og grundvandskemiske forhold har 
udmøntet sig i en udpegning med nogen sårbarhed i hele oplandet. 
 
Der er et moderat husdyrtryk. Det samme er gældende for pesticidbe-
handlingshyppigheden. Nitratudvaskningen fra landbrugsarealerne er 
høj. Nitratudvaskningen fra landbrugsarealerne i oplandet er beregnet 
til 176 mg NO3/l, mens den samlede udvaskning fra oplandet er be-
regnet til 96 mg NO3/l. Datagrundlaget for disse beregninger vurderes 
dog at være usikre, og der bør ske en revurdering når nye data forelig-
ger. 
 
Vandværket indvinder nitratfrit grundvand fra begge boringer. Der er 
stigende sulfatkoncentration i en boring, hvilket er tegn på overfladepå-
virkning. Oplandet gives indsatsprioritet 3. For indsatser se afsnit 6.4. 
 
 
 

 

 
Udsigt. 
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7.7 Indsatser 
Landbrug – nitrat og pesticider 
Reduktion af nitratbelastningen i indsatsområde mht. nitrat -prioritet 1. 
Der skal være fokus på at nedbringe nitratudvaskningen ved at ekstensivere driften på landbrugsarea-
lerne i kildepladszoner og indvindingsoplande. 
 
Dialog og i nødvendigt omfang tinglyses dyrkningsdeklarationer. 
Der skal rundsendes information om grundvandsvenlig drift. 
 
Ovenstående omfatter Horsens-Langholt, Ajstrup Østre og Uggerhalne vandværker. 
Reduktion af nitratbelastningen i indsatsområde mht. nitrat - prioritet 2. 
Der skal være fokus på at fasthold den nuværende lave nitratudvaskning. 
Nitratindholdet bør dog overvåges, og der skal, senest når, nitratkoncentrationen når 25 mg/l, iværk-
sættes foranstaltninger for at bremse udviklingen. 
 
Ovenstående omfatter Vestbjerg Vandværk. 
Monitering af vandkvaliteten, nitrat og sulfat, indsatsområde mht. nitrat - prioritet 3. 
Det vurderes ikke umiddelbart nødvendigt med tiltag overfor nitrat. Nitratindholdet bør dog overvåges, 
og der skal, senest når, nitratkoncentrationen når 25 mg/l, iværksættes foranstaltninger for at bremse 
udviklingen. 
 
Ovenstående omfatter Vodskov – Tingvej øst, Tingvejvest og Østbjerggård, Grindsted – Espelunden, 
og Tranevej, Gl. Vodskov og Gl. Sulsted vandværker. 
Ingen spildevandsslam i opland. 
Indvindingsoplande bør som minimum friholdes for spildevandsslam. 
Reducere forureningsrisikoen fra gårds- påfyldnings- og vaskepladser 
Alle landbrugsejendomme med landbrugsaktiviteter i oplandet får foretaget er tjek af pesticidhåndte-
ring og -anvendelse. 
 
Pesticidfri renholdelse af gårdspladser fremmes. En kampagne bør gælde alle ejendomme i indvinding-
soplandene – ikke kun landbrugsejendomme. 
Kildepladszoner med stor og nogen sårbarhed søges friholdt for opbevaring af husdyrgødning.  
Der etableres ikke nye opbevaringsfaciliteter. 
Begrænsning af brugen af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i kildepladszonen 
Kildepladszonen skal friholdes for anvendelse og håndtering af pesticider fra såvel flade-linie og punkt-
kilder. 
Dialog og i nødvendigt omfang tinglyses dyrkningsdeklarationer. 
Rundsendelse af information. 
Udpegning af SFL områder 
Der bør arbejdes for udpegning af indvindingsoplandet som SFL-område. 
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Brønde og boring, der ikke længere er i brug kan være en strømningsvej for forurening. 
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8 Andre forureningskilder 
 
I forbindelse med indsatsplanlægning er der ud over kortlægning af 
skov- og landbrug også sket en kortlægning af øvrige mulige forure-
ningskilder i indsatsområderne. I dette kapitel resumeres vurderingen af 
forureningsrisikoen fra punkt- og liniekilder, samt andre fladekilder end 
skov- og landbrug. 
 

8.1 Gennemførte kortlægninger 
Som grundlag for indsatsplanen er der foretaget en kortlægning af mu-
lige forureningstrusler. Trusler udgøres både af forureninger, der er sket 
og aktiviteter, som vil kunne være en trussel i fremtiden. Trusler kan og-
så udgøres af brug af gødning og bekæmpelsesmidler i særligt sårbare 
områder eller i nærheden af brønde og boringer, der ikke længere er i 
brug.  
 
Strategien er, at alle sådanne trusler kortlægges, dvs. at både eksiste-
rende og historiske mulige forureningskilder og spredningsveje stedfæ-
stes og beskrives med hensyn til risiko, og hvilke miljøfremmede stoffer, 
der udgør forureningsrisikoen. Der indsamles oplysninger om alle akti-
viteter og anlæg, der kan udgøre trusler inden for indsatsområderne.  
 
Der skelnes mellem tre forskellige forureningskilder, nemlig punkt-, li-
nie- og fladekilder. Punktkilder er knyttet til et bestemt sted. En olietank, 
et renseri, en fabrik eller en tankstation er eksempler på punktkilder. Li-
niekilder kan enten være knyttet til en strækning eller et sted på stræk-
ningen. Veje og jernbaner er eksempler på liniekilder. Landbrugsarea-
ler, sportspladser, parker mv. er fladekilder, hvis gødning og bekæm-
pelsesmidler udspredes på sådanne arealer. Forureningskilder fra land-
brugsarealer er beskrevet i kapitel 7. 
 
En spredningsvej kan f.eks. være en gammel brønd i nærheden af en 
egentlig forureningskilde, hvor forurenende stoffer kan løbe direkte ned 
i brønden og spredes ud i drikkevandsressourcen. 
 
De fleste oplysninger hentes i den pågældende kommune eller amtet. 
Begge steder gælder det, at adressen skal være kendt, før man kan sø-
ge de relevante oplysninger, og derfor gennemgås et større historisk 
materiale for at sikre, at alle linier, steder og flader er kendte, inden 
den egentlige informationssøgning kan finde sted. Der gennemgås der-
for bl.a. gamle telefonbøger og vejvisere for at identificere tidligere virk-
somheder, som kan tænkes at kunne forurene jorden. 
 
I Hammer Bakker blev der identificeret i alt ca. 1.000 forureningskilder, 
hvorom der efterfølgende er indsamlet oplysninger til nærmere beskri-
velse af trusselsbilledet. 
 
Kortlægningen af forureningskilder er beskrevet nærmere i /12/. Se re-
ferenceliste bagest. 
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8.2  Registrerede forureningskilder 
 
I det følgende beskrives alle registrerede forureningskilder. Indlednings-
vis beskrives forureningskilderne generelt for alle indsatsområderne. 
 
De potentielle forureningskilder og en trusselsvurdering af disse er op-
delt i henholdsvis erhverv, andre punktkilder, liniekilder og fladekilder.  
 
En oversigt over fordeling og antal af de fundne forureningskilder efter 
kildetype, er anført i tabel 8.1. De enkelte kilder er nærmere beskrevet 
nedenfor. 
 

Tabel 8.1 Samlet fordeling af kildetemaer for kildepladszoner, indvindingsoplande og OSD område 

 Antal forureningskilder og 
spredningsveje 

Heraf påviste forureninger 

Erhverv   

Erhverv 102 19 

Fyldplads 1 - 

Andre punktkilder    

Olietanke > 6.000 l 51 1 

Olietanke < 6.000 l 751 - 

Afløbsanlæg (private) 194 - 

Brønde/boringer 210 - 

Liniekilder   

Veje (sporbredde over 6 m) 9 strækninger - 

Jernbane én strækning - 

Afskærende spildevandsledninger to strækninger - 

POL-ledning én strækning - 

Fladekilder   

Sportsanlæg 4 - 

Skydebaner 2  

Kirkegårde 5 - 

Gartnerier/planteskoler/skovdrift 12 - 

 
 
 
 

 Erhverv 
De erhvervstyper, der er lokaliseret i indsatsområderne, fordeler sig på 
ca. 29 forskellige brancher. En række af de lokaliserede erhverv kan 
erfaringsmæssigt give anledning til jordforurening. Placeringen af de 
lokaliserede erhverv kan ses i figur 8.1. 
 
Fordeling af erhverv i kildepladszone, indvindingsopland og OSD er 
angivet i tabel 8.2. 
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      Figur 8.1 Erhverv. 
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Tabel 8.2 Erhverv. 

Erhverv  

Type Kildepladszone Indvindingsopland OSD 13  Sum 

Autoreparationsværksteder                6 6 1 13 

Autoservice i øvrigt                      2 2 0 4 

Benzin- og servicestationer     12 6 2 20 

Cykelreparationsværksteder               2 0 0 2 

Elværker                                 0 0 1 1 

Entreprenørvirksomhed 0 0 1 1 

Fyldplads 1 0 0 1 

Handel med kemikalier                    0 1 0 1 

Handel med korn, foder- og gødningsstof 1 0 0 1 

Industrigrunde (incl. håndværk) 0 1 0 1 

Landbrugsmaskinstationer m.v. 2 2 1 5 

Maskinindustri    2 2 0 4 

Mejerier                                 2 2 0 4 

Møbelindustri i øvrigt                    3 0 0 3 

Nærings- og nydelsesmiddelindustrien     0 1 0 1 

Oliedepot 0 0 1 1 

Renserier og farverier            1 0 0 1 

Reparation og anden servicevirksomhed 2 1 0 3 

Restaurations- og hotelvirksomhed 0 0 1 1 

Skiltefabrikker og skiltemalere          0 1 0 1 

Skrotpladser og produkthandel            1 2 1 4 

Smede- og maskinreparationsværksted   2 2 0 4 

Transportvirksomhed m.m.                 1 0 0 1 

Tømrer- og snedkerforretning 2 2 0 4 

Varmeservice           0 1 0 1 

Varmeværker                              2 3 1 6 

Vaskerier 1 0 0 1 

Vognmandsforretninger                    6 3 1 10 

Værksted 2 1 0 3 

Sum 53 39 11 103 
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Figur 8.2 Olietanke. 
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 Andre punktkilder 
Olietanke anvendes i forbindelse med opvarmning af boliger/erhverv 
(fyringsolie). Endvidere benyttes olietanke ved erhverv f.eks. salg af 
brændstoffer (benzin og dieselolie) samt opbevaring af f.eks. spildolie. 
 
Olieprodukter kan opdeles i en række produkter: Benzin, terpentin, pe-
troleum, gasolie (dieselolie og fyringsolie) samt smøre olie. Olieproduk-
ter kan udgøre en risiko for grundvandet. Risikoen afhænger bl.a. af 
olietypen, idet f.eks. benzin indeholder stoffer som BTEX og MTBE, som 
er meget mobile og derfor udgør en større risiko end f.eks. fyringsolie, 
som bindes hårdere til jorden og har en lavere opløselighed i vand. 
 
Nedgravede olietanke og tilhørende rørføringer kan blive utætte som 
følge af gennemtæring eller forkert montage, eller fordi de ikke er ned-
lagt korrekt. Erfaringer viser, at det kan være meget vanskeligt at opda-
ge en utæthed i nedgravede olietanke, mens det er lettere at konstatere 
spild som følge af utætheder ved olietanke, der er placeret over jorden. 
For både nedgravede og overjordiske olietanke er der risiko for spild 
ved påfyldning. En korrekt sløjfet olietank er ingen garanti for, at der 
ikke findes en forurening på stedet. 
 
Der findes en række olietanke i indsatsområderne, se figur 8.2. Forde-
ling af olietanke i kildeplads, indvindingsopland og OSD er angivet i 
tabel 8.3 og 8.4. 

 
Tabel 8.3 Fordeling af olietanke > 6.000 l 
Olietanke > 6.000 l 

Type Kildepladszone Indvindingsopland OSD 13  Sum 

Nedgravet     

Olietanke > 6000 liter - Status ukendt 3 7 0 10 

Olietanke > 6000 liter - Afblændet/sløjfet 4 6 1 11 

Olietanke > 6000 liter - I brug 3 7 2 12 

Olietanke > 6000 liter - Opgravet 3 11 1 15 

Overjordisk     

Olietanke >6000 liter - I brug 1 2 0 3 

Sum 14 33 4 51 
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Tabel 8.4 Fordeling af olietanke < 6.000 l 
Olietanke < 6.000 l 

Type Kildepladszone Indvindingsopland OSD 13  Sum 

Nedgravede     

Olietanke < 6000 liter - Afblændet/sløjfet 195 98 42 335 

Olietanke < 6000 liter - I brug 117 84 51 252 

Olietanke < 6000 liter - Opgravet 30 17 6 53 

Olietanke < 6000 liter - Status ukendt 22 9 8 39 

Olietanke < 6000 liter – størrelse/status ukendt 0 0 1 1 

Olietanke < størrelse/type ukendt – Afblændet 1 2 0 3 

Overjordiske     

Olietanke < 6000 liter - fjernet 3 0 1 4 

Olietanke < 6000 liter - I brug 21 18 8 47 

Olietanke < 6000 liter - Status ukendt 11 6 0 17 

Sum  400 234 117 751 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Afløbsforhold 
Afløbsanlæg (private) dækker over: afløb til samletank, anden type af-
løb, mekanisk rensning med hhv. nedsivningsanlæg uden tilladelse, 
nedsivningsanlæg med tilladelse eller med privat udledning direkte til 
vandløb, sø eller hav.  
 
De gældende afstandskrav fra nedsivningsanlæg til almene vandindvin-
dingsanlæg er 300 meter. Disse afstandskrav er primært fastsat for at 
beskytte vandindvindingsanlæggene mod forurening med bakterier. Der 
er dog andre forureningskilder fra spildevand, som kan udgøre en risi-
ko for grundvandsressourcen. Der er imidlertid ikke tilstrækkeligt kend-
skab til at vurdere om de udgør en reel risiko for forurening af grund-
vandet. 
 
Samletanke er afløbsfrie tanke, og for at virke hensigtsmæssigt, skal de 
tømmes regelmæssigt. Der er ikke registreret regnvandsbetinget afløb 
inden for området. Tre ejendomme afleder til privat fællesledning med 
tilslutning til offentlig kloakering. Fordeling af punktkilder i form af af-
løbsforhold på kildeplads, indvindingsopland og OSD er angivet i tabel 
8.5. og figur 8.3. 
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Tabel 8.5 Fordeling af afløbsanlæg 

Afløbsforhold 

Type Kildepladszone Indvindingsopland OSD 13  Sum 

Anden type afløb 1 6 17 24 

Direkte udledning, i brug 5 8 35 48 

Nedsivningsanlæg, godkendt 1 20 57 78 

Nedsivningsanlæg, ikke godkendt 1 10 29 40 

Samletank, i brug 1 1 4 6 

Sum 9 45 142 196 

 

Tabel 8.6 Fordeling af vandforsyningsforhold (brønde/boringer). 

Vandforsyningsforhold 

Type Kildepladszone Indvindingsopland OSD 13  Sum 

Drikkevandsboring, i brug 4 27 83 114 

Drikkevandsbrønd, i brug 0 6 8 14 

Vandforsyning, egen boring 9 25 48 82 

Sum 13 58 139 210 

  Vandforsyningsforhold 
Indvindingsboringer og brønde fører direkte ned til grundvandet, og det 
er derfor vigtigt at sikre, at de ikke gennem slitage og tæringer el. man-
gelfuld udbygning giver anledning til, at forurenende stoffer føres med 
boringen ned til grundvandet. 
 
Almene vandforsyningsanlæg skal overholde forskrifterne i bekendtgø-
relse nr. 871 af 21. september 2001 om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg.  Aalborg Kommune fører tilsyn med dette. 
 
Private drikkevandsbrønde samt indvindingsboringer både til drikke-
vand, markvanding og vanding af husdyr kan udgøre en risiko for 
grundvandet. Det skyldes, at de ofte ligger i umiddelbar nærhed af di-
verse potentielle forureningskilder, samt at ældre boringer har en ufuld-
stændig eller manglende forsegling langs forerøret. Herved øges risiko-
en for, at forurenende stoffer kan sive ned langs ydersiden af forerøret 
og derved forurene grundvandsmagasinet. 
 
Boringer og brønde, som ikke længere er i brug, og som ikke er sløjfet 
efter forskrifterne, ”glemmes” efterhånden og opmærksomheden med 
hensyn til aktiviteter, som kan forurene via boringer, bliver mindre. 
 
Tidligere ikke korrekte sløjfede boringer og brønde kan give anledning 
til forurening af grundvandsmagasinet. Boringer og brønde, der er ble-
vet fyldt op med affald, indebærer risiko for direkte tilførsel af forure-
nende stoffer til grundvandsmagasinet. 
 
Fordeling af punktkilder i form af vandforsyningsforhold i kildeplads, 
indvindingsopland og OSD-område er angivet i tabel 8.6. og figur 8.4. 
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Figur 8.3 Afløbsforhold. 
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Figur 8.4 Vandforsyningsforhold. 
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Figur 8.5 Liniekilder. 
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 Liniekilder 
De kortlagte liniekilder i området udgøres af veje, jernbane, afskæren-
de kloakledninger og POL-ledning (Forsvarets olieledning).  
 
Veje 
Der er registreret 10 veje med en sporbredde på over 6 m i området: 
Motorvej E39 og E45 samt landeveje 180, 190, 549, 559, 583, 585, 
Tingvej og Langbrokrovej. Liniekilderne er angivet på oversigtskort figur 
8.5.  
 
Ifølge Vejdirektoratet er der ikke kendte forureningssager på vejstræk-
ninger i området. Vejdirektoratet oplyser at pesticider til renholdelse af 
vejstrækninger er ophørt.  
 
Amtets veje er ikke siden 1999 renholdt for ukrudt med anvendelse af 
kemiske bekæmpelsesmidler. Der foreligger ikke oplysninger om tidlige-
re brug. Det generelt mest almindeligt anvendte middel i Danmark er 
siden 1970'erne Round-up med aktivstoffet glyphosat (og nedbryd-
ningsproduktet AMPA). Fra ca. 1960 og frem er fortrinsvis anvendt si-
mazin til veje.  
 
Det bør undersøges, hvilket beredskab der er med hensyn til udslip af 
kemikalier mm. ved trafikuheld. 
 
Jernbane 
Jernbanen forløber i områdets vestlige del, jf. figur 8.5 
Siden fremkomsten af moderne herbizider midt i 1950'erne, har DSB 
gjort brug af disse. For perioden før 1990'erne er der af BaneDanmark 
udarbejdet en historisk redegørelse for pesticidforbruget, som vil blive 
behandlet i forbindelse med risikovurdering af jernbanen. 
 
Siden midten af 1990'erne er der anvendt Round-Up eller Round-Up-
Bio til pletbehandling, dvs. ikke en fuldbehandling, men behandling på 
steder efter behov, primært på jernbanesporet. Det er ved tidligere kon-
takt fra amterne til BaneDanmark oplyst at pesticider anvendes af sik-
kerhedshensyn, og at der derfor ikke kan ændres på praksis. 
 
Ifølge DSB har der på banestrækningen fra Aalborg til Frederikshavn, 
for den del af strækningen, der ligger i det undersøgte områder, aldrig 
været punktkilder, herunder: stationsområder, rangerarealer, remise, 
værkstedsbygninger og tankanlæg.  
 
Kloak- og spildevandsledninger 
Afskærende kloakledninger i området er afbilledet på oversigtskort, fi-
gur 8.5. Oplysningerne er indhentet hos Kloakforsyningen, Aalborg 
Kommune.  
 
Ved udsivning af spildevand fra utætte ledninger, er der risiko for, at 
der sker forurening af grundvandet med bakterier eller miljøfremmede 
stoffer. Der er mulighed for udsivning i følgende tilfælde: 

• Hvis ledningen ligger over grundvandsspejlet, vil spildevandet 
kunne strømme ud af eventuelle utætheder.  

• Ligger ledningerne i niveau med grundvandsspejlet, vil der kun-
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ne ske både ud- og indsivning.  
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Figur 8.6 Fladekilder. 
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 Generelt vurderes risikoen fra kloakker at være begrænset.  
 
Kloakkerne i området bortleder industrispildevand i meget begrænsede 
mængder. Således anses eventuelle forurenende stoffer primært at om-
fatte nitrat, fosfor, phtalater og evt. tungmetaller.  
 
De øvrige stofgrupper vil formentlig også medføre en meget begrænset 
påvirkning af grundvandskvaliteten. 
 
POL-ledning  
Forsvarets olieledning, POL-ledningen, går gennem indsatsområdet øst 
om Vestbjerg, mod nord gennem OSD og gennem Øster Ajstrup ud af 
aktivitetsområdet.  
 
Den præcise ledningsføring er fortrolig og derfor ikke vist på temakort. 
Det vurderes, at der ikke er risiko for forurening af indvindingsboringer 
fra POL-ledningen, men at der er en potentiel risiko for forurening af 
drikkevandsressourcen i området med olieprodukter. 
 
Fladekilder 
Sportsanlæg, kirkegårde og gartnerier/planteskoler 
Boldbaner, kirkegårde og parker har almindeligvis tidligere været be-
handlet med ukrudtsbekæmpelsesmidler. Aalborg Kommune holdt i 
1997 op med at anvende kemisk ukrudtsbekæmpelse og har siden ale-
ne anvendt mekanisk rensning på sådanne arealer. 
 
Græsplæner blev i Danmark tidligere stort set alene behandlet med 
phenoxy-herbicider som MCPA, dichlorprop, mechlorprop, 2,4 D m.fl. 
 
På kirkegårde må man generelt antage, at der er sket behandling med 
bekæmpelsesmidler. Som udgangspunkt må det antages, at anvendel-
sesmønstret her kan sidestilles med anlægsgartneri.  
 
Aalborg Kommune holdt i 1997 op med at anvende pesticider på kir-
kegårde. Et af de stoffer som tidligere hyppigt har været anvendt til ren-
holdelse af stianlæg på kirkegårde er dichlobenil, hvorfor en særlig be-
lastning med BAM anses for sandsynlig. 
 
Byområder 
Bebyggelserne i området består af mindre byer med lav bebyggelse og 
parcelhushaver. 
 
Samme problemstilling som for sportsanlæg og kirkegårde gør sig gæl-
dende her, dog er det formentlig fortrinsvis plænerensning og bekæm-
pelse af ukrudt på stier og fortove, der har haft størst udbredelse. Det er 
således formentlig fortrinsvis phenoxyherbiocider (anvendes fortsat) og 
BAM fra tidligere brug, der udgør den største belastning her. 
 

  
8.3 Principper for vurdering og prioritering  
Ved kortlægningen af forureningskilder blev der i indsatsområderne ved 
Tylstrup og Hammer Bakker identificeret et stort antal mulige forure-
ningskilder. I den forbindelse har det været nødvendigt at udvikle en 
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metodik for risikovurdering og prioritering af punktkilder, og der er ud-
arbejdet standard-indsatsforslag. Desuden er udviklet et prioriterings-
værktøj i form af et Excel-program. 
 
Den udviklede metodik for risikovurdering og prioriteringsværktøjet er 
anvendt i indsatsområderne ved Tylstrup og Hammer Bakker på samtli-
ge punktkilder efter jordforureningsloven på amtets brancheliste. Desu-
den er medtaget olietanke < 6000 l beliggende i landzone. Olietanke 
beliggende i byzone betragtes som fladekilde og behandles derfor ikke 
enkeltvis. Bortset fra byområder (byzone) er alle fladekilder i brancheli-
sten desuden inkluderet. Idet der er tale om fladekilder af begrænset 
udstrækning (gartnerier, kirkegårde og idrætsanlæg) indgår de i risiko-
vurdering og prioritering som punktkilder. Liniekilder indgår ikke i risi-
kovurderingen. Der foreslås dog generelle indsatser overfor disse. 
 
I det følgende gives en overordnet redegørelse for de faktorer, som lig-
ger til grund for den gennemførte risikovurdering og prioritering af de 
mulige punktkilder i indsatsområderne Tylstrup og Hammer Bakker, 
samt udarbejdelsen af standard-indsatsforslag. En mere detaljeret be-
skrivelse findes i /13/. Se referencelisten bagest. 
 
Risikovurdering 
Risikovurdering udføres ved brug af det udviklede prioriteringsværktøj. 
Værktøjet er opbygget således, at der kan foretages risikovurdering, så-
fremt der foreligger oplysninger om branche, infiltration samt grund-
vandets indhold af nitrat/sulfat. Foreligger der mere detaljerede oplys-
ninger, indgår disse automatisk i risikovurderingen, således at alle rele-
vante oplysninger udnyttes. 
 
Det samlede resultat af risikovurderingen falder i 3 kategorier lav, mid-
del og høj risiko overfor grundvandet. Til grund for risikovurderingen 
ligger faktorer som grundvandets sårbarhed, specifikke oplysninger om 
den potentielle kilde til forurening og det mest kritiske stof anvendt på 
en lokalitet. 
 
Prioritering 
De mulige forureningskilder prioriteres først og fremmest efter deres be-
liggenhed i forhold til aktive vandværksboringer. 
 
Punktkilder beliggende i kildepladszonen med 300 m radius omkring 
indvindingsboringen, men afgrænset af indvindingsoplandet i ned-
strømsretning, gives prioritet 1. 
 
Udenfor kildepladszonen, men indenfor indvindingsoplandet, prioriteres 
den givne punktkilde efter den risiko, som kilden anses for at udgøre 
over for grundvandet (høj risiko = prioritet 1, middel risiko = prioritet 
2, lav risiko = prioritet 3). 
 
Punktkilder beliggende indenfor afgrænsningen af OSD, men udenfor 
kildepladszoner og indvindingsoplande, tildeles prioritet 3. 
 

  Den endelige prioritering afhænger således af beliggenheden, samt ved 
beliggenhed i indvindingsoplande desuden af resultatet af risikovurde-
ringen. Princippet er illustreret på figur 8.8. 
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Resultatet af risikovurderingen har således kun indflydelse på priorite-
ringsresultatet for punktkilder, som er beliggende i indvindingsoplande. 
I modsat fald er beliggenheden afgørende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figur 8.8 Principskitse for prioritering af mulige punktkilder. 

  Indsatsforslag 
De udarbejdede indsatsforslag for punktkilder er baseret på de oplys-
ninger, som indgår i prioriteringsværktøjet, og fremkommer ved indtast-
ning af de krævede oplysninger. Der skelnes imellem en ophørt aktivitet 
og en pågående aktivitet, hvilket begrundes med, at eksempelvis tilsyn 
sjældent vil være en hensigtsmæssig indsats, hvis aktiviteten på den giv-
ne lokalitet er ophørt. Standard indsatsforslagene i prioriteringsværktø-
jet er branchespecifikke og der gives for den enkelte punktkilde forslag 
til bedste, næstbedste og tredjebedste indsats.   
 
Til brug i denne indsatsplan er der herefter sket en yderligere afgræns-
ning idet de konkrete indsatser er fastsat i dialog med Aalborg Kommu-
ne, se tabel 8.7 og 8.8. Der er valgt kun at angivet indsatsforslag for 
mulige punkt forureningskilder, der har prioritet 1 og 2. 
 
For olietanke <6000 l i landzone anvendes en speciel procedure, idet 
lovgivningen på området medfører, at de hensigtsmæssige indsatser af-
hænger både af den givne tanks placering, registreret tankstatus, samt i 
flere tilfælde tidspunkt for installation af olietanken. 
 
Der er angivet generelle indsatsforslag overfor brønde/boringer, linie-
kilder og byområder, idet disse erfaringsmæssigt kan give anledning til 
forurening. Der er ikke foretaget en egentlig risikovurdering for disse 
kilder.  
 
Ved udarbejdelsen af indsatsforslag er der ske en frasortering af de mu-
lige forureningskilder, hvor det ikke er fundet nødvendigt at iværksætte 
en indsats. Disse nævnes i det følgende: 
 
For mulige forureningskilder der har prioritet 3 foreslås ikke iværksat en 
beskyttelsesindsats i denne indsatsplan. Disse kilder vurderes at udgøre 
en begrænset risiko for grundvandet og er hovedsageligt beliggende i 
OSD udenfor indvindingsoplande. 
 

Beliggenhed 

Kildepladszone 

Risikovurdering 

Prioritet 1 Prioritet 2 Prioritet 3 

Indvindingsopland Øvrigt OSD 

Høj risiko Middel risiko Lav risiko 
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I forhold til de givne indsatsforlag for olietanke <6000 l er der til brug 
for denne plan foretaget en yderligere prioritering, idet der kun foreta-
ges en indsats overfor de tanke, der er beliggende i kildepladszonen. 
 
Såfremt der for en given punktkilde allerede er udført forureningsunder-
søgelser foreslås ingen indsats, hvis: 

• der er ikke er påvist en forurening, 
• der er sket en oprensning, eller 
• kilden er vurderet uskadelig. 

 
Tabel 8.7 Indsatsforslag for brancher i indsatsområder. Lokaliteter, hvor aktiviteten er ophørt. 

Branche Indsats 

Gartneri 

Autoværksted 

Benzin- og servicestationer 

Håndtering af oplag af pesticider 

Kemisk industri 

Maskinstationer 

Møbelfabrikker og maskinsnedkerier 

Olieoplag 

Renserier 

Smedeværksteder 

Vognmandsforretninger 

Fyld- og lossepladser 

Olietanke > 6000 l 

Udarbejdelse af historisk redegørelse og vurdering af behovet for 
en orienterende forureningsundersøgelse. 
 
Indarbejdes herefter i den offentlige prioritering. 

 
Tabel 8.8 Indsatsforslag for brancher i indsatsområder. Lokaliteter, hvor aktiviteten stadig pågår. 
 
Branche Indsats 

Gartnerier 

Kirkegårde 

Idrætspladser 

Tilsyn intensiveres. Der skal være fokus på de aktiviteter, der kan 
udgøre en risiko for grundvandet. 
Orientering om giftfri ukrudtsbekæmpelse og evt. forbud. 

Skydebaner Der skal udføres en orienterede forureningsundersøgelse. 

Autoværksteder 

Benzin- og servicestationer 

Håndtering og oplag af pesticider 

Kemisk industri 

Maskinfabrikker og –værksteder 

Renserier 

Skiltefabrikker og skiltemalere 

Smedeværksteder 

Vognmandsforretninger 

Olietanke >6000 l 

Udarbejdelse af historisk redegørelse og vurdering af behovet for 
en orienterede forureningsundersøgelse. 
 
Tilsyn intensiveres. Der skal være fokus på de aktiviteter, der kan 
udgøre en risiko for grundvandet. 
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Varmeværker Tilsyn intensiveres. Der skal være fokus på de aktiviteter, der kan 
udgøre en risiko for grundvandet. 
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Tankstatus Indsats 

I brug Undersøgelse af muligheden for alternativ varmeforsyning 

Ikke i brug Kontrol af typegodkendelse, evt. sløjfning 

Fjernet Bekræftelse på at tanken er fjernet 

 

 

 

 

 

Etableringsår Indsats 

Før 1970 Sløjfes 

1970-1999 Undersøgelse af muligheden for alternativ varmeforsyning 

Efter 1999 Undersøgelse af muligheden for alternativ varmeforsyning 

 

Figur 8.9: Skematisk illustration af princippet for indsatsforslag for olietanke < 6000 l. 

 

Placering ukendt eller ingen 
oplysninger om tankstatus? 

JA 
NEJ 

 
Check af tankstatus 

Er tankstatus "afblæn-
det/sløjfet? 

JA 

NEJ 

 
Bekræftelse på at tanken er sløjfet for-
skriftmæssigt 

Er tankstatus ukendt? JA 

NEJ 

 
Check af tankstatus 

Er tankens placering over-
jordisk? 

JA NEJ 

Er tankstatus "Gravet op"? JA 

NEJ 

 
Bekræftelse på, at tanken er gravet op 
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8.4 Vodskov Vandværk 
 
  Registrerede forureningskilder 

 
I det følgende beskrives de registrerede punktkilder, der ved risikovurde-
ring og prioritering har prioritet 1 og 2. Desuden beskrives de registre-
rede brønde og boringer, afløbsanlæg og liniekilder. Idet der er tale 
om fladekilder af begrænset udstrækning (gartnerier, kirkegårde og 
idrætsanlæg) indgår disse i risikovurdering og prioritering som punktkil-
der. 
 
Erhverv 
Der er registreret 31 erhverv ved Drøvten kildeplads. Heraf er 24 belig-
gende i kildepladszonen og resten i indvindingsoplandet.  
 
Gartneriet Viren 4, en del af institutionen i Hammer Bakker, ligger i 
indvindingsoplandet til Drøvten kildeplads. En del af en skovdrift ligger i 
indvindingsopland samt kildepladszone til Østbjerggård. 
 
En række af de registrerede erhverv kan erfaringsmæssigt give anled-
ning til jordforurening. 
 
Andre punktkilder 
Olietanke 
Der er registreret en afblændet/sløjfet olietank, 1 opgravet og 2 tanke 
over 6000 l, hvor status er ukendt i kildepladszonen til Drøvten kilde-
plads. Der er ikke registreret olietanke på over 6.000 l i kildepladszoner 
eller indvindingsoplande for Tingvej- øst og vest og Østbjerggård. 
 
Der er registreret 5 olietanke under 6000 l i indvindingsoplandet til 
Drøvten kildeplads. Der er registreret 3 olietanke <6000 l i kildeplads-
zonerne, 1 ved Tingvej Øst og 2 ved Østbjerggård.   
 
Olieprodukter kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen. Erfarin-
ger viser, at det kan være vanskeligt at opdage en utæthed i en ned-
gravet tank. Yderligere er der risiko for spild ved påfyldning. 
 
Brønde/boringer 
I kildepladszonerne til de 4 kildepladser er registreret 5 private boringer 
i kildepladszonerne. Desuden er der i indvindingsoplandene til de 4 kil-
depladser registreret 12 boringer og 2 brønde. 
 
Afhængig af udformningen kan brønde og boringer udgøre en risiko for 
forurening af grundvandsmagasinet. Ubenyttede boringer og brønde, 
samt boringer og brønde, der ikke er sløjfet korrekt, kan give anledning 
til forurening af grundvandet, idet de ofte ligger i umiddelbar nærhed af 
potentielle forureningskilder. 
 
Private afløbsanlæg 
Der er 1 ejendom i kildepladszonen til Østbjerggård samt 14 ejen-
domme med nedsivningsanlæg i oplandende til de 4 kildepladser.  
Private afløbsforhold dækker over nedsivningsanlæg både med og 
uden tilladelse, direkte udledning til recipient, samletank og anden type 
afløb. Bakterier og miljøfremmede stoffer fra spildevand kan udgøre en 
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risiko for grundvandsressourcen. 
 
Kirkegårde/idrætsanlæg 
Vodskov kirke, Kirkevej 73, ligger i indvindingsoplandet til Drøvten kil-
deplads.  
 
Liniekilder 
Vodskovvej (landevej 180) går gennem kildepladszonen til Drøvten kil-
deplads. Tingvej går gennem indvindingsoplandet til Drøvten kilde-
plads, samt gennem kildepladszonen til Tingvejen-Vest og Tingvejen-
Øst kildepladserne. 

Tabel 8.9 Erhverv 

Erhverv    

Vodskov Vandværk, Drøvten    

Lokalitets type Branche ROKA nr. Zone 

Autoreparationsværksteder                
  

Autoværksteder 
 

851-0905 
851-0912 
852-51643 
852-52112 

Kildepladszone 
 

Autoservice iøvrigt                      
 

Autoværksteder 
 

852-53519 
852-52099 

Kildepladszone 

Autoservice iøvrigt                      Autoværksteder 852-51623 Indvindingsopland 

Benzin- og servicestationer              
  

Benzin- og servicestationer              
  

851-0912 
851-2864 
851-2861 
851-0905 

Kildepladszone 
 

Busdrift                                 Autoværksteder 852-52112 Kildepladszone 

Cykelreparationsværksteder               
 

Smedeværksteder 
 

852-53506 
852-52252 

Kildepladszone 
 

Fremst. af næringsmidler iøvrigt         
 

Bageri 852-53482 
852-53509 

Kildepladszone 
 

Gartnerier Gartnerier 851-2837 Indvindingsopland 

Møbelindustri iøvrigt                    
 

Møbelfabrikker- og maskinsnedkerier 
 

851-0912 
852-53519 

Kildepladszone 
 

Smede- og maskinreparationsværksted    Smedeværksteder 852-52112 Kildepladszone 

Tømrer- og snedkerforretning             Møbelfabrikker- og maskinsnedkerier 
 

852-51623 Indvindingsopland 

Tømrer- og snedkerforretning             
 

Møbelfabrikker- og maskinsnedkerier 
 

852-52099 
852-52553 

Kildepladszone 
 

Varmeværker                              
  

Varmeværker 
 

851-2837 
851-0428 
851-0344 

Indvindingsopland 
 

Vaskerier Renserier 852-51613 Kildepladszone 

Vognmandsforretninger                    
                   

Vognmandsforretning 852-51642 
852-52112 

Kildepladszone 
 

Vognmandsforretninger                    Vognmandsforretning 852-52053 Indvindingsopland 

Værksted Olieoplag 852-53509 Kildepladszone 

Vodskov Vandværk, Østbjerggård 

Lokalitets type Branche ROKA nr. Zone 

Skovbrug Gartnerier 852-53052 Indvindingsopland 

Gartnerier Gartnerier 852-53380 Kildepladszone 
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Tabel 8.10 Olietanke >6000 l 

Olietanke >6000 l 
 Vodskov Vandværk, Drøvten 

Tanktype Kildepladszone Indvindingsopland 

Olietanke - Nedgravet > 6000 liter - Afblændet/sløjfet 1 - 

Olietanke - Nedgravet > 6000 liter - Opgravet 1 7 

Olietanke - Nedgravet > 6000 liter – I brug - 2 

Olietanke – Nedgravet > 6000 liter – Status ukendt 2 4 

Sum 4 13 

Der er ikke registreret olietanke på over 6.000 l i kildepladszoner eller indvindingsoplande for Tingvej- øst og vest 
og Østbjerggård. 

 

Tabel 8.11 Olietanke <6000 l 

Olietanke <6.000 l 
Vodskov Vandværk, Drøvten 

Tanktype Kildepladszone Indvindingsopland 

Olietanke - Nedgravet < 6000 liter - Afblændet/sløjfet - 3 

Olietanke - Nedgravet < 6000 liter - I brug - 1 

Olietanke - Nedgravet < 6000 liter - Opgravet - 1 

Vodskov Vandværk, Tingvejen Øst 

Tanktype Kildepladszone Indvindingsopland 

Olietanke - Nedgravet < 6000 liter - I brug 1 - 

Vodskov Vandværk, Østbjerggård 

Tanktype Kildepladszone Indvindingsopland 

Olietanke - Nedgravet < 6000 liter - I brug 1 - 

Olietanke - Overjordisk < 6000 liter - I brug 1 - 

Sum 3 5 

Der er ikke registreret olietanke under 6.000 l i indvindingsoplandet eller kildepladsen til Tingvejen Vest. 
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Tabel 8.12 Vandforsyningsforhold 

Vandforsyning 
Vodskov Vandværk, Drøvten 

 Kildepladszone Indvindingsopland 

Drikkevandsboring, i brug - 1 

Drikkevandsbrønd, i brug - 1 

Vandforsyning, egen boring 1 - 

Vodskov Vandværk, Tingvejen Øst 

 Kildepladszone Indvindingsopland 

Vandforsyning, egen boring 1 - 

Vodskov Vandværk, Tingvejen Vest 

 Kildepladszone Indvindingsopland 

Drikkevandsboring, i brug - 2* 

Drikkevandsbrønd, i brug - 3* 

Vandforsyning, egen boring 1 - 

Vodskov Vandværk, Østbjerggård 

 Kildepladszone Indvindingsopland 

Drikkevandsboring, i brug 1 6 

Drikkevandsbrønd, i brug - 1 

Vandforsyning, egen boring 1 - 

*to drikkevandsboringer og én drikkevandsbrønd ved Tingvejvest ligger samtidigt i indvindingsoplandet til Østbjerg-
gård. 

Tabel 8.13 Afløbsforhold 

Afløbsforhold 
Vodskov Vandværk, Drøvten 

 Kildepladszone Indvindingsopland 

Nedsivningsanlæg, godkendt - 2 

Vodskov Vandværk, Tingvejen Vest 

 Kildepladszone Indvindingsopland 

Nedsivningsanlæg, godkendt - 3* 

Nedsivningsanlæg, ikke godkendt - 2* 

Vodskov Vandværk, Østbjerggård 

 Kildepladszone Indvindingsopland 

Nedsivningsanlæg, godkendt 1 6 

Nedsivningsanlæg, ikke godkendt - 1 

*tre nedsivningsanlæg ved Tingvej vest ligger ligeledes i indvindingsoplandet til Østbjerggård. 
Der er ikke registreret punktkilder i form af afløbsforhold i indvindingsopland eller kildeplads til Tingvejen Øst. 
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  Vurdering  

 
Drøvten: 
Langt hovedparten af de registrerede mulige forureningskilder er belig-
gende i kildepladszone eller indvindingsopland til Drøvten kildeplads.  
 
Sammenholdt med vurderingen af Drøvten Vandværk og kildeplads i 
afsnit 3 foreslås ikke iværksat grundvandsbeskyttende indsatser i indvin-
dingsoplandet.  
 
Vandkvaliteten fra kildepladsen bør overvåges, og kildepladsen forblive 
i drift så længe vandkvaliteten overholder grænseværdierne.  
Indsatserne foreslås i stedet koncentreret om Vodskov Vandværks øvrige 
3 kildepladser. 
 
Tingvej-øst, Tingvej-vest og Østbjerggård 
I forhold til olietanke under 6000 l foreslås kun foretaget en indsats 
overfor tanke beliggende i kildepladszonen. Der bør foretages en besig-
tigelse og tilstandsvurdering af samtlige olietanke i kildepladszonen 
med udgangspunkt i resultaterne af den foretagne forureningskildekort-
lægning. På baggrund af tilstandsvurderingen vurderes behovet for 
yderligere tiltag. 
 
Olietankene er lokaliseret på matrikler og tankenes præcise beliggen-
hed bør ligeledes bekræftes ved besigtigelsen. 
 
Kommunen meddeler ikke tilladelser til nedgravning af nye olietanke 
inkl. rørføringer indenfor kildepladszonen. Ved overjordiske tanke etab-
leres evt. opsamling og overdækning. Ved byggesagsbehandling af 
tanke beliggende uden for kildepladszonen, skal der opfordres til at 
etablere overjordiske tanke. 
 
Der bør gennemføres en kampagne vedr. olietanke, der ikke længere 
er i brug. 
 
Der gennemføres en kampagne for at opspore brønde/boringer, der 
ikke længere er i brug, beliggende i kildepladszoner og indvinding-
soplande. 
 
Ejere af nedsivningsanlæg beliggende i indvindingsoplande bør infor-
meres om risikoen vedr. brug af miljøfremmede stoffer ved rengøring 
m.v. og risikoen i forhold til vandindvinding i området. 
 
Der er registreret to gartnerier (ROKA-nr. 852-53380 og 852-53052) 
der fortsat er idrift. For disse lokaliteter intensiveres tilsynet, og der skal 
ved tilsynet være fokus på aktiviteter, der kan udgøre en risiko for 
grundvandet. Forureningsrisikoen fra gartneriet bør reduceres ved en 
orientering om giftfri ukrudtsbekæmpelse. 
 
Der bør gennemføres en kortlægning af spredningsveje for forurening 
langs vejarealerne ind mod kildepladszoner. 
Brug af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i kildepladszonerne 
bør begrænses mest muligt. En mere detaljeret liste med indsatser fin-
des i Bilag D i Indsatsplandelen. 
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Indsatser 
Forureningskilder, omfatter ikke Drøvten 
Olietanke  
Besigtigelse og tilstandsvurdering af samtlige olietanke indenfor kildepladszoner.  
Der skal gennemføres en indsats for at sikre, at gældende regler overholdes. Det kan evt. gøres i sam-
arbejde med olieselskaberne eller skorstensfejerne. Der skal ske et check af tankstatus, evt. tankefter-
synsrapport. Tankenes præcise beliggenhed bekræftes ved besigtigelsen. 
Reducerer risiko fra nedgravede olietanke i kildepladszoner og indvindingsoplande. 
Det skal sikres, at olietanke fra før 1970 er tømt og afblændet eller gravet op efter gældende regler. 
Det skal endvidere sikres at tanke som ikke er i brug, er sløjfede, eller fjernet. 
 
For tanke etableret efter 1970 skal der ske en kontrol af typegodkendelse og en undersøgelse af mulig 
alternativ varmeforsyning.  
Forbud mod nedgravning af nye tanke, inkl. rørføringer i kildepladszoner (retningslinie). 
Generelt forbud mod nedgravning af nye tanke inkl. rørføringer inden for kildepladszonen. 
Ved bygge sagsbehandling uden for kildepladszonen, skal der opfordres til at etablere overjordiske 
olietanke. 
Kampagne vedr. olietanke, der ikke er i brug, kildepladszoner og indvindingsoplande. 
Der bør gennemføres en kampagne, for at få borgerne til at gøre noget ved evt. olietanke, der ikke er i 
brug. Der skal bl.a. informeres om, hvad forsikringsordningen dækker/ikke dækker. 
 
Erhverv og deponeringer 
Reducerer risici for grundvandsforurening i tilknytning til eksisterende erhverv, hvor aktiviteten stadig 
pågår. 
Tilsyn intensiveres på de erhverv (landbrug og virksomheder med tilhørende olietanke), der er belig-
gende i kildepladszoner og indvindingsoplande. Der skal være fokus på de aktiviteter der kan udgøre 
en risiko for grundvand. Ved gartnerier orienteres desuden om giftfri ukrudtsbekæmpelse, og evt. for-
bud mod brug af pesticider. 
Brønde og boringer, der ikke er i brug. 
Kampagne for opsporing af brønde/boringer, der ikke længere er i brug. 
I kildepladszoner og indvindingsoplande gennemføres en kampagne for at opspore brønde/boringer, 
der ikke længere bruges. 
 
Ubenyttede boringer/brønde skal sløjfes, og sløjfningen skal efterfølgende dokumenteres med en sløjf-
ningserklæring fra den brøndborer, der udfører arbejdet. 
Afløbsanlæg og spildevand 
Reducerer risiko for forurening fra de private nedsivningsanlæg i indvindingsoplandet. 
Information til ejere og brugere af nedsivningsanlæg i indvindingsoplandet omkring brugen af miljø-
fremmede stoffer ved rengøring m.v. og risikoen i forhold til vandindvinding i området. 
Reducerer risiko for forurening fra de private kloakker til grundvandet. 
Konkret risikovurdering af det private kloaknet i forhold til grundvandsinteresser på grundlag af tv-
inspektion og tilstandsvurdering. 
Trafikanlæg  

Reducerer risiko for forurening i forbindelse med uheld ved transport af farligt gods. 
Kortlægning af spredningsveje for forurening langs vejarealerne ind mod kildepladszoner. 
Udarbejdelse af supplerende beredskabsplaner for de berørte kildepladser. 
Byer – pesticider og miljøfremmede stoffer 
Begrænsning af brugen af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i kildepladszonerne. 
Der gennemføres en ”giftfri by” kampagne. Der informeres om risikoen ved anvendelse af kemiske be-
kæmpelsesmidler i forhold til vandindvindingen og forslag til alternative bekæmpelsesmetoder. 
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8.5 Vestbjerg Vandværk 
 
  Registrerede forureningskilder 

 
I det følgende beskrives de registrerede punktkilder, der ved risikovurde-
ring og prioritering har prioritet 1 og 2. Desuden beskrives de registre-
rede brønde og boringer, afløbsanlæg og liniekilder. Idet der er tale 
om fladekilder af begrænset udstrækning (gartnerier, kirkegårde og 
idrætsanlæg) indgår disse i risikovurdering og prioritering som punktkil-
der. 
 
Erhverv 
Der er registreret 9 erhverv, 3 ved Gyldenrisvej og 6 ved Stakladen. 
Kun en er beliggende i kildepladszonen. 
 
En række af de registrerede erhverv kan erfaringsmæssigt give anled-
ning til jordforurening. 
 
Andre punktkilder 
Olietanke 
Der er ikke registreret tanke på over 6.000 l i kildepladszonerne eller 
indvindingsoplandene til Vestbjerg Vandværk. 
 
Der er registreret 1 olietank <6000 l i kildepladszonen til Gyldenrisvej. 
Der er ikke registreret olietanke i kildepladszonen ved Stakladen. 
 
Olieprodukter kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen. Erfarin-
ger viser, at det kan være vanskeligt at opdage en utæthed i en ned-
gravet tank. Yderligere er der risiko for spild ved påfyldning. 
 
Brønde/boringer 
I indvindingsoplandet til Gyldenris vej er der registreret 14 ejendomme 
med egen boring. I indvindingsoplandet til Stakladen er der registreret 
2 ejendommen med egen boring. 
 
Afhængig af udformningen kan brønde og boringer udgøre en risiko for 
forurening af grundvandsmagasinet. Ubenyttede boringer og brønde, 
samt boringer og brønde, der ikke er sløjfet korrekt, kan give anledning 
til forurening af grundvandet, idet de ofte ligger i umiddelbar nærhed af 
potentielle forureningskilder. 
 
Private afløbsanlæg 
Der er 10 ejendom i indvindingsoplandet til Gyldenris vej med egen af-
løbsforhold. Der er ikke registreret mulige punktkilder i form af afløbs-
forhold i indvindingsopland eller kildepladszonen ved Stakladen. 
 
Private afløbsforhold dækker over nedsivningsanlæg både med og 
uden tilladelse, direkte udledning til recipient, samletank og anden type 
afløb. Bakterier og miljøfremmede stoffer fra spildevand kan udgøre en 
risiko for grundvandsressourcen. 
 
Liniekilder 
Hjørring Landevej (landevej 190) går gennem indvindingsoplandet og 
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kildepladszonen til Vestbjerg Vandværk, Gyldenrisvej, samt gennem 
indvindingsoplandet til Vestbjerg Vandværk, Stakladen. Bakmøllevej 
(landevej 549) går gennem indvindingsoplandet til Vestbjerg Vandværk, 
Stakladen.  
POL-ledningen går gennem indvindingsoplandet til Vestbjerg Vand-
værk, Gyldenrisvej. 
 
Fladekilder 
Vestbjerg idrætsanlæg, Bakmøllevej 280, ligger i kildepladszonen samt 
i indvindingsoplandet til Vestbjerg Vandværk, Stakladen.  

Tabel 8.14 Erhverv 

Erhverv 
Vestbjerg vandværk, Gyldenrisvej 

Lokalitetstype Branche ROKA nr. Zone 

Reparation og anden servicevirksomhed       Smedeværksted 
852-51083 

Kildepladszone 

Handel med kemikalier                    Kemisk industri 852-52560 Indvindingsopland 

Planteskole/plantage Gartnerier 852-53089 Indvindingsopland 

Vestbjerg Vandværk, Stakladen 

Lokalitetstype Branche ROKA nr. Zone 

Autoreparationsværksteder                
Autoværksteder 
Autoværksteder 

851-0510 
852-53356 

Indvindingsopland 
 

Autoservice i øvrigt                      Autoværksteder 852-53357 Indvindingsopland 

Landbrugsmaskinstationer m.v. Maskinfabrikker- og værksteder 852-53357 Indvindingsopland 

Skiltefabrikker og skiltemalere          Skiltefabrikker og skiltemalere 852-53356 Indvindingsopland 

Skrotpladser og produkthandel            Skotpladser og produkthandlere 851-0510 Indvindingsopland 

 

Tabel 8.15 Olietanke < 6000 l 

Olietanke <6000 l 
 Vestbjerg Vandværk, Gyldenrisvej 

Tanktype Kildepladszone Indvindingsopland 

Olietanke - Nedgravet < 6000 liter - Afblændet/sløjfet - 4 

Olietanke - Nedgravet < 6000 liter - I brug - 9 

Olietanke - Nedgravet < 6000 liter - Status ukendt 1 1 

Olietanke - Overjordisk < 6000 liter – I brug - 1 

Vestbjerg Vandværk, Stakladen 

Tanktype Kildepladszone Indvindingsopland 

Olietanke - Nedgravet < 6000 liter - Afblændet/sløjfet - 2 

Olietanke - Nedgravet < 6000 liter - I brug - 2 

Olietanke - Nedgravet < 6000 liter - Status ukendt - 1 

Olietanke - Overjordisk < 6000 liter - I brug - 1 

Sum 1 21 

Tabel 8.16 Vandforsyningsforhold 

Vandforsyning 
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Vestbjerg Vandværk, Gyldenrisvej 

 Kildepladszone Indvindingsopland 

Drikkevandsboring, i brug - 6 
 

Vandforsyning, egen boring - 8 

Vestbjerg Vandværk, Stakladen 

 Kildepladszone Indvindingsopland 

Vandforsyning, egen boring - 2 

Sum - 16 

 
Tabel 8.17 Afløbsforhold 
Afløbsforhold 
Vestbjerg Vandværk, Gyldenrisvej 

 Kildepladszone Indvindingsopland 

Anden type afløb - 1 

Nedsivningsanlæg, godkendt - 3 

Nedsivningsanlæg, ikke godkendt - 5 

Samletank, i brug - 1 

Sum - 10 

Der er ikke registreret punktkilder i form af afløbsforhold i indvindingsoplandet eller kildepladsen til Vestbjerg Vand-
værk, Stakladen. 
 
   

Vurdering  
 
Gyldenrisvej 
Et tidligere smedeværksted, afsluttet ca. 1990 (ROKA nr. 852-51083), 
samt en kemisk industri, som fortsat er i drift (ROKA nr. 852-52560). 
På begge disse lokaliteter foreslås udarbejdet en historisk redegørelse 
og en vurdering af behovet for en orienterende forureningsundersøgel-
se. For den kemiske industri, der fortsat er i drift intensiveres tilsynet, og 
der skal ved tilsynet være fokus på aktiviteter, der kan udgøre en risiko 
for grundvandet. 
 
Desuden er registreret et gartneri (ROKA nr. 852-53089) der fortsat er i 
drift. For denne lokalitet intensiveres tilsynet, og der skal ved tilsynet væ-
re fokus på aktiviteter, der kan udgøre en risiko for grundvandet. Foru-
reningsrisikoen fra gartneriet bør reduceres ved en orientering om giftfri 
ukrudtsbekæmpelse. 
 
I forhold til olietanke under 6000 l foreslås kun foretaget en indsats 
overfor tanke beliggende i kildepladszonen. For Gyldenrisvej er kun re-
gistreret en enkelt tank i kildepladszonen. Der bør foretages en besigti-
gelse og tilstandsvurdering med udgangspunkt i resultaterne af den fo-
retagne forureningskildekortlægning. Olietanken er lokaliseret på ma-
triklen og tankens præcise beliggenhed bør bekræftes ved besigtigelsen. 
 
 
Olietankene er lokaliseret på matrikler og tankenes præcise beliggen-
hed bør ligeledes bekræftes ved besigtigelsen. 
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Kommunen meddeler ikke nye tilladelser til nedgravede olietanke. 
Der gennemføres en kampagne vedr. olietanke, der ikke længere er i 
brug. 
 
Der gennemføres en kampagne for at opspore brønde/boringer, der 
ikke længere er i brug, beliggende i kildepladszoner og indvinding-
soplande. 
 
Ejere af nedsivningsanlæg beliggende i indvindingsoplande bør infor-
meres om risikoen vedr. brug af miljøfremmede stoffer ved rengøring 
m.v. og risikoen i forhold til vandindvinding i området. 
 
Der gennemføres en kortlægning af spredningsveje for forurening langs 
vejarealerne ind mod kildepladszoner. 
 
Brug af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i kildepladszonerne 
begrænses mest muligt.  
 
Stakladen 
6 kilder omfatter erhverv. På et autoværksted afsluttet i 1996 (ROKA nr. 
851-510) er der udført forureningsundersøgelser, som resulterede i en 
påvisning af forurening. Der er ikke udført tiltag overfor denne forure-
ning og der bør iværksættes afværgetiltag. På samme lokalitet har der 
indtil 1980 ligget en skrot/produkthandel.  
 
På yderligere 2 autoværksteder afsluttet i hhv. 1980 (ROKA nr. 852-
53357)og 1989 (ROKA nr. 852-53356) er der ikke udført undersøgel-
ser, og her bør der udarbejdes en historisk redegørelse og derefter ske 
en vurdering af behovet for en orienterende forureningsundersøgelse. 
På de 2 sidstnævnte lokaliteter er der i dag hhv. maskinfabrik/værksted 
og skiltefabrik/skiltemaler.  For disse lokaliteter, der fortsat er i drift in-
tensiveres tilsynet, og der skal ved tilsynet være fokus på aktiviteter, der 
kan udgøre en risiko for grundvandet. 
 
Der er ikke registreret olietanke under 6000 l i kildepladszonen.  
 
Kommunen meddeler ikke nye tilladelser til nedgravede olietanke. 
 
Forureningsrisikoen fra idrætsanlæg reduceres ved en orientering om 
giftfri ukrudtsbekæmpelse. 
 
Der gennemføres en kampagne for at opspore brønde/boringer, der 
ikke længere er i brug, beliggende i kildepladszoner og indvindings-
oplande. 
 
Der er ikke registreret afløbsanlæg. 
 
Der gennemføres en kortlægning af spredningsveje for forurening langs 
vejarealerne ind mod kildepladszoner. 
 
Brug af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i kildepladszonerne 
begrænses mest muligt.  
En mere detaljeret liste med indsatser på de to kildepladser findes i bi-
lag E i Indsatsplandelen. 
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Indsatser 
Forureningskilder 
Olietanke  
Besigtigelse og tilstandsvurdering af samtlige olietanke indenfor kildepladszoner.  
Der skal gennemføres en indsats for at sikre, at gældende regler overholdes. Det kan evt. gøres i sam-
arbejde med olieselskaberne eller skorstensfejerne. Der skal ske et check af tankstatus, evt. tankefter-
synsrapport. Tankenes præcise beliggenhed bekræftes ved besigtigelsen. 
Reducerer risiko fra nedgravede olietanke i kildepladszoner og indvindingsoplande. 
Det skal sikres, at olietanke fra før 1970 er tømt og afblændet eller gravet op efter gældende regler. 
Det skal endvidere sikres at tanke som ikke er i brug, er sløjfede, eller fjernet. 
For tanke etableret efter 1970 skal der ske en kontrol af typegodkendelse og en undersøgelse af mulig 
alternativ varmeforsyning.  
Forbud mod nedgravning af nye tanke, inkl. rørføringer i kildepladszoner (retningslinie). 
Generelt forbud mod nedgravning af nye tanke inkl. rørføringer inden for kildepladszonen. 
Ved bygge sagsbehandling uden for kildepladszonen skal der opfordres til at etablere overjordiske olie-
tanke. 
Kampagne vedr. olietanke, der ikke er i brug, kildepladszoner og indvindingsoplande. 
Der bør gennemføres en kampagne, for at få borgerne til at gøre noget ved evt. olietanke, der ikke er i 
brug. Der skal bl.a. informeres om, hvad forsikringsordningen dækker/ikke dækker. 

Erhverv og deponeringer 
Vurdering af forureningsrisiko fra erhverv og tilhørende olietanke, hvor aktiviteten er ophørt. 
Der bør udarbejdes en historisk redegørelse og ske en vurdering af behovet for en orienterende forure-
nings undersøgelse. Indarbejdes herefter i den offentlige prioritering. 
Reducerer risici for grundvandsforurening i tilknytning til eksisterende erhverv, hvor aktiviteten stadig 
pågår. 
Tilsyn intensiveres på de erhverv (landbrug og virksomheder med tilhørende olietanke), der er belig-
gende i kildepladszoner og indvindingsoplande. Der skal være fokus på de aktiviteter, der kan udgøre 
en risiko for grundvandet. Ved gartnerier orienteres desuden om giftfri ukrudtsbekæmpelse, og evt. for-
bud mod brug af pesticider. 
Reducerer forureningsrisiko med pesticider fra idrætsanlæg. 
Orientering om giftfri ukrudtsbekæmpelse, og evt. forbud mod brug af pesticider. 
Brønde og boringer, der ikke er i brug. 
Kampagne for opsporing af brønde/boringer, der ikke længere er i brug. 
I kildepladszoner og indvindingsoplande gennemføres en kampagne for at opspore brønde/boringer, 
der ikke længere bruges. 
Ubenyttede boringer/brønde skal sløjfes, og sløjfningen skal efterfølgende dokumenteres med en sløjf-
ningserklæring fra den brøndborer, der udfører arbejdet. 
Afløbsanlæg og spildevand 
Reducerer risiko for forurening fra de private nedsivningsanlæg i indvindingsoplande. 
Information til ejere og brugere af nedsivningsanlæg i indvindingsoplandet omkring brugen af miljø-
fremmede stoffer ved rengøring m.v. og risikoen i forhold til vandindvinding i området. 
Reducerer risiko for forurening fra de private kloakker til grundvandet. 
Konkret risikovurdering af det private kloaknet i forhold til grundvandsinteresser på grundlag af tv-
inspektion og tilstandsvurdering. 
Trafikanlæg  

Reducerer risiko for forurening i forbindelse med uheld ved transport af farligt gods. 
Kortlægning af spredningsveje for forurening langs jernbanen og vejarealerne ind mod kildepladszo-
ner. Udarbejdelse af supplerende beredskabsplaner for de berørte kildepladser. 
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Byer – pesticider og miljøfremmede stoffer 
Begrænsning af brugen af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i kildepladszonerne. 
Der gennemføres en ”giftfri by” kampagne. Der informeres om risikoen ved anvendelse af kemiske be-
kæmpelsesmidler i forhold til vandindvindingen og forslag til alternative bekæmpelsesmetoder. 
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8.6      Grindsted Vandværk 
 
  Registrerede forureningskilder 

 
I det følgende beskrives de registrerede punktkilder, der ved risikovurde-
ring og prioritering har prioritet 1 og 2. Desuden beskrives de registre-
rede brønde og boringer, afløbsanlæg og liniekilder. Idet der er tale 
om fladekilder af begrænset udstrækning (gartnerier, kirkegårde og 
idrætsanlæg) indgår disse i risikovurdering og prioritering som punktkil-
der. 
 
Erhverv 
Der er registreret 6 erhverv, heraf er 3 beliggende i kildepladszonen. 
Et gartneri, Kornelparken 10, ligger i kildepladszonen til Grindsted 
Vandværk, Tranevej. 
En række af de registrerede erhverv kan erfaringsmæssigt give anled-
ning til jordforurening. 
 
Andre punktkilder 
Olietanke 
Der er ikke registreret olietanke på over 6.000 l i forbindelse med er-
hverv i indvindingsoplandet eller kildepladszonen til Grindsted Vand-
værk, Espelunden. Der er registreret 4 olietank over 6000 l i forbindelse 
med erhverv i kildepladszonen ved Tranevej. 
 
Der er registreret 4 olietank <6000 l i kildepladszonen til Tranevej, og 
1 ved Espelunden. 
 
Olieprodukter kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen. Erfarin-
ger viser, at det kan være vanskeligt at opdage en utæthed i en ned-
gravet tank. Yderligere er der risiko for spild ved påfyldning. 
 
Brønde/boringer 
I indvindingsoplandet til Espelunden er registreret 2 ejendomme med 
egen boring. I indvindingsoplandet til Tranevej er registreret 1 ejendom 
med egen boring. 
 
Ubenyttede boringer og brønde, samt boringer og brønde, der ikke er 
sløjfet korrekt, kan give anledning til forurening af grundvandet, idet de 
ofte ligger i umiddelbar nærhed af potentielle forureningskilder. 
 
Private afløbsanlæg 
Der er 1 ejendom i indvindingsoplandet til Espelunden med egen af-
løbsforhold og 1 i Kildepladszonen. Der er ligeledes 1 ejendom med 
egen afløbsforhold i oplandet til Tranevej. 
Private afløbsforhold dækker over nedsivningsanlæg både med og 
uden tilladelse, direkte udledning til recipient, samletank og anden type 
afløb. Bakterier og miljøfremmede stoffer fra spildevand kan udgøre en 
risiko for grundvandsressourcen. 
 
Liniekilder 
Der går ingen liniekilder gennem indvindingsoplandet eller kildeplads-
zonen til Grindsted Vandværk, Espelunden og Tranevej. 
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Fladekilder 
En del Grindsted idrætsplads, Uggerhalnevej 4, ligger i indvindingsop-
landet samt kildepladszonen til Grindsted Vandværk, Tranevej. 

Tabel 8.18 Erhverv  

Erhverv 
Grindsted Vandværk, Espelunden 

Lokalitetstype Branche ROKA nr. Zone 

Reparation og anden servicevirksomhed       Smedeværksted 852-53172 Kildepladszone 

Vognmandsforretninger                    Vognmandsforretning 852-53177 Kildepladszone 

Grindsted Vandværk, Tranevej 

Lokalitetstype Branche ROKA nr. Zone 

Autoreparationsværksteder                Autoværksted 852-52042 Indvindingsopland 

Benzin- og servicestationer              Benzin- og salgsstationer 851-2761 Indvindingsopland 

Mejerier                                 Olietank > 6000 l 851-0219 Indvindingsopland 

Vognmandsforretninger                    Vognmandsforretning 852-51516 Kildepladszone 

 
 
Tabel 8.19 Olietanke > 6000l 
Olietanke >6000l 
 
Grindsted Vandværk, Tranevej 

Tanktype Kildepladszone Indvindingsopland 

Olietanke - Nedgravet  > 6000 liter – Status ukendt 2 - 

Olietanke - Nedgravet  > 6000 liter – Opgravet 1 1 

Sum 3 1 

 
 
Tabel 8.20 Olietanke <6000l 
Olietanke <6000l 
 
Grindsted Vandværk, Espelunden 

Tanktype Kildepladszone Indvindingsopland 

Olietanke - Overjordisk < 6000 liter – I brug - 1 

Grindsted Vandværk, Tranevej 

Tanktype Kildepladszone Indvindingsopland 

Olietanke - Nedgravet < 6000 liter - I brug 3 - 

Olietanke - Nedgravet < 6000 liter - Opgravet 1 - 

Sum 4 1 
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Tabel 8.21 Vandforsyningsforhold 
Vandforsyning 
 
Grindsted Vandværk, Espelunden 

 Kildepladszone Indvindingsopland 

Vandforsyning, egen boring - 2 

Grindsted Vandværk, Tranevej 

 Kildepladszone Indvindingsopland 

Drikkevandsboring, i brug - 1 

Sum - 3 

 
 
Tabel 8.22 Afløbsforhold 
Afløbsforhold 
Grindsted Vandværk, Espelunden 

 Kildepladszone Indvindingsopland 

Nedsivningsanlæg, godkendt - 1 

Samletank, i brug 1 - 
Grindsted Vandværk, Tranevej 

 Kildepladszone Indvindingsopland 

Nedsivningsanlæg, godkendt - 1 

Sum 1 2 

 
  Vurdering  

Espelunden 
Nu afsluttede erhverv omfatter en vognmandsforretning, afsluttet i 1998 
(ROKA-nr. 852-53177), samt et smedeværksted afsluttet ca. 1985 
(ROKA-nr. 852-53172). Idet der ikke er udført undersøgelser på disse 
lokaliteter, anbefales gennemført en historisk redegørelse og en oriente-
rende forureningsundersøgelser. 
 
Der er ikke registreret olietanke i kildepladszonen ved Espelunden. 
 
Tranevej 
Der er registreret en benzin- og servicestation, som blev afsluttet i 1988 
(ROKA-nr. 851-2761). Der er udført forureningsundersøgelser uden 
påvisning af forurening på lokaliteten, og derfor anses ingen yderligere 
indsats for påkrævet.  
 
Af eksisterende erhverv findes der kun et autoværksted (ROKA-nr. 852-
52042), hvor der foreslås udarbejdet en historisk redegørelse og heref-
ter foretaget en vurdering af behovet for en orienterende forurenings-
undersøgelse. For lokaliteten, der fortsat er i drift intensiveres desuden 
tilsynet, og der skal ved tilsynet være fokus på aktiviteter, der kan udgø-
re en risiko for grundvandet. 
 
Nu afsluttet erhverv omfatter en vognmandsforretning, afsluttet i ca. 
1995 (ROKA-nr. 852-51516). Idet der ikke er udført undersøgelser på 
disse lokaliteter, anbefales gennemført en historisk redegørelse og en 
orienterende forureningsundersøgelse. På en lokalitet med et tidligere 
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gartneri (ROKA-nr. 851-3095, afsluttet i 1973) anbefales ligeledes en 
historisk redegørelse og en orienterende forureningsundersøgelse.  
 
Der er i forbindelse med erhverv registreret 4 olietanke større end 
6.000 l (ROKA-nr. 851-3095 og 851-0219, samt 2 stk. tilknyttet RO-
KA-nr. 851-3006). Der er på ingen af disse udført forureningsundersø-
gelser, hvorfor der anbefales gennemført en historisk redegørelse og 
orienterende forureningsundersøgelse. 
 
5 kilder er olietanke mindre end 6.000 l. I forhold til olietanke under 
6000 l foreslås kun foretaget en indsats overfor tanke beliggende i kil-
depladszonen. Der bør foretages en besigtigelse og tilstandsvurdering 
af samtlige olietanke i kildepladszonen med udgangspunkt i resultater-
ne af den foretagne forureningskildekortlægning. På baggrund af til-
standsvurderingen vurderes behovet for yderligere tiltag.  
 
Olietankene er lokaliseret på matrikler og tankenes præcise beliggen-
hed bør ligeledes bekræftes ved besigtigelse. 
 
Kommunen meddeler ikke tilladelser til nedgravning af nye olietanke 
inkl. rørføringer indenfor kildepladszonen. Ved overjordiske tanke etab-
leres evt. opsamling og overdækning. Ved byggesagsbehandling af 
tanke beliggende uden for kildepladszonen, skal der opfordres til at 
etablere overjordiske tanke. 
 
Der bør gennemføres en kampagne vedr. olietanke, der ikke længere 
er i brug. 
 
Endelig findes der en idrætsplads i kildepladszonen, hvor der bør ske en 
orientering om giftfri ukrudtsbekæmpelse.  
 
Der gennemføres en kampagne for at opspore brønde/boringer, der 
ikke længere er i brug, beliggende i kildepladszoner og indvindings-
oplande. 
 
Vandindvindingsinteresser skal prioriteres ved renovering af kloakker. 
Der skal stilles særlige krav til de materialer der anvendes. 
 
Ejere af nedsivningsanlæg beliggende i indvindingsoplande bør infor-
meres om risikoen vedr. brug af miljøfremmede stoffer ved rengøring 
m.v. og risikoen i forhold til vandindvinding i området. 
 
Der bør gennemføres en kortlægning af spredningsveje for forurening 
langs vejarealerne ind mod kildepladszoner. 
 
Brug af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i kildepladszonerne 
bør begrænses mest muligt.  
 
En mere detaljeret liste med indsatser findes i Bilag F i Indsatsplande-
len. 
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Indsatser 
Forureningskilder 
Olietanke  
Besigtigelse og tilstandsvurdering af samtlige olietanke indenfor kildepladszoner.  
Der skal gennemføres en indsats for at sikre, at gældende regler overholdes. Det kan evt. gøres i sam-
arbejde med olieselskaberne eller skorstensfejerne. Der skal ske et check af tankstatus, evt. tankefter-
synsrapport. Tankenes præcise beliggenhed bekræftes ved besigtigelsen. 
Reducererrisiko fra nedgravede olietanke i kildepladszoner og indvindingsoplande. 
Det skal sikres, at olietanke fra før 1970 er tømt og afblændet eller gravet op efter gældende regler. 
Det skal endvidere sikres, at tanke som ikke er i brug, er sløjfede, eller fjernet. 
For tanke etableret efter 1970 skal der ske en kontrol af typegodkendelse og en undersøgelse af mulig 
alternativ varmeforsyning.  
Forbud mod nedgravning af nye tanke, inkl. rørføringer i kildepladszoner (retningslinie). 
Generelt forbud mod nedgravning af nye tanke inkl. rørføringer inden for kildepladszonen. 
Ved bygge sagsbehandling uden for kildepladszonen skal der opfordres til at etablere overjordiske olie-
tanke. 
Kampagne vedr. olietanke, der ikke er i brug, kildepladszoner og indvindingsoplande. 
Der bør gennemføres en kampagne, for at få borgerne til at gøre noget ved evt. olietanke der ikke er i 
brug. Der skal bl.a. informeres om, hvad forsikringsordningen dækker/ikke dækker. 

Erhverv og deponeringer 
Vurdering af forureningsrisiko fra erhverv og tilhørende olietanke, hvor aktiviteten er ophørt. 
Der bør udarbejdes en historisk redegørelse og ske en vurdering af behovet for en orienterende forure-
nings undersøgelse. Indarbejdes herefter i den offentlige prioritering. 
Reducerer risici for grundvandsforurening i tilknytning til eksisterende erhverv, hvor aktiviteten stadig 
pågår. 
Tilsyn intensiveres på de erhverv (landbrug og virksomheder med tilhørende olietanke), der er belig-
gende i kildepladszoner og indvindingsoplande. Der skal være fokus på de aktiviteter der kan udgøre 
en risiko for grundvandet. Ved gartnerier orienteres desuden om giftfri ukrudtsbekæmpelse, og evt. for-
bud mod brug af pesticider. 
Reducerer forureningsrisiko med pesticider fra idrætsanlæg. 
Orientering om giftfri ukrudtsbekæmpelse, og evt. forbud mod brug af pesticider. 
Brønde og boringer, der ikke er i brug 
Kampagne for opsporing af gamle brønde/boringer. 
I kildepladszoner og indvindingsoplande gennemføres en kampagne for at opspore brønde/boringer, 
der ikke længere bruges. 
Ubenyttede boringer/brønde skal sløjfes, og sløjfningen skal efterfølgende dokumenteres med en sløjf-
ningserklæring fra den brøndborer, der udfører arbejdet. 
Afløbsanlæg og spildevand 
Reducerer risiko fra de private nedsivningsanlæg i kildepladszone. 
Besigtigelse, tilstands- og risikovurdering af anlæggene indenfor kildepladszonerne. 
På baggrund af tilstandsvurderingen vurderes behovet for etablering af alternative afløbsanlæg på de 
berørte ejendomme inden for kildepladszonerne, herunder mulighed for tilslutning til offentlig kloak. 
Reducerer risiko for forurening fra de private nedsivningsanlæg i indvindingsoplande. 
Information til ejere og brugere af nedsivningsanlæg i indvindingsoplandet omkring brugen af miljø-
fremmede stoffer ved rengøring m.v. og risikoen i forhold til vandindvinding i området. 
Reducerer risiko for forurening fra de private kloakker til grundvandet. 
Konkret risikovurdering af det private kloaknet i forhold til grundvandsinteresser på grundlag af tv-
inspektion og tilstandsvurdering. 
Byer – pesticider og miljøfremmede stoffer 
Begrænsning af brugen af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i kildepladszonerne. 
Der gennemføres en ”giftfri by” kampagne. Der informeres om risikoen ved anvendelse af kemiske be-
kæmpelsesmidler i forhold til vandindvindingen og forslag til alternative bekæmpelsesmetoder. 
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8.7 Horsens-Langholt Vandværk 
 
  Registrerede forureningskilder 

 
I det følgende beskrives de registrerede punktkilder, der ved risikovurde-
ring og prioritering har prioritet 1 og 2. Desuden beskrives de registre-
rede brønde og boringer, afløbsanlæg og liniekilder. Idet der er tale 
om fladekilder af begrænset udstrækning (gartnerier, kirkegårde og 
idrætsanlæg) indgår disse i risikovurdering og prioritering som punktkil-
der. 
 
Erhverv 
Der er registreret 8 erhverv, alle beliggende i kildepladszonen. 
 
En række af de lokaliserede erhverv kan erfaringsmæssigt give anled-
ning til jordforurening. 
 
Andre punktkilder 
Olietanke 
Der er registreret 1 olietank under 6000 l i kildepladszonen, og 4 i ind-
vindingsoplandet. 
 
Olieprodukter kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen. Erfarin-
ger viser, at det kan være vanskeligt at opdage en utæthed i en ned-
gravet tank. Yderligere er der risiko for spild ved påfyldning. 
 
Brønde/boringer 
Der er registreret 2 ejendomme med egen vandforsyning, heraf 1 i kil-
depladszonen. 
 
Ubenyttede boringer og brønde, samt boringer og brønde der ikke er 
sløjfet korrekt, kan give anledning til forurening af grundvandet, idet de 
ofte ligger i umiddelbar nærhed af potentielle forureningskilder. 
 
Private afløbsanlæg 
Der er registreret 2 ejendomme med egen afløbsforhold, heraf 1 i kil-
depladszonen. 
Private afløbsforhold dækker over nedsivningsanlæg både med og 
uden tilladelse, direkte udledning til recipient, afløb fra samletank og 
anden type afløb. Bakterier og miljøfremmede stoffer fra spildevand kan 
udgøre en risiko for grundvandsressourcen. 
 
Liniekilder 
Vestvej går gennem indvindingsoplandet og kildepladszonen til 
Horsens-Langholt Vandværk. 
 
Fladekilder 
En del af Horsens kirke, Horsens Kirkevej 30, ligger i udkanten af ind-
vindingsoplandet til Horsens-Langholt Vandværk. 
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Tabel 8.23 Erhverv 

Erhverv 
Horsens-Langholt Vandværk 

Lokalitets type Branche ROKA nr. Zone 

Autoreparationsværksteder                Autoværksted 851-0712 Kildepladszone 

Fyldplads Fyld- og losseplads 851-2835 Kildepladszone 

Maskinindustri Maskinstationer 852-51659 Kildepladszone 

Møbelindustri iøvrigt                    
Møbelfabrikker og maskin-
snedkerier 851-0835 Kildepladszone 

Transportvirksomhed m.m.                 Vognmandsforretning 852-51659 Kildepladszone 

Varmeværker                              Varmeværker 851-2835 Kildepladszone 

Vognmandsforretninger                    Vognmandsforretning 851-0497 Kildepladszone 

Værksted Autoværksted 852-51659 Kildepladszone 

 
 
Tabel 8.24 Olietanke >6000 l 
Olietanke >6000 l 
 
Horsens-Langholt Vandværk 

Tanktype Kildepladszone Indvindingsopland 

Olietanke - Nedgravet > 6000 liter – Afblændet/sløjfet - 1 

Sum - 1 

 
 
Tabel 8.25 Olietanke < 6000 l 
Olietanke <6000 l 
 
Horsens-Langholt Vandværk 

Tanktype Kildepladszone Indvindingsopland 

Olietanke - Nedgravet < 6000 liter – Afblændet/sløjfet 1 1 

Olietanke - Nedgravet < 6000 liter - I brug - 2 

Olietanke - Nedgravet < 6000 liter - Opgravet - 1 

Sum 1 4 

 
 
Tabel 8.26 Vandforsyningsforhold 
Vandforsyning 
 
Horsens-Langholt Vandværk 

 Kildepladszone Indvindingsopland 

Drikkevandsboring, i brug - 1 

Vandforsyning, egen boring 1 - 

Sum 1 1 
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Tabel 8.27 Afløbsforhold 
Afløbsforhold 
 
Horsens-Langholt Vandværk 

 Kildepladszone Indvindingsopland 

Direkte udledning, i brug - 1 

Nedsivningsanlæg, ikke godkendt 1 - 

Sum 1 1 

 
  Vurdering  

 
8 kilder omfatter egentlige erhverv. Der er udført forureningsundersø-
gelser på en møbelfabrik/maskinsnedkeri (ROKA-nr. 851-0835) uden 
påvisning, hvorfor lokaliteten er vurderet uden risiko, og ingen indsats 
er påkrævet.  
 
Herudover findes der af eksisterende erhverv 2 autoværksteder (ROKA-
nr. 851-0712 og 852-51659) samt en vognmandsforretning (ROKA-
nr. 851-0497). Der er ikke udført undersøgelser på disse lokaliteter, 
hvorfor en historisk redegørelse og der anbefales en vurdering af beho-
vet for en orienterende forureningsundersøgelse. For lokaliteterne, der 
fortsat er i drift intensiveres desuden tilsynet, og der skal ved tilsynet væ-
re fokus på aktiviteter der kan udgøre en risiko for grundvandet. 
 
Endelig er et varmeværk (ROKA-nr. 851-2835) i drift. Her anbefales 
tilsyn.  
 
Nu afsluttede erhverv omfatter en fyld- og losseplads, afsluttet ca. 
1980, på lokaliteten, hvor varmeværket i dag er beliggende (ROKA-nr. 
851-2835). På lokaliteten med ROKA-nr. 852-51659 har der tidligere 
været en vognmandsforretning (afsluttet ca. 1977) samt en maskinstati-
on afsluttet ca. 1985. På begge lokaliteter foreslås en historisk redegø-
relse og vurdering af behovet for en efterfølgende orienterende forure-
ningsundersøgelser. 
 
I forhold til olietanke under 6000 l foreslås kun foretaget en indsats 
overfor tanke beliggende i kildepladszonen, hvoraf der er registreret en 
enkelt. Der bør foretages en besigtigelse og tilstandsvurdering af olie-
tanken med udgangspunkt i resultaterne af den foretagne forurenings-
kildekortlægning. På baggrund af besigtigelsen vurderes behovet for 
yderligere tiltag. 
 
Olietankene er lokaliseret på matrikler og tankenes præcise beliggen-
hed bør ligeledes bekræftes ved besigtigelsen. 
 
Kommunen meddeler ikke tilladelser til nedgravning af nye olietanke 
inkl. rørføringer indenfor kildepladszonen. Ved overjordiske tanke etab-
leres evt. opsamling og overdækning. Ved byggesagsbehandling af 
tanke beliggende uden for kildepladszonen skal der opfordres til at 
etablere overjordiske tanke. 
 
Der bør gennemføres en kampagne vedr. olietanke, der ikke længere 
er i brug. 
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Der gennemføres en kampagne for at opspore brønde/boringer, der 
ikke længere er i brug, beliggende i kildepladszoner og indvindings-
oplande. 
 
Vandindvindingsinteresser skal prioriteres ved renovering af kloakker, 
Der skal stilles særlige krav til de materialer der anvendes. 
 
Ejere af nedsivningsanlæg beliggende i indvindingsoplande bør infor-
meres om risikoen ved brug af miljøfremmede stoffer ved rengøring 
m.v. og risikoen i forhold til vandindvinding i området. 
 
Det vurderes på grund af beliggenhed ikke nødvendig med en indsats 
overfor kirkegården. 
 
Der bør gennemføres en kortlægning af spredningsveje for forurening 
langs vejarealerne ind mod kildepladszoner. 
 
Brug af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i kildepladszonerne 
bør begrænses mest muligt.  
 
En mere detaljeret liste med indsatser findes i Bilag G i Indsatsplande-
len. 
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Indsatser 
Forureningskilder 
Olietanke  
Besigtigelse og tilstandsvurdering af samtlige olietanke indenfor kildepladszoner.  
Der skal gennemføres en indsats for at sikre, at gældende regler overholdes. Det kan evt. gøres i sam-
arbejde med olieselskaberne eller skorstensfejerne. 

Reducerer risiko fra nedgravede olietanke i kildepladszoner og indvindingsoplande. 
Det skal sikres, at olietanke fra før 1970 er tømt og afblændet 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 typegodkendelse og en undersøgelse af alter-
nativ varmeforsyning.  

Forbud mod nedgravning af nye tanke, inkl. rørføringer i kildepladszoner (retningslinie). 
Generelt forbud mod nedgravning af nye tanke inkl. rørføringer inden for kildepladszonen. 
Ved byggesagsbehandling uden for kildepladszonen skal der opfordres til at etablere overjordiske olie-
tanke. 
Kampagne vedr. olietanke, der ikke er i brug, kildepladszoner og indvindingsoplande. 
Der bør gennemføres en kampagne, for at få borgerne til at gøre noget ved evt. olietanke der ikke er i 
brug. Der skal bl.a. informeres om, hvad forsikringsordningen dækker/ikke dækker. 

Erhverv og deponeringer 
Vurdering af forureningsrisiko fra erhverv og tilhørende olietanke, hvor aktiviteten er ophørt. 
Der bør udarbejdes en historisk redegørelse og ske en vurdering af behovet for en orienterende forure-
nings undersøgelse. Indarbejdes herefter i den offentlige prioritering. 
Reducerer risiko for forurening fra eksisterende varmeværker. 
Tilsyn intensiveres i indvindingsoplande. 
Brønde og boringer, der ikke er i brug 
Kampagne for opsporing af brønde/boringer, der ikke længere er i brug. 
Der gennemføres en kampagne for at opspore gamle brønde/boringer beliggende i kildepladszoner 
og indvindingsoplande. 
Ubenyttede boringer/brønde skal sløjfes, og sløjfningen skal efterfølgende dokumenteres med en sløjf-
ningserklæring fra den brøndborer, der udfører arbejdet. 
Afløbsanlæg og spildevand 
Reducere risiko fra de private nedsivningsanlæg i kildepladszone. 
Besigtigelse, tilstands- og risikovurdering af anlæggene indenfor kildepladszonerne. 
På baggrund af tilstandsvurderingen vurderes behovet for etablering af alternative afløbsanlæg på de 
berørte ejendomme inden for kildepladszonerne, herunder mulighed for tilslutning til offentlig kloak. 
Reducere risiko for forurening fra de private nedsivningsanlæg i indvindingsoplande. 
Information til ejere og brugere af nedsivningsanlæg i indvindingsoplandet omkring brugen af miljø-
fremmede stoffer ved rengøring m.v. og risikoen i forhold til vandindvinding i området. 
 
Reducere risiko for forurening fra de private kloakker til grundvand. 
Konkret risikovurdering af det private kloaknet i forhold til grundvandsinteresser på grundlag af tv-
inspektion og tilstandsvurdering. 
Trafikanlæg 

Reducere risiko for forurening i forbindelse med uheld ved transport af farligt gods. 
Kortlægning af spredningsveje for forurening langs vejarealerne ind mod kildepladszoner. Udarbejdel-
se af supplerende beredskabsplaner for de berørte kildepladser. 
Byer – pesticider og miljøfremmede stoffer 
Begrænsning af brugen af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i kildepladszonerne. 
Der gennemføres en ”giftfri by” kampagne. Der informeres om risikoen ved anvendelse af kemiske be-
kæmpelsesmidler i forhold til vandindvindingen og forslag til alternative bekæmpelsesmetoder. 
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8.8 Gl. Vodskov Vandværk 
 
  Registrerede forureningskilder 

 
I det følgende beskrives de registrerede punktkilder, der ved risikovurde-
ring og prioritering har prioritet 1 og 2. Desuden beskrives de registre-
rede brønde og boringer, afløbsanlæg og liniekilder. Idet der er tale 
om fladekilder af begrænset udstrækning (gartnerier, kirkegårde og 
idrætsanlæg) indgår disse i risikovurdering og prioritering som punktkil-
der. 
 
Erhverv 
Der er ikke registreret erhverv i indvindingsoplandet eller kildepladszo-
nen til Gl. Vodskov Vandværk. 
 
Andre punktkilder 
Olietanke 
Der er registreret 3 mulige olietanke i indvindingsoplandet, heraf en 
mulig tank i kildepladszonen til Gammel Vodskov Vandværk.  
Olieprodukter kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen. Erfarin-
ger viser, at det kan være vanskeligt at opdage en utæthed i en ned-
gravet tank. Yderligere er der risiko for spild ved påfyldning. 
 
Brønde/boringer 
Der er ikke registreret punktkilder i form af vandforsyningsforhold i kil-
depladszone og indvindingsopland til Gammel Vodskov Vandværk. 
 
Private afløbsanlæg 
Der er ikke registreret punktkilder i form af afløbsforhold i kildepladszo-
nen og indvindingsoplandet. 
 
Liniekilder 
Der går ingen liniekilder gennem indvindingsoplandet eller kildeplads-
zonen til Gammel Vodskov Vandværk. 
 
Fladekilder 
Der ligger ingen fladekilder i indvindingsoplandet eller kildepladszonen 
til Gammel Vodskov Vandværk. 
 

 
Tabel 8.28 Olietanke <6000 l 
Olietanke <6000 l 
 
Gammel Vodskov Vandværk 

Tanktype Kildepladszone Indvindingsopland 

Centralvarme fra eget anlæg 1 1 

Olietanke - Nedgravet < 6000 liter - I brug - 1 

 
  Vurdering  

I forhold til olietanke under 6000 l foreslås kun foretaget en indsats 
overfor tanke beliggende i kildepladszonen. Der bør foretages en besig-
tigelse og tilstandsvurdering af samtlige olietanke i kildepladszonen 
med udgangspunkt i resultaterne af den foretagne forureningskildekort-
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lægning. På baggrund af tilstandsvurderingen vurderes behovet for 
yderligere tiltag. 
 
Kommunen meddeler ikke nye tilladelser til nedgravede olietanke. 
Der bør gennemføres en kampagne vedr. olietanke, der ikke længere 
er i brug. 

 

Indsatser 
Forureningskilder 
Olietanke  
Besigtigelse og tilstandsvurdering af samtlige olietanke indenfor kildepladszoner.  
Der skal gennemføres en indsats for at sikre, at gældende regler overholdes. Det kan evt. gøres i sam-
arbejde med olieselskaberne eller skorstensfejerne. 

Forbud mod nedgravning af nye tanke, inkl. rørføringer i kildepladszoner (retningslinie). 
Generelt forbud mod nedgravning af nye tanke inkl. rørføringer inden for kildepladszonen. 
Ved byggesagsbehandling uden for kildepladszonen skal der opfordres til at etablere overjordiske olie-
tanke. 
Kampagne vedr. olietanke, der ikke er i brug, kildepladszoner og indvindingsoplande. 
Der bør gennemføres en kampagne, for at få borgerne til at gøre noget ved evt. olietanke, der ikke er i 
brug. Der skal bl.a. informeres om, hvad forsikringsordningen dækker/ikke dækker. 
 
Reducerer risiko fra nedgravede olietanke i kildepladszoner og indvindingsoplande. 
Det skal sikres, at olietanke fra før 1970 er tømt og afblændet 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 typegodkendelse og en undersøgelse af alter-
nativ varmeforsyning.  
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8.9 Sulsted Stationsby Vandværk 
 
  Registrerede forureningskilder 

 
I det følgende beskrives de registrerede punktkilder, der ved risikovurde-
ring og prioritering har prioritet 1 og 2. Desuden beskrives de registre-
rede brønde og boringer, afløbsanlæg og liniekilder. Idet der er tale 
om fladekilder af begrænset udstrækning (gartnerier, kirkegårde og 
idrætsanlæg) indgår disse i risikovurdering og prioritering som punktkil-
der. 
 
Erhverv 
Der er registreret 5 erhverv, 4 i kildepladszonen og et i indvindingsop-
landet. To af disse er planteskoler. 
 
En række af de lokaliserede erhverv kan erfaringsmæssigt give anled-
ning til jordforurening. 
 
Andre punktkilder 
Olietanke 
Der er ikke registreret tanke på over 6.000 l  i forbindelse med erhverv i 
indvindingsoplandet eller kildepladszonen til Sulsted Stationsby Vand-
værk. 
 
Der er registreret 2 olietanke under 6000 l i kildepladszonen. 
 
Olieprodukter kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen. Erfarin-
ger viser, at det kan være vanskeligt at opdage en utæthed i en ned-
gravet tank. Yderligere er der risiko for spild ved påfyldning. 
 
Brønde/boringer 
Der er registreret 12 ejendomme i indvindingsoplandet med egen vand-
forsyning. 
 
Ubenyttede boringer og brønde, samt boringer og brønde, der ikke er 
sløjfet korrekt, kan give anledning til forurening af grundvandet, idet de 
ofte ligger i umiddelbar nærhed af potentielle forureningskilder. 
 
Private afløbsanlæg 
Der er registreret 5 ejendomme i indvindingsoplandet med egen afløbs-
forhold. 
 
Private afløbsforhold dækker over nedsivningsanlæg både med og 
uden tilladelse, direkte udledning til recipient, afløb fra samletank og 
anden type afløb. Bakterier og miljøfremmede stoffer fra spildevand kan 
udgøre en risiko for grundvandsressourcen 
 
Liniekilder 
Sulsted Landevej (landevej 190) går gennem indvindingsoplandet til 
Sulsted Stationsby Vandværk. 
 
En afskærende kloakledning går gennem kildepladszonen til Sulsted 
stationsby Vandværk. 
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Tabel 8.29 Erhverv  

Erhverv 

Sulsted St. by Vandværk 

Lokalitets type Branche ROKA nr. Zone 

Landbrugsmaskinstationer m.v. Maskinstationer 
851-0206 
852-51199 

Kildepladszone 

Maskinindustri                           Maskinstationer 852-51215 Kildepladszone 

Planteskole Gartnerier 852-52854 Indvindingsopland 

Planteskole Gartnerier 852-52856 Kildepladszone 

 
Tabel 8.30 Olietanke <6000 l 
Olietanke <6000 l 
 
Sulsted Stationsby Vandværk 

Tanktype Kildepladszone Indvindingsopland 

Olietanke - Nedgravet < 6000 liter - Afblændet/sløjfet 1 3 

Olietanke - Nedgravet < 6000 liter - I brug - 1 

Olietanke - Nedgravet < 6000 liter - Opgravet - 1 

Olietanke - Overjordisk < 6000 liter - I brug 1 2 

Olietanke - Overjordisk < 6000 liter – status ukendt - 1 

Sum 2 8 

 
Tabel 8.31 Vandforsyning 
Vandforsyning 
 
Sulsted Stationsby Vandværk 

 Kildepladszone Indvindingsopland 

Drikkevandsboring, i brug - 6 

Vandforsyning, egen boring - 6 

Sum - 12 

 
Tabel 8.32 Afløbsforhold 
Afløbsforhold 
 
Sulsted Stationsby Vandværk 

 Kildepladszone Indvindingsopland 

Anden type afløb - 3 

Direkte udledning, i brug - 1 

Nedsivningsanlæg, ikke godkendt - 1 

Sum - 5 

 
 
  Vurdering  

 
5 kilder omfatter egentlige erhverv. Der er udført forureningsundersø-
gelser på en maskinstation ophørt i 1997 (ROKA-nr. 851-0206). Den-
ne resulterede i en påvisning af forurening, som siden er oprenset 
og/eller vurderet uskadelig, hvorfor ingen yderligere indsats anses for 
påkrævet.  
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Herudover findes en maskinstation i drift (ROKA-nr. 852-51215) samt 
en maskinstation afsluttet i 2003 (ROKA-nr. 852-51199). På de to 
sidstnævnte er der ikke udført forureningsundersøgelser, og der foreslås 
således orienterende forureningsundersøgelser. For lokaliteten, der fort-
sat er i drift intensiveres desuden tilsynet, og der skal ved tilsynet være 
fokus på aktiviteter, der kan udgøre en risiko for grundvandet. 
 
På et tidligere gartneri (ROKA-nr. 852-52856, afsluttet i 2005) anbefa-
les en historisk redegørelse og evt. orienterende forureningsundersøgel-
se, mens overfor det eksisterende gartneri (ROKA-nr. 852-52854) skal 
der ske en intensivering af tilsynet, og der skal ved tilsynet være fokus 
på aktiviteter, der kan udgøre en risiko for grundvandet. Forureningsri-
sikoen fra gartneriet bør reduceres ved en orientering om giftfri 
ukrudtsbekæmpelse. 
 
Punktforureningskilderne er lokaliseret på matrikler og deres præcise 
beliggenhed bør bekræftes ved besigtigelsen. 
 
I forhold til olietanke under 6000 l foreslås kun foretaget en indsats 
overfor tanke beliggende i kildepladszonen, hvoraf der er registeret 2. 
Der bør foretages en besigtigelse og tilstandsvurdering af olieanken i 
kildepladszonen med udgangspunkt i resultaterne af den foretagne for-
ureningskildekortlægning. På baggrund af tilstandsvurderingen vurderes 
behovet for yderligere tiltag. 
 
Kommunen meddeler ikke tilladelser til nedgravning af nye olietanke 
inkl. rørføringer indenfor kildepladszonen. Ved overjordiske tanke etab-
leres evt. opsamling og overdækning. Ved byggesagsbehandling af 
tanke beliggende uden for kildepladszonen skal der opfordres til at 
etablere overjordiske tanke. 
 
Der bør gennemføres en kampagne vedr. olietanke, der ikke længere 
er i brug. 
 
Der gennemføres en kampagne for at opspore brønde/boringer, der 
ikke længere er i brug, beliggende i kildepladszoner og indvindings-
oplande. 
 
Vandindvindingsinteresser skal prioriteres ved renovering af kloakker, 
Der skal stilles særlige krav til de materialer der anvendes. 
 
Ejere af nedsivningsanlæg beliggende i indvindingsoplande bør infor-
meres om risikoen ved brug af miljøfremmede stoffer ved rengøring 
m.v. og risikoen i forhold til vandindvinding i området. 
 
Der bør gennemføres en kortlægning af spredningsveje for forurening 
langs vejarealerne ind mod kildepladszonerne. 
 
Brug af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i kildepladszonerne 
bør begrænses mest muligt.  
En mere detaljeret liste med indsatser findes i Bilag H i Indsatsplande-
len. 
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Indsatser 
Forureningskilder 
Olietanke  
Besigtigelse og tilstandsvurdering af samtlige olietanke indenfor kildepladszoner.  
Der skal gennemføres en indsats for at sikre, at gældende regler overholdes. Det kan evt. gøres i sam-
arbejde med olieselskaberne eller skorstensfejerne. 
Reducerer risiko fra nedgravede olietanke i kildepladszoner og indvindingsoplande. 
Det skal sikres, at olietanke fra før 1970 er tømt og afblændet 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 typegodkendelse og en undersøgelse af alter-
nativ varmeforsyning.  
Forbud mod nedgravning af nye tanke, inkl. rørføringer i kildepladszoner (retningslinie). 
Generelt forbud mod nedgravning af nye tanke inkl. rørføringer inden for kildepladszonen. 
Ved bygge sagsbehandling uden for kildepladszonen skal der opfordres til at etablere overjordiske olie-
tanke. 
Kampagne vedr. olietanke, der ikke er i brug, kildepladszoner og indvindingsoplande. 
Der bør gennemføres en kampagne, for at få borgerne til at gøre noget ved evt. olietanke, der ikke er i 
brug. Der skal bl.a. informeres om, hvad forsikringsordningen dækker/ikke dækker. 
Erhverv og deponeringer 
Vurdering af forureningsrisiko fra erhverv og tilhørende olietanke, hvor aktiviteten er ophørt. 
Der bør udarbejdes en historisk redegørelse og ske en vurdering af behovet for en orienterende forure-
ningsundersøgelse. Indarbejdes herefter i den offentlige prioritering. 
Reducerer risici for grundvandsforurening i tilknytning til eksisterende erhverv, hvor aktiviteten stadig 
pågår. 
Tilsyn intensiveres på de erhverv (landbrug og virksomheder med tilhørende olietanke), der er belig-
gende i kildepladszoner og indvindingsoplande. Der skal være fokus på de aktiviteter, der kan udgøre 
en risiko for grundvand. Ved gartnerier orienteres desuden om giftfri ukrudtsbekæmpelse, og evt. for-
bud mod brug af pesticider. 
Brønde og boringer, der ikke er i brug. 
Kampagne for opsporing af gamle brønde/boringer. 
Der gennemføres en kampagne for at opspore gamle brønde/boringer beliggende i kildepladszoner 
og indvindingsoplande. Ubenyttede boringer/brønde skal sløjfes, og sløjfningen skal efterfølgende do-
kumenteres med en sløjfningserklæring fra den brøndborer, der udfører arbejdet. 
Afløbsanlæg og spildevand 
Reducerer risiko fra de private nedsivningsanlæg i kildepladszone. 
Besigtigelse, tilstands- og risikovurdering af anlæggene indenfor kildepladszonerne. 
På baggrund af tilstandsvurderingen vurderes behovet for etablering af alternative afløbsanlæg på de 
berørte ejendomme inden for kildepladszonerne, herunder mulighed for tilslutning til offentlig kloak. 
Reducerer risiko for forurening fra de private nedsivningsanlæg i indvindingsoplande. 
Information til ejere og brugere af nedsivningsanlæg i indvindingsoplandet omkring brugen af miljø-
fremmede stoffer ved rengøring m.v. og risikoen i forhold til vandindvinding i området.  
Reducerer risiko for forurening fra de private kloakker til grundvand. 
Konkret risikovurdering af det private kloaknet i forhold til grundvandsinteresser på grundlag af tv-
inspektion og tilstandsvurdering.  
Trafikanlæg  

Reducerer risiko for forurening i forbindelse med uheld ved transport af farligt gods. 
Kortlægning af spredningsveje for forurening langs vejarealerne ind mod kildepladszoner. 
Udarbejdelse af supplerende beredskabsplaner for de berørte kildepladser. 
Byer – pesticider og miljøfremmede stoffer 
Begrænsning af brugen af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i kildepladszonerne. 
Der gennemføres en ”giftfri by” kampagne. Der informeres om risikoen ved anvendelse af kemiske be-
kæmpelsesmidler i forhold til vandindvindingen og forslag til alternative bekæmpelsesmetoder. 
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8.10 Gl. Sulsted Vandværk 
 
  Registrerede forureningskilder 

 
I det følgende beskrives de registrerede punktkilder, der ved risikovurde-
ring og prioritering har prioritet 1 og 2. Desuden beskrives de registre-
rede brønde og boringer, afløbsanlæg og liniekilder. Idet der er tale 
om fladekilder af begrænset udstrækning (gartnerier, kirkegårde og 
idrætsanlæg) indgår disse i risikovurdering og prioritering som punktkil-
der. 
 
Erhverv 
Der er registreret 9 erhverv beliggende i indvindingsoplandet til Gl. Sul-
sted Vandværk. 
 
En række af de lokaliserede erhverv kan erfaringsmæssigt give anled-
ning til jordforurening. 
 
Andre punktkilder 
Olietanke 
Der er registreret 7 olietanke over 6000 l beliggende i indvindingsop-
landet til Gl. Sulsted Vandværk. 
 
Der er desuden registreret 6 olietanke under 6000 l i indvindingsoplan-
det til Gl. Sulsted Vandværk. 
 
Olieprodukter kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen. Erfarin-
ger viser, at det kan være vanskeligt at opdage en utæthed i en ned-
gravet tank. Yderligere er der risiko for spild ved påfyldning. 
 
Brønde/boringer 
Der er registreret 4 ejendomme i indvindingsopland med egen vandfor-
syning, og 1 i kildepladszonen. 
 
Ubenyttede boringer og brønde, samt boringer og brønde der ikke er 
sløjfet korrekt, kan give anledning til forurening af grundvandet, idet de 
ofte ligger i umiddelbar nærhed af potentielle forureningskilder. 
 
Private afløbsanlæg 
Der er registreret 4 ejendomme i indvindingsoplandet med egen afløbs-
forhold, og 1 i kildepladszonen.  
 
Private afløbsforhold dækker over nedsivningsanlæg både med og 
uden tilladelse, direkte udledning til recipient, afløb fra samletank og 
anden type afløb. Bakterier og miljøfremmede stoffer fra spildevand kan 
udgøre en risiko for grundvandsressourcen. 
 
Liniekilder 
Sulsted Landevej (landevej190) går igennem indvindingsoplandet til Gl. 
Sulsted Vandværk.  
 
En afskærende kloakledning går gennem kildepladszonen til Gl. Sulsted 
Vandværk. 
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Fladekilder 
En del af et idrætsanlæg, Sulsted Skolehal Elkærvej 2, ligger ved ind-
vindingsoplandet til Gl. Sulsted Vandværk. 
 

Tabel 8.33 Erhverv  

Erhverv 
 
Gl. Sulsted Vandværk 

Lokalitets type Branche ROKA nr. Zone 

Autoreparationsværksteder               Autoværksted 852-52959 Indvindingsopland 

Benzin- og servicestationer Benzin- og servicestationer 
851-2721 
851-0919 

Indvindingsopland 

Maskinindustri                           Maskinfabrikker- og værksteder 852-51802 Indvindingsopland 

Mejerier  (nedlagt)                           Olieoplag 851-2853 Indvindingsopland 

Smede- og maskinreparations-
værksted      Smedeværksteder 

852-52239 
852-52959 Indvindingsopland 

Varmeservice           Smedeværksteder 852-51790 Indvindingsopland 

Vognmandsforretninger                    Vognmandsforretning 851-0524 Indvindingsopland 

 

Tabe 8.34 Olietanke >6000 l  

Olietanke >6000 l 
 
Gl. Sulsted Vandværk 

Tanktype Kildepladszone Indvindingsopland 

Nedgravet > 6000 liter - Status ukendt - 3 

Nedgravet > 6000 liter – I brug - 1 

Nedgravet > 6000 liter - Opgravet - 1 

Nedgravet > 6000 liter – Afblændet/sløjfet - 1 

Overjordisk >6000 liter - I brug - 1 
 

Sum  7 

 

Tabel 8.35 Olietanke<6000 l   

Olietanke <6000 l 
 
Gl. Sulsted Vandværk 

Tanktype Kildepladszone Indvindingsopland 

Nedgravet < 6000 liter – Afblændet/sløjfet - 2 

Nedgravet < 6000 liter - I brug - 2 

Nedgravet < 6000 liter - Opgravet - 1 

Overjordisk < 6000 liter - I brug - 1 

Sum - 6 
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Tabel 8.36 Vandforsyning  

Vandforsyning 
 
Gl. Sulsted Vandværk 

 Kildepladszone Indvindingsopland 

Drikkevandsboring, i brug 1 3 

Vandforsyning, egen boring 0 1 

Sum 1 4 

 

Tabel 8.37 Afløbsforhold  

Afløbsforhold 

Gl. Sulsted Vandværk 

 Kildepladszone Indvindingsopland 

Direkte udledning, i brug 1 3 

Nedsivningsanlæg, ikke  
 

0 1 

Sum 1 4 

 
  Vurdering 

9 kilder omfatter egentlige erhverv. Der er registreret 2 benzin- og ser-
vicestationer, hvoraf den ene er afsluttet ca. 1977 (ROKA-nr. 851-
2721). Her er der udført forureningsundersøgelser uden påvisning af 
forurening, hvorfor ingen indsats er påkrævet. Den anden er fortsat i drift 
(ROKA-nr. 851-0919), og her er der udført forureningsundersøgelser og 
påvist forurening, men der er ikke udført oprensning. I dette tilfælde er 
foreslået en afværgeforanstaltning, og desuden at intensivere tilsynet. 
Der skal ved tilsynet være fokus på aktiviteter, der kan udgøre en risiko 
for grundvandet. 
 
Af eksisterende erhverv findes der en vognmandsforretning (ROKA-nr. 
851-0524), en maskinfabrik/værksted (ROKA-nr. 852-51802), et sme-
deværksted (ROKA-nr. 852-51790), samt et olieoplag (ROKA-nr. 851-
2853). Der er på ingen af disse lokaliteter udført forureningsundersøgel-
ser, hvorfor en historisk redegørelse og en efterfølgende orienterende 
forureningsundersøgelse foreslås som indsats. For lokaliteten, der fortsat 
er i drift intensiveres desuden tilsynet, og der skal ved tilsynet være fokus 
på aktiviteter, der kan udgøre en risiko for grundvandet. 
 
Nu afsluttede erhverv omfatter i øvrigt 2 smedeværksteder, afsluttet i hhv. 
ca. 1987 (ROKA-nr. 852-52959) og 1993 (ROKA-nr. 852-52239) samt 
et autoværksted afsluttet ca. 1987 (ROKA-nr. 852-52959). Der er ikke 
udført undersøgelser på disse lokaliteter, og en historisk redegørelse og 
efterfølgende orienterende forureningsundersøgelse foreslås som indsats.  

Endelig findes der en idrætsplads i indvindingsoplandet (ROKA-nr. 851-
1285), og her foreslås en orientering om giftfri ukrudtsbekæmpelse. 

Der er registreret 7 olietanke større end 6.000 l i forbindelse med er-
hverv, og der er på 4 af disse (alle tilknyttet lokaliteten med ROKA-nr. 
851-0919) udført forureningsundersøgelser med påvisning af forurening 
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som konsekvens. Der er ikke udført oprensning, og der foreslås gennem-
ført en afværgeforanstaltning. Der er ikke udført undersøgelser på de re-
sterende 2 lokaliteter (ROKA-nr. 851-1285, 852-51790 og 852-
52974), og her foreslås gennemført en historisk redegørelse og en vur-
dering af behovet for en orienterende forureningsundersøgelse. 

Der er ikke registreret olietanke under 6000 l i kildepladszonen. 
 
Kommunen meddeler ikke tilladelser til nedgravning af nye olietanke 
inkl. rørføringer indenfor kildepladszonen. Ved overjordiske tanke etable-
res evt. opsamling og overdækning. 
 
Ved byggesagsbehandling af tanke beliggende uden for kildepladszonen 
skal der opfordres til at etablere overjordiske tanke. 
 
Der bør gennemføres en kampagne vedr. olietanke, der ikke længere er 
i brug. 
 
Forureningsrisikoen fra idrætsanlægget bør reduceres ved en orientering 
om giftfri ukrudtsbekæmpelse. 
 
Der gennemføres en kampagne for at opspore brønde/boringer, der ikke 
længere er i brug, beliggende i kildepladszoner og indvindingsoplande. 
 
Vandindvindingsinteresser skal prioriteres ved renovering af kloakker. 
Der skal stilles særlige krav til de materialer der anvendes. 
 
Ejere af nedsivningsanlæg beliggende i indvindingsoplande bør informe-
res om risikoen vedr. brug af miljøfremmede stoffer ved rengøring m.v. 
og risikoen i forhold til vandindvinding i området. 
 
Der bør gennemføres en kortlægning af spredningsveje for forurening 
langs vejarealerne ind mod kildepladszonerne. 
 
Brug af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i kildepladszonerne 
bør begrænses mest muligt.  
 
En mere detaljeret liste med indsatser findes i Bilag I i Indsatsplandelen. 
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Indsatser 
Forureningskilder 
Olietanke  
Besigtigelse og tilstandsvurdering af samtlige olietanke indenfor kildepladszoner.  
Der skal gennemføres en indsats for at sikre, at gældende regler overholdes. Det kan evt. gøres i sam-
arbejde med olieselskaberne eller skorstensfejerne. 
Reducerer risiko fra nedgravede olietanke i kildepladszoner og indvindingsoplande. 
Det skal sikres, at olietanke fra før 1970 er tømt og afblændet 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 typegodkendelse og en undersøgelse af alternativ varmeforsyning.  
Forbud mod nedgravning af nye tanke, inkl. rørføringer i kildepladszoner (retningslinie). 
Generelt forbud mod nedgravning af nye tanke inkl. rørføringer inden for kildepladszonen. Ved bygge-
sagsbehandling uden for kildepladszonen skal der opfordres til at etablere overjordiske olietanke. 
Kampagne vedr. olietanke, der ikke er i brug, kildepladszoner og indvindingsoplande 
Der bør gennemføres en kampagne, for at få borgerne til at gøre noget ved evt. olietanke der ikke er i 
brug. Der skal bl.a. informeres om, hvad forsikringsordningen dækker/ikke dækker. 
Erhverv og deponeringer 
Vurdering af forureningsrisiko fra erhverv og tilhørende olietanke, hvor aktiviteten er ophørt. 
Der bør udarbejdes en historisk redegørelse og ske en vurdering af behovet for en orienterende forure-
nings undersøgelse. Indarbejdes herefter i den offentlige prioritering. 
Reducerer risici for grundvandsforurening i tilknytning til eksisterende erhverv, hvor aktiviteten stadig 
pågår. 
Tilsyn intensiveres på de erhverv (landbrug og virksomheder med tilhørende olietanke), der er belig-
gende i kildepladszoner og indvindingsoplande. Der skal være fokus på de aktiviteter, der kan udgøre 
en risiko for grundvand. Ved gartnerier orienteres desuden om giftfri ukrudtsbekæmpelse, og evt. for-
bud mod brug af pesticider. 
Reducerer forureningsrisiko med pesticider fra gartnerier, kirkegårde og idrætspladser. 
Orientering om giftfri ukrudtsbekæmpelse, og evt. forbud mod brug af pesticider. 
Gamle brønde og boringer, der ikke er i brug 
Kampagne for opsporing af brønde/boringer, der ikke længere er i brug. 
I indvindingsopland og kildepladszone gennemføres en kampagne for at opspore brønde/boringer, der 
ikke længere er i brug.  Ubenyttede boringer/brønde skal sløjfes, og sløjfningen skal efterfølgende do-
kumenteres med en sløjfningserklæring fra den brøndborer, der udfører arbejdet. 
Afløbsanlæg og spildevand 
Reducerer risiko fra de private nedsivningsanlæg i kildepladszone. 
Besigtigelse, tilstands- og risikovurdering af anlæggene indenfor kildepladszonerne. 
På baggrund af tilstandsvurderingen vurderes behovet for etablering af alternative afløbsanlæg på de 
berørte ejendomme inden for kildepladszonerne, herunder mulighed for tilslutning til offentlig kloak. 
Reducerer risiko for forurening fra de private nedsivningsanlæg i indvindingsoplande. 
Information til ejere og brugere af nedsivningsanlæg i indvindingsoplandet omkring brugen af miljø-
fremmede stoffer ved rengøring m.v. og risikoen i forhold til vandindvinding i området. 
Reducerer risiko for forurening fra de private kloakker til grundvand. 
Konkret risikovurdering af det private kloaknet i forhold til grundvandsinteresser på grundlag af tv-
inspektion og tilstandsvurdering. 
Trafikanlæg  

Reducerer risiko for forurening i forbindelse med uheld ved transport af farligt gods. 
Kortlægning af spredningsveje for forurening langs vejarealerne ind mod kildepladszoner. Udarbejdel-
se af supplerende beredskabsplaner for de berørte kildepladser. 
Byer – pesticider og miljøfremmede stoffer 
Begrænsning af brugen af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i kildepladszonerne. 
Der gennemføres en ”giftfri by” kampagne. Der informeres om risikoen ved anvendelse af kemiske be-
kæmpelsesmidler i forhold til vandindvindingen og forslag til alternative bekæmpelsesmetoder. 
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8.11 Ajstrup Østre Vandværk 
 
  Registrerede forureningskilder 

 
I det følgende beskrives de registrerede punktkilder, der ved risikovurde-
ring og prioritering har prioritet 1 og 2. Desuden beskrives de registre-
rede brønde og boringer, afløbsanlæg og liniekilder. Idet der er tale 
om fladekilder af begrænset udstrækning (gartnerier, kirkegårde og 
idrætsanlæg) indgår disse i risikovurdering og prioritering som punktkil-
der. 
 
Erhverv 
Der er registreret 4 erhverv alle beliggende i kildepladszonen. 
 
En række af de lokaliserede erhverv kan erfaringsmæssigt give anled-
ning til jordforurening. 
 
Andre punktkilder 
Olietanke 
Der er ikke registreret olietanke over 6.000 l ved Ajstrup Østre Vand-
værk. 
 
Der er registreret 24 olietanke under 6000 l i kildepladszonen til Ajstrup 
Østre Vandværk. 
 
Olieprodukter kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen. Erfarin-
ger viser, at det kan være vanskeligt at opdage en utæthed i en ned-
gravet tank. Yderligere er der risiko for spild ved påfyldning. 
 
Brønde/boringer 
Der er registreret 5 ejendomme med egen vandforsyning i kildeplads-
zonen. 
 
Ubenyttede boringer og brønde, samt boringer og brønde der ikke er 
sløjfet korrekt, kan give anledning til forurening af grundvandet, idet de 
ofte ligger i umiddelbar nærhed af potentielle forureningskilder. 
 
Private afløbsanlæg 
Der er ikke registreret punktkilder i form af afløbsforhold i kildepladszo-
nen til Ajstrup Østre Vandværk. 
 
Liniekilder 
En afskærende kloakledning går gennem kildepladszonen til Ajstrup 
Østre Vandværk. 
 
Fladekilder 
Der ligger ingen fladekilder i kildepladszonen til Ajstrup Østre Vand-
værk. 
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Tabel 8.38 Erhverv  

Erhverv 
 
Ajstrup Østre Vandværk 

Lokalitets type Branche ROKA nr. Zone 

Benzin- og servicestationer              Benzin- og servicestationer 851-0914 Kildepladszone 

Handel med korn, foder- og gødningsstof 
Håndtering og oplag af pestici-
der 

851-0914 Kildepladszone 

Skrotpladser og produkthandel            Skrotpladser og produkthandlere 851-0622 Kildepladszone 

 

Tabel 8.39 Olietanke <6000 l 

Olietanke < 6000 l 
Ajstrup Østre Vandværk 

Tanktype Kildepladszone Indvindingsopland 

Olietanke - Nedgravet < 6000 liter – Afblændet/sløjfet 8 - 

Olietanke - Nedgravet < 6000 liter - I brug 4 - 

Olietanke - Nedgravet < 6000 liter - Opgravet 3 - 

Olietanke - Nedgravet < 6000 liter - Status ukendt 2 - 

Olietanke - Overjordisk < 6000 liter - I brug 2 - 

Olietanke - Overjordisk < 6000 liter – Status ukendt 3 - 

Olietanke - Overjordisk < 6000 liter - fjernet 1 - 

Olietanke - Overjordisk < 6000 liter – Ikke i brug 1 - 

Sum 24 - 

 

Tabel 8.40 Vandforsyning 

Vandforsyning 
 Ajstrup Østre Vandværk 

 Kildepladszone Indvindingsopland 

Drikkevandsboring, i brug 2 - 

Vandforsyning, egen boring 3 - 

Sum 5 - 

 

  Vurdering 
En skrotplads/produkthandler (ROKA-nr. 851-0622) lukkede ca. 1996. 
Der er påvist forurening på lokaliteten, og da der ikke er udført foran-
staltninger overfor den konstaterede forurening, anbefales afværgefor-
anstaltninger som indsats. En benzin- og servicestation (ROKA-nr. 851-
0914) lukkede i år 2000. På denne lokalitet er der foretaget en op-
rensning, og ingen yderligere indsats anses for nødvendig. På samme 
lokalitet findes eneste pågående potentielt forurenende aktivitet, som 
tilhører kategorien "håndtering og oplag af pesticider". Der er ikke ud-
ført pesticidundersøgelser på lokaliteten, og derfor anbefales som ind-
sats en orienterende forureningsundersøgelse, samt at intensivere tilsy-
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net med fokus på aktiviteter der kan udgøre en risiko for grundvandet. 

24 kilder er olietanke mindre end 6.000 l beliggende i kildepladszo-
nen. Der bør foretages en besigtigelse og tilstandsvurdering af samtlige 
olietanke i kildepladszonen med udgangspunkt i resultaterne af den fo-
retagne forureningskildekortlægning. På baggrund af tilstandsvurderin-
gen vurderes behovet for yderligere tiltag. 

Kommunen meddeler ikke tilladelser til nedgravning af nye olietanke 
inkl. rørføringer indenfor kildepladszonen. Ved overjordiske tanke etab-
leres evt. opsamling og overdækning. 
 
Ved byggesagsbehandling af tanke beliggende uden for kildepladszo-
nen skal der opfordres til at etablere overjordiske tanke. 
 
Der bør gennemføres en kampagne vedr. olietanke, der ikke længere 
er i brug. 
 
Der gennemføres en kampagne for at opspore brønde/boringer, der 
ikke længere er i brug, beliggende i kildepladszoner og indvinding-
soplande. 
 
Brug af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i kildepladszonerne 
bør begrænses mest muligt.  
 
En mere detaljeret liste med indsatser findes i Bilag J i Indsatsplandelen. 
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Indsatser 
Forureningskilder 
Olietanke  
Besigtigelse og tilstandsvurdering af samtlige olietanke indenfor kildepladszoner.  
Der skal gennemføres en indsats for at sikre, at gældende regler overholdes. Det kan evt. gøres i sam-
arbejde med olieselskaberne eller skorstensfejerne. 
Reducerer risiko fra nedgravede olietanke i kildepladszoner og indvindingsoplande. 
Det skal sikres, at olietanke fra før 1970 er tømt og afblændet 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 typegodkendelse og en undersøgelse af alter-
nativ varmeforsyning.  
Forbud mod nedgravning af nye tanke, inkl. rørføringer i kildepladszoner (retningslinie). 
Generelt forbud mod nedgravning af nye tanke inkl. rørføringer inden for kildepladszonen. 
Ved byggesagsbehandling uden for kildepladszonen skal der opfordres til at etablere overjordiske olie-
tanke. 
Kampagne vedr. olietanke, der ikke er i brug, kildepladszoner og indvindingsoplande. 
Der bør gennemføres en kampagne, for at få borgerne til at gøre noget ved evt. olietanke, der ikke er i 
brug. Der skal bl.a. informeres om, hvad forsikringsordningen dækker/ikke dækker. 

Erhverv og deponeringer 
Vurdering af forureningsrisiko fra erhverv og tilhørende olietanke, hvor aktiviteten er ophørt. 
Der bør udarbejdes en historisk redegørelse og en vurdering af behovet for en orienterende forure-
ningsundersøgelse. Indarbejdes herefter i den offentlige prioritering. 
Reducerer af risici for grundvandsforurening i tilknytning til eksisterende erhverv, hvor aktiviteten stadig 
pågår. 
Tilsyn intensiveres på de erhverv (landbrug og virksomheder med tilhørende olietanke), der er belig-
gende i kildepladszoner og indvindingsoplande. Der skal være fokus på de aktiviteter, der kan udgøre 
en risiko for grundvand. Ved gartnerier orienteres desuden om giftfri ukrudtsbekæmpelse, og evt. for-
bud mod brug af pesticider. 
Brønde og boringer, der ikke er i brug 
Kampagne for opsporing af brønde/boringer, der ikke længere er i brug. 
I kildepladszoner og indvindingsoplande gennemføres en kampagne for at opspore brønde/boringer, 
der ikke længere er i brug. 
   
Ubenyttede boringer/brønde skal sløjfes, og sløjfningen skal efterfølgende dokumenteres med en sløjf-
ningserklæring fra den brøndborer, der udfører arbejdet. 
Byer – pesticider og miljøfremmede stoffer 
Begrænsning af brugen af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i kildepladszonerne. 
Der gennemføres en ”giftfri by” kampagne. Der informeres om risikoen ved anvendelse af kemiske be-
kæmpelsesmidler i forhold til vandindvindingen og forslag til alternative bekæmpelsesmetoder. 
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8.12 Uggerhalne Vandværk 
 
  Registrerede forureningskilder 

 
I det følgende beskrives de registrerede punktkilder, der ved risikovurde-
ring og prioritering har prioritet 1 og 2. Desuden beskrives de registre-
rede brønde og boringer, afløbsanlæg og liniekilder. I det der er tale 
om fladekilder af begrænset udstrækning (gartnerier, kirkegårde og 
idrætsanlæg) indgår disse i risikovurdering og prioritering som punktkil-
der. 
 
Erhverv 
Der er registreret et enkelt erhverv beliggende i kildepladszonen til Ug-
gerhalne Vandværk. 
 
Lokaliteten kan erfaringsmæssigt give anledning til jordforurening. 
 
Andre punktkilder 
Olietanke 
Der er registreret en olietank over 6000 l i indvindingsoplandet til Ug-
gerhalne Vandværk. Den er registreret som opgravet. 

Der er desuden registreret 5 olietanke under 6000 l i kildepladszonen 
til Uggerhalne Vandværk, og 3 i indvindingsoplandet. 
 
Olieprodukter kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen. Erfarin-
ger viser, at det kan være vanskeligt at opdage en utæthed i en ned-
gravet tank. Yderligere er der risiko for spild ved påfyldning. 
 
Brønde/boringer 
Der er registreret 5 ejendomme i indvindingsoplandet til Uggerhalne 
Vandværk, der har egne vandforsyninger. 
 
Ubenyttede boringer og brønde, samt boringer og brønde der ikke er 
sløjfet korrekt, kan give anledning til forurening af grundvandet, idet de 
ofte ligger i umiddelbar nærhed af potentielle forureningskilder. 
 
Private afløbsanlæg 
Der er registreret 2 ejendomme i indvindingsoplandet med egen afløbs-
forhold. Private afløbsforhold dækker over nedsivningsanlæg både med 
og uden tilladelse, direkte udledning til recipient, afløb fra samletank 
og anden type afløb. Bakterier og miljøfremmede stoffer fra spildevand 
kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen. 
 
Liniekilder 
Der går ingen liniekilder gennem indvindingsoplandet eller kildeplads-
zonen til Uggerhalne Vandværk. 

Fladekilder 
Der ligger ingen fladekilder i indvindingsoplandet eller kildepladszonen 
til Uggerhalne Vandværk. 
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Tabel 8.41 Erhverv  

Erhverv 
Uggerhalne Vandværk 

Lokalitets type Branche ROKA nr. Zone 

Benzin- og servicestationer              Benzin- og servicestationer            851-2865 Kildepladszone 

 

Tabel 8.42 Olietanke >6000 l  

Olietanke >6000 l 
 
Uggerhalne Vandværk 

Tanktype Kildepladszone Indvindingsopland 

Nedgravet > 6000 liter – Opgravet - 1 

Sum - 1 

 

Tabel 8.43 Olietanke <6000 l  

Olietanke<6000 l 
 Uggerhalne Vandværk 

Tanktype Kildepladszone Indvindingsopland 

Olietanke - Nedgravet < 6000 liter - Afblændet/sløjfet 2 - 

Olietanke - Nedgravet < 6000 liter – Opgravet - 1 

Olietanke - Nedgravet < 6000 liter – I brug 1 - 

Olietanke - Nedgravet < 6000 liter – Status ukendt 1 1 

Olietanke - Overjordisk < 6000 liter - I brug 1 1 

Sum 5 3 

 

Tabel 8.44 Vandforsyning  

Vandforsyning 

Uggerhalne Vandværk 

 Kildepladszone Indvindingsopland 

Drikkevandsboring, i brug - 1 

Drikkevandsbrønd, i brug - 1 

Vandforsyning, egen boring - 3 

Sum - 5 

 

Tabel 8.45 Afløbsforhold  

Afløbsforhold 

Uggerhalne Vandværk 

 Kildepladszone Indvindingsopland 

Nedsivningsanlæg, godkendt  
 

- 2 

Sum - 2 



  Redegørelse 
 

151 

 
  Vurdering 

Kun én kilde omfatter egentligt erhverv med Nordjyllands Amt som 
myndighed. Der er tale om en benzin- og servicestation afsluttet ca. 
1977 (ROKA-nr. 851-2865), hvor der er udført forurenings-
undersøgelser uden påvisning, hvorfor lokaliteten er vurderet uden risi-
ko, og ingen indsats er påkrævet. 
 
I forhold til olietanke under 6000 l foreslås kun foretaget en indsats 
overfor tanke beliggende i kildepladszonen. Der bør foretages en besig-
tigelse og tilstandsvurdering af samtlige olietanke i kildepladszonen 
med udgangspunkt i resultaterne af den foretagne forureningskildekort-
lægning. På baggrund af tilstandsvurderingen vurderes behovet for 
yderligere tiltag. 
 
Olietankene er lokaliseret på matrikler og tankenes præcise beliggen-
hed bør ligeledes bekræftes ved besigtigelsen. 
 
Kommunen meddeler ikke tilladelser til nedgravning af nye olietanke 
inkl. rørføringer indenfor kildepladszonen. Ved overjordiske tanke etab-
leres evt. opsamling og overdækning. 
 
Ved byggesagsbehandling af tanke beliggende uden for kildepladszo-
nen skal der opfordres til at etablere overjordiske tanke. 
 
Der bør gennemføres en kampagne vedr. olietanke, der ikke længere 
er i brug. 
 
Der gennemføres en kampagne for at opspore brønde/boringer, der 
ikke længere er i brug, beliggende i kildepladszoner og indvinding-
soplande. 
 
Ejere af nedsivningsanlæg beliggende i indvindingsoplande bør infor-
meres om risikoen vedr. brug af miljøfremmede stoffer ved rengøring 
m.v. og risikoen i forhold til vandindvinding i området. 
 
Brug af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i kildepladszonerne 
bør begrænses mest muligt.  
 
En mere detaljeret liste med indsatser findes i Bilag K i Indsatsplande-
len. 
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Indsatser 
Forureningskilder 
Olietanke  
Besigtigelse og tilstandsvurdering af samtlige olietanke indenfor kildepladszoner.  
Der skal gennemføres en indsats for at sikre, at gældende regler overholdes. Det kan evt. gøres i sam-
arbejde med olieselskaberne eller skorstensfejerne. 

Reducerer risiko fra nedgravede olietanke i kildepladszoner og indvindingsoplande. 
Det skal sikres, at olietanke fra før 1970 er tømt og afblændet 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 typegodkendelse og en undersøgelse af alter-
nativ varmeforsyning.  
Forbud mod nedgravning af nye tanke, inkl. rørføringer i kildepladszoner (retningslinie). 
Generelt forbud mod nedgravning af nye tanke inkl. rørføringer inden for kildepladszonen. 
Ved byggesagsbehandling uden for kildepladszonen skal der opfordres til at etablere overjordiske olie-
tanke. 
Kampagne vedr. olietanke, der ikke er i brug, kildepladszoner og indvindingsoplande. 
Der bør gennemføres en kampagne, for at få borgerne til at gøre noget ved evt. olietanke, der ikke er i 
brug. Der skal bl.a. informeres om, hvad forsikringsordningen dækker/ikke dækker. 
 
Brønde og boringer, der ikke er i brug 
Kampagne for opsporing af brønde/boringer, der ikke længere er i brug. 
I kildepladszoner og indvindingsoplande gennemføres en kampagne for at opspore brønde/boringer, 
der ikke længere er i brug.  
Ubenyttede boringer/brønde skal sløjfes, og sløjfningen skal efterfølgende dokumenteres med en sløjf-
ningserklæring fra den brøndborer, der udfører arbejdet. 
Afløbsanlæg og spildevand 
Reducerer risiko for forurening fra de private nedsivningsanlæg i indvindingsoplande. 
Information til ejere og brugere af nedsivningsanlæg i indvindingsoplandet omkring brugen af miljø-
fremmede stoffer ved rengøring m.v. og risikoen i forhold til vandindvinding i området. 
 
Reducerer risiko for forurening fra de private kloakker til grundvandet. 
Konkret risikovurdering af det private kloaknet i forhold til grundvandsinteresser på grundlag af tv-
inspektion og tilstandsvurdering. 
 
Byer – pesticider og miljøfremmede stoffer 
Begrænsning af brugen af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i kildepladszonerne. 
Der gennemføres en ”giftfri by” kampagne. Der informeres om risikoen ved anvendelse af kemiske be-
kæmpelsesmidler i forhold til vandindvindingen og forslag til alternative bekæmpelsesmetoder. 
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8.13 Tylstrup Vandværk 
 
  Registrerede forureningskilder 

 
I det følgende beskrives de registrerede punktkilder, der ved risikovurde-
ring og prioritering har prioritet 1 og 2. Desuden beskrives de registre-
rede brønde og boringer, afløbsanlæg og liniekilder. I det der er tale 
om fladekilder af begrænset udstrækning (gartnerier, kirkegårde og 
idrætsanlæg) indgår disse i risikovurdering og prioritering som punktkil-
der. 
 
Erhverv 
Der er registreret 26 erhverv, heraf er 15 beliggende i kildepladszonen. 
 
Et gartneri, Luneborgvej 93, samt en planteskole, Luneborgvej 35, lig-
ger ligeledes i kildepladszonen. 
 
En planteskole, Gammel Skolevej 10, ligger i indvindingsoplandet. 
En række af de lokaliserede erhverv kan erfaringsmæssigt give anled-
ning til jordforurening. 
 
Andre punktkilder 
Olietanke 
Der er registreret 7 olietanke over 6000 l i forbindelse med erhverv i 
kildepladszonen, og 6 i oplandet. 
 
Der er desuden registreret 13 olietanken under 6000 l. Heraf er de 3 
beliggende i kildepladszonen. 
 
Olieprodukter kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen. Erfarin-
ger viser, at det kan være vanskeligt at opdage en utæthed i en ned-
gravet tank. Yderligere er der risiko for spild ved påfyldning. 
 
Brønde/boringer 
Der er registreret 1 ejendom i kildepladszonen med egen vandforsyning 
og 1 ejendom i oplandet. 
 
Ubenyttede boringer og brønde, samt boringer og brønde, der ikke er 
sløjfet korrekt, kan give anledning til forurening af grundvandet, idet de 
ofte ligger i umiddelbar nærhed af potentielle forureningskilder. 
 
Private afløbsanlæg 
Der er registreret 4 ejendomme i indvindingsoplandet med egen afløbs-
forhold, og 1 i kildepladszonen. Private afløbsforhold dækker over ned-
sivningsanlæg både med og uden tilladelse, direkte udledning til reci-
pient, afløb fra samletank og anden type afløb. Bakterier og miljøfrem-
mede stoffer fra spildevand kan udgøre en risiko for grundvandsres-
sourcen. 
 
Liniekilder 
Jernbanen går gennem indvindingsoplandet og kildepladszonen til Tyl-
strup Vandværk.  
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Luneborgvej (landevej 559) går gennem indvindingsoplandet og kilde-
pladszonen til Tylstrup Vandværk og Tylstrup Landevej (landevej 190) 
går gennem indvindingsoplandet til vandværket. 
 
En afskærende kloakledning går gennem indvindingsoplandet og kilde-
pladszonen til Tylstrup Vandværk.  
 
Fladekilder 
Tylstrup Hallen/skydebane, Vestergårdsgade 10, ligger i kildepladszo-
nen til Tylstrup Vandværk.  

Tabel 8.46 Erhverv  

Erhverv 
Tylstrup Vandværk 

Lokalitets type Branche ROKA nr. Zone 

Autoreparationsværksteder                Autoværksteder 851-2845 Kildepladszone 

Autoreparationsværksteder                        Autoværksteder 852-52378 
851-1238 

Indvindingsopland  

Benzin- og servicestationer     
         

Benzin- og servicestationer     851-0921 
851-2730 
851-2854 
851-2790 
851-2845 
851-1287 

Kildepladszone 
 

Benzin- og servicestationer              Benzin- og servicestationer     851-0462 Indvindingsopland  

Benzin- og servicestationer              Benzin- og servicestationer     851-2754 Indvindingsopland  

Benzin- og servicestationer              Benzin- og servicestationer     851-1238 Indvindingsopland  

Planteskole/drivhuse Gartnerier 852-51357 Kildepladszone 

Nedl. Olietank v/gartneri Gartnerier 851-3103 Kildepladszone 

Olietank Gartnerier 852-51569 Indvindingsopland 

Landbrugsmaskinstationer m.v. Maskinfabrikker- og værkste-
der 

852-51155 Indvindingsopland  

Mejerier                                 Olieoplag 851-2810 Kildepladszone 

Renserier og farverier                   Renserier 851-2810 Kildepladszone 

Reparation og anden servicevirksomhed  852-51155 Indvindingsopland  

Skrotpladser og produkthandel            Skrotpladser og produkthand-
lere 

851-0462 Indvindingsopland  

Smede- og maskinreparationsværksted      Smedeværksteder 852-52425 Kildepladszone 

Tømrer- og snedkerforretning Møbelfabrikker- og maskin-
snedkerier 

852-52378 Indvindingsopland 

Varmeværker                              Varmeværker 851-0337 Kildepladszone 

Vognmandsforretninger Vognmandsforretning 852-51267 
852-52401 

Kildepladszone 

Vognmandsforretninger                    vognmandsforretning 852-52388 Indvindingsopland  



  Redegørelse 
 

155 

 

Tabel 8.47 Olietanke >6000 l  

Olietanke >6000 l 
 Tylstrup Vandværk 

Tanktype Kildepladszone Indvindingsopland 

Olietanke - Nedgravet > 6000 liter – Afblændet/sløjfet 2 - 

Olietanke - Nedgravet > 6000 liter - I brug 4 4 

Olietanke - Nedgravet > 6000 liter - Opgravet 1 - 

Olietanke - Nedgravet > 6000 liter - Status ukendt - 2 

Sum 7 6 

 

Tabel 8.48 Olietanke <6000 l  

Olietanke <6000 l 
 
Tylstrup Vandværk 

Tanktype Kildepladszone Indvindingsopland 

Olietanke - Nedgravet < 6000 liter - Afblændet/sløjfet 1 3 

Olietanke - Nedgravet < 6000 liter - I brug - 5 

Olietanke - Overjordisk < 6000 liter - I brug 2 1 

Olietanke - Overjordisk < 6000 liter - Status ukendt - 1 

Sum 3 10 

 

Tabel 8.49 Vandforsyningforhold  

Tylstrup Vandværk 

 Kildepladszone Indvindingsopland 

Vandforsyning, egen boring 1 1 

Sum 1 1 

 

Tabel 8.50 Afløbsforhold  

Tylstrup Vandværk 

 Kildepladszone Indvindingsopland 

Anden type afløb - 2 

Direkte udledning, i brug 1 1 

Nedsivningsanlæg, godkendt - 1 

Sum 1 4 
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  Vurdering 

Der er registreret 9 benzin- og servicestationer. Heraf er der ikke udført 
undersøgelser på 3, som er afsluttet i hhv. ca. 1938 (ROKA-nr. 851-
2854), ca. 1950 (ROKA-nr. 851-2845) og ca. 1965 (851-2754). I al-
le 3 tilfælde anbefales en historisk redegørelse og en vurdering af be-
hovet for en orienterende forureningsundersøgelse.  
 
På 2 lokaliteter, heraf en afsluttet ca. 1970 (ROKA-nr. 851-2730) og 
en i drift (ROKA-nr. 851-0921) er der ved undersøgelse ikke påvist for-
urening, mens der i yderligere 2 tilfælde afsluttet hhv. ca. 1952 (ROKA-
nr. 851-2790) og 1985 (ROKA-nr. 851-1287) er der påvist forurening, 
men denne er oprenset og/eller vurderet uskadelig. Hvad angår disse 4 
lokaliteter, er ingen yderligere indsats således påkrævet.  
 
Endelig er der på 2 lokaliteter afsluttet i hhv. ca. 1987 (ROKA-nr. 851-
1238) og 2005 (ROKA-nr. 851-0462) udført forureningsundersøgelser 
med påvisning af forurening, men uden opfølgende aktiviteter. Her an-
befales gennemført afværgeforanstaltninger. 
  
Der er registreret 3 autoværksteder. Heraf er der påvist forurening uden 
opfølgende aktiviteter på en lokalitet med ukendt afslutningstidspunkt 
(ROKA-nr. 851-1238). Her anbefales ligeledes afværge-foranstaltnin-
ger. På en anden lokalitet afsluttet ca. 1979 (ROKA-nr. 851-2845) er 
der udført forureningsundersøgelser uden påvisning, hvorfor yderligere 
indsats ikke er påkrævet. Endelig er der ikke udført undersøgelser på et 
værksted, som fortsat er i drift (ROKA-nr. 852-52378). Her anbefales 
en historisk redegørelse og en vurdering af behovet for en orienterende 
forureningsundersøgelse, og et intensiveret tilsyn med fokus på aktivite-
ter, der kan udgøre en risiko for grundvandet. 
 
Der har i alt været 3 vognmandsforretninger, men disse er afsluttet i 
hhv. ca. 1985 (ROKA-nr. 852-52401), ca. 1990 (ROKA-nr. 852-
52388) og ca. 2005 (852-51267). På ingen af disse lokaliteter er der 
udført undersøgelser, og derfor foreslås gennemført historisk redegørel-
se og en efterfølgende vurdering af behovet for en orienterende forure-
ningsundersøgelser. 
 
En maskinfabrik/værksted (ROKA-nr. 852-51155) og et smedeværksted 
(ROKA-nr. 852-52425) er begge i drift. Der er ikke udført undersøgel-
ser, hvorfor bedste indsats på begge lokaliteter er orienterende forure-
ningsundersøgelser, og et intensiveret tilsyn. Endvidere findes der en 
møbelfabrik/maskinsnedkeri afsluttet i 1967 (ROKA-nr. 852-52378), 
hvor bedste indsats er en orienterende forureningsundersøgelse.  
 
Der er udført forureningsundersøgelser uden påvisning på et varme-
værk i drift (ROKA-nr. 851-0337), så her anses ingen indsats påkrævet. 
  
På lokaliteten med ROKA-nr. 851-2810 har der ligget både et olieop-
lag (afsluttet 1962) og et renseri (afsluttet 1972). Der er udført forure-
ningsundersøgelser på lokaliteten, og påvist forurening der er opren-
set/vurderet uskadelig. På denne lokalitet er der således ikke behov for 
yderligere indsats.  
 
Der er tilsvarende udført undersøgelser på en skrotplads/produkthan-
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del, som fortsat er i drift (ROKA-nr. 851-0462), med påvisning af foru-
rening til følge. Da der ikke er udført opfølgende tiltag anbefales her en 
afværgeforanstaltning, samt et intensiveret tilsyn. 
 
Der er registreret 3 gartnerier, hvoraf et er afsluttet ca. 1988 (ROKA-nr. 
852-52357). De to øvrige gartnerier (ROKA-nr. 851-3103 og 852-
51569) er fortsat i drift, og der anbefales et intensiveret tilsyn og en ori-
entering af giftfri ukrudtsbekæmpelse.  
 
Endelig ligger der både en idrætsplads og en skydebane i kildepladszo-
nen på lokaliteten med ROKA-nr. 852-53387. Begge er fortsat i drift, 
og bedste indsats overfor de to aktiviteter er hhv. orientering om giftfri 
ukrudtsbekæmpelse og en orienterende forureningsundersøgelse. 
 
Der er registreret 13 olietanke større end 6.000 l i forbindelse med er-
hverv. Ved 5 af disse (4 stk. tilknyttet ROKA-nr. 851-0462 samt 1 stk. 
tilknyttet ROKA-nr. 851-1238) er der ved undersøgelse påvist forure-
ning, men der er ikke udført opfølgende tiltag. Her forslås iværksat af-
værgeforanstaltninger. På lokaliteten med ROKA-nr. 851-0921, hvor 
der ligger 2 tanke, samt på ROKA-nr. 851-0337 er der udført under-
søgelser uden påvisning af forurening, og på ROKA-nr. 851-1287 er 
der tilknyttet 3 tanke, hvor forurening er påvist, men oprenset/vurderet 
uskadelig. Overfor disse 6 tanke er ingen indsats påkrævet. Ved de sid-
ste 2 tanke (ROKA-nr. 851-3103 og 851-3060) er der ikke udført un-
dersøgelser, hvorfor der foreslås gennemført orienterende forurenings-
undersøgelser. 
 
13 kilder er olietanke mindre end 6.000 l. I forhold til olietanke under 
6000 l foreslås kun foretaget en indsats overfor tanke beliggende i kil-
depladszonen. Der bør foretages en besigtigelse og tilstandsvurdering 
af samtlige olietanke i kildepladszonen med udgangspunkt i resultater-
ne af den foretagne forureningskildekortlægning. På baggrund af til-
standsvurderingen vurderes behovet for yderligere tiltag. 
 
Kommunen meddeler ikke tilladelser til nedgravning af nye olietanke 
inkl. rørføringer indenfor kildepladszonen. Ved overjordiske tanke etab-
leres evt. opsamling og overdækning. 
 
Ved byggesagsbehandling af tanke beliggende uden for kildepladszo-
nen skal der opfordres til at etablere overjordiske tanke. 
 
Der bør gennemføres en kampagne vedr. olietanke, der ikke længere 
er i brug. 
 
Der gennemføres en kampagne for at opspore brønde/boringer, der 
ikke længere er i brug, beliggende i kildepladszoner og indvindings-
oplande. 
 
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 nye nedsivningsanlæg i kil-
depladszonen. Der bør gennemføres en besigtigelse, tilstands- og risi-
kovurdering af eksisterende anlæg indenfor kildepladszonerne. På bag-
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grund af tilstandsvurderingen vurderes behovet for etablering af alterna-
tive afløbsanlæg på de berørte ejendomme inden for kildepladszoner-
ne, herunder mulighed for tilslutning til offentlig kloak. 
 
Ejere af nedsivningsanlæg beliggende i indvindingsoplande bør infor-
meres om risikoen vedr. brug af miljøfremmede stoffer ved rengøring 
m.v. og risikoen i forhold til vandindvinding i området. 
 
Brug af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i kildepladszonerne 
bør begrænses mest muligt.  
 
En mere detaljeret liste med indsatser findes i Bilag L i Indsatsplandelen.  

Indsatser 
Forureningskilder 
Olietanke  
Besigtigelse og tilstandsvurdering af samtlige olietanke indenfor kildepladszoner.  
Der skal gennemføres en indsats for at sikre, at gældende regler overholdes. Det kan evt. gøres i sam-
arbejde med olieselskaber eller skorstensfejerne. 
Reducerer risiko fra nedgravede olietanke i kildepladszoner og indvindingsoplande. 
Det skal sikres, at olietanke fra før 1970 er tømt og afblændet 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 typegodkendelse og en undersøgelse af alter-
nativ varmeforsyning.  
Forbud mod nedgravning af nye tanke, inkl. rørføringer i kildepladszoner (retningslinie). 
Generelt forbud mod nedgravning af nye tanke inkl. rørføringer inden for kildepladszonen. 
Ved bygge sagsbehandling uden for kildepladszonen skal der opfordres til at etablere overjordiske olie-
tanke. 
Kampagne vedr. olietanke, der ikke er i brug, kildepladszoner og indvindingsoplande. 
Der bør gennemføres en kampagne, for at få borgerne til at gøre noget ved evt. olietanke, der ikke er i 
brug. Der skal bl.a. informeres om, hvad forsikringsordningen dækker/ikke dækker. 
Erhverv og deponeringer 
Vurdering af forureningsrisiko fra erhverv og tilhørende olietanke, hvor aktiviteten er ophørt. 
Der bør udarbejdes en historisk redegørelse og ske en vurdering af behovet for en orienterende forure-
ningsundersøgelse. Indarbejdes herefter i den offentlige prioritering. 
Reducerer risici for grundvandsforurening i tilknytning til eksisterende erhverv, hvor aktiviteten stadig 
pågår. 
Tilsyn intensiveres på de erhverv (landbrug og virksomheder med tilhørende olietanke), der er belig-
gende i kildepladszoner og indvindingsoplande. Der skal være fokus på de aktiviteter der kan udgøre 
en risiko for grundvand. Ved gartnerier orienteres desuden om giftfri ukrudtsbekæmpelse, og evt. for-
bud mod brug af pesticider. 
Vurdering af forureningsrisiko fra eksisterende skydebaner. 
Der bør udføres orienterende forureningsundersøgelser. 
Reducerer forureningsrisiko med pesticider fra kirkegårde og idrætspladser. 
Orientering om giftfri ukrudtsbekæmpelse, og evt. forbud mod brug af pesticider. 
Brønde og boringer, der ikke er i brug 
Kampagne for opsporing af brønde/boringer, der ikke længere er i brug. 
I kildepladszoner og indvindingsoplande gennemføres en kampagne for at opspore brønde/boringer, 
der ikke længere er i brug.  
Ubenyttede boringer/brønde skal sløjfes, og sløjfningen skal efterfølgende dokumenteres med en sløjf-
ningserklæring fra den brøndborer, der udfører arbejdet. 
Afløbsanlæg og spildevand 
Reducerer risiko fra de private nedsivningsanlæg i kildepladszone. 
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Besigtigelse, tilstands- og risikovurdering af anlæggene indenfor kildepladszonerne. 
På baggrund af tilstandsvurderingen vurderes behovet for etablering af alternative afløbsanlæg på de 
berørte ejendomme inden for kildepladszonerne, herunder mulighed for tilslutning til offentlig kloak. 
Der kan ikke gives tilladelse til nye anlæg. 
Reducerer risiko for forurening fra de private nedsivningsanlæg i indvindingsoplande. 
Information til ejere og brugere af nedsivningsanlæg i indvindingsoplandet omkring brugen af miljø-
fremmede stoffer ved rengøring m.v. og risikoen i forhold til vandindvinding i området. 
Reducerer risiko for forurening fra de private kloakker til grundvandet. 
Konkret risikovurdering af det private kloaknet i forhold til grundvandsinteresser på grundlag af tv-
inspektion og tilstandsvurdering. 
Trafikanlæg og jernbaner 

Ukrudtsbekæmpelse uden brug af pesticider langs jernbaner. 
Det skal fastholdes, at der ikke anvendes pesticider til renholdelse af jernbaner. 
Reducerer risiko for forurening i forbindelse med uheld ved transport af farligt gods 
Kortlægning af spredningsveje for forurening langs jernbanen og vejarealerne ind mod kildepladszo-
ner. Udarbejdelse af supplerende beredskabsplaner for de berørte kildepladser. 
Byer – pesticider og miljøfremmede stoffer 
Begrænsning af brugen af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i kildepladszonerne. 
Der gennemføres en ”giftfri by” kampagne. Der informeres om risikoen ved anvendelse af kemiske be-
kæmpelsesmidler i forhold til vandindvindingen og forslag til alternative bekæmpelsesmetoder. 
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8.14 Luneborg og Omegns Vandværk 
 
  Registrerede forureningskilder 

 
I det følgende beskrives de registrerede punktkilder, der ved risikovurde-
ring og prioritering har prioritet 1 og 2. Desuden beskrives de registre-
rede brønde og boringer, afløbsanlæg og liniekilder. I det der er tale 
om fladekilder af begrænset udstrækning (gartnerier, kirkegårde og 
idrætsanlæg) indgår disse i risikovurdering og prioritering som punktkil-
der. 
 
Erhverv 
Der er ikke registreret erhverv i indvindingsoplandet eller kildepladszo-
nen til Luneborg og Omegns Vandværk. 

Andre punktkilder 
Olietanke 
Der er ikke registreret olietanke på over 6.000 l i indvindingsoplandet 
eller kildepladszonen til Luneborg og Omegns Vandværk. 

Der er registreret 9 mulige olietanke under 6000 l i kildepladszonen til 
Luneborg og Omegns Vandværk. Heraf er 1 overjordisk. 
 
Olieprodukter kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen. Erfarin-
ger viser, at det kan være vanskeligt at opdage en utæthed i en ned-
gravet tank. Yderligere er der risiko for spild ved påfyldning. 
 
Brønde/boringer 
Der er registreret 2 ejendomme med egen vandforsyning i oplandet til 
Luneborg og Omegns Vandværk. 
 
Ubenyttede boringer og brønde, samt boringer og brønde, der ikke er 
sløjfet korrekt, kan give anledning til forurening af grundvandet, idet de 
ofte ligger i umiddelbar nærhed af potentielle forureningskilder. 
 
Private afløbsanlæg 
Der er registreret 5 ejendomme i indvindingsoplandet med egen afløbs-
forhold, og 5 i kildepladszonen. Private afløbsforhold dækker over ned-
sivningsanlæg både med og uden tilladelse, direkte udledning til reci-
pient, afløb fra samletank og anden type afløb. Bakterier og miljøfrem-
mede stoffer fra spildevand kan udgøre en risiko for grundvandsres-
sourcen. 
 
Liniekilder 
Motorvej E39 ligger i udkanten af indvindingsoplandet til Luneborg og 
Omegns Vandværk. Luneborgvej (landevej 559) går igennem både ind-
vindingsopland og kildepladszone til Luneborg og Omegns Vandværk. 

Fladekilder 
Der ligger ingen fladekilder i indvindingsoplandet eller kildepladszonen 
til Luneborg og Omegns Vandværk.  
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Tabel 8.51 Olietanke < 6000l 

Olietanke <6000l 
 Luneborg og Omegns Vandværk 

Tanktype Kildepladszone Indvindingsopland 

Olietanke - Nedgravet < 6000 liter - Afblændet/sløjfet 5 - 

Olietanke – Nedgravet < 6000 liter - I brug 1 1 

Olietanke – Overjordisk < 6000 liter - I brug 1 - 

Olietanke- Overjordisk < 6000 liter – status ukendt 1 - 

Sum 8 1 

 

Tabel 8.52 Vandforsyningsforhold 

Vandforsyning 
 Luneborg og Omegns Vandværk 

 Kildepladszone Indvindingsopland 

Vandforsyning, egen boring - 2 

Sum - 2 

 

Tabel 8.53 Afløbsforhold 

Afløbsforhold 
 Luneborg og Omegns Vandværk 

 Kildepladszone Indvindingsopland 

Anden type afløb 1 - 

Direkte udledning, i brug 3 2 

Nedsivningsanlæg, godkendt - 3 

Nedsivningsanlæg, ikke godkendt 1 - 

Sum 5 5 

 
  Vurdering 

Ingen af kilderne er tilknyttet et erhverv.  
 
Der er 9 olietanke, som alle er mindre end 6.000 l. I forhold til olietan-
ke under 6000 l foreslås kun foretaget en indsats overfor tanke belig-
gende i kildepladszonen. Der bør foretages en besigtigelse og til-
standsvurdering af samtlige olietanke i kildepladszonen med udgangs-
punkt i resultaterne af den foretagne forureningskildekortlægning. På 
baggrund af tilstandsvurderingen vurderes behovet for yderligere tiltag. 
 
Kommunen meddeler ikke tilladelser til nedgravning af nye olietanke 
inkl. rørføring indenfor kildepladszonerne. Ved overjordiske tanke etab-
leres evt. opsamling og overdækning. 
 
Ved byggesagsbehandling uden for kildepladszonen skal der opfordres 
til at etablere overjordiske olietanke. 
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Der bør gennemføres en kampagne vedr. olietanke, der ikke længere 
er i brug. 
 
Der bør gennemføres en kampagne for at opspore brønde/boringer, 
der ikke længere er i brug, beliggende i kildepladszoner og indvinding-
soplande. 
 
Der kan ikke gives tilladelse til etablering af nye nedsivningsanlæg i kil-
deladszonen. Der bør gennemføres en besigtigelse, tilstands- og risiko-
vurdering af eksisterende anlæg indenfor kildepladszonerne. På bag-
grund af tilstandsvurderingen vurderes behovet for etablering af alterna-
tive afløbsanlæg på de berørte ejendomme inden for kildepladszoner-
ne, herunder mulighed for tilslutning til offentlig kloak. 
 
Ejere af nedsivningsanlæg beliggende i indvindingsoplande bør infor-
meres om risikoen vedr. brug af miljøfremmede stoffer ved rengøring 
m.v. og risikoen i forhold til vandindvinding i området. 
 
Brug af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i kildepladszonerne 
bør begrænses mest muligt.  
 
En mere detaljeret liste med indsatser findes i Bilag M i Indsatsplande-
len. 

Indsatser 
Forureningskilder 
Olietanke  
Besigtigelse og tilstandsvurdering af samtlige olietanke indenfor kildepladszoner.  
Der skal gennemføres en indsats for at sikre, at gældende regler overholdes. Det kan evt. gøres i sam-
arbejde med olieselskaberne eller skorstensfejerne. 

Reducerer risiko fra nedgravede olietanke i kildepladszoner og indvindingsoplande. 
Det skal sikres, at olietanke fra før 1970 er tømt og afblændet 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 typegodkendelse og en undersøgelse af alter-
nativ varmeforsyning.  
Forbud mod nedgravning af nye tanke, inkl. rørføringer i kildepladszoner (retningslinie). 
Generelt forbud mod nedgravning af nye tanke inkl. rørføringer inden for kildepladszonen. 
Ved bygge sagsbehandling uden for kildepladszonen skal der opfordres til at etablere overjordiske olie-
tanke. 
Kampagne vedr. olietanke, der ikke er i brug, kildepladszoner og indvindingsoplande. 
Der bør gennemføres en kampagne, for at få borgerne til at gøre noget ved evt. olietanke der ikke er i 
brug. Der skal bl.a. informeres om, hvad forsikringsordningen dækker/ikke dækker. 

Brønde og boringer, der ikke er i brug 
Kampagne for opsporing af brønde/boringer, der ikke længere er i brug. 
I kildepladszoner og indvindingsoplande gennemføres en kampagne for at opspore brønde/boringer, 
der ikke længere er i brug.  
 
Ubenyttede boringer/brønde skal sløjfes, og sløjfningen skal efterfølgende dokumenteres med en sløjf-
ningserklæring fra den brøndborer, der udfører arbejdet. 
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Afløbsanlæg og spildevand 
Reducerer risiko fra de private nedsivningsanlæg i kildepladszone. 
Besigtigelse, tilstands- og risikovurdering af anlæggene indenfor kildepladszonerne. 
På baggrund af tilstandsvurderingen vurderes behovet for etablering af alternative afløbsanlæg på de 
berørte ejendomme inden for kildepladszonerne, herunder mulighed for tilslutning til offentlig kloak. 
Der kan ikke gives tilladelse til nye anlæg. 
Reducerer risiko for forurening fra de private nedsivningsanlæg i indvindingsoplandet. 
Information til ejere og brugere af nedsivningsanlæg i indvindingsoplandet omkring brugen af miljø-
fremmede stoffer ved rengøring m.v. og risikoen i forhold til vandindvinding i området. 
Reducerer risiko for forurening fra de private kloakker til grundvandet. 
Konkret risikovurdering af det private kloaknet i forhold til grundvandsinteresser på grundlag af tv-
inspektion og tilstandsvurdering. 
Trafikanlæg  

Reducerer risiko for forurening i forbindelse med uheld ved transport af farligt gods. 
Kortlægning af spredningsveje for forurening langs vejarealerne ind mod kildepladszoner. Udarbejdel-
se af supplerende beredskabsplaner for de berørte kildepladser. 
Byer – pesticider og miljøfremmede stoffer 
Begrænsning af brugen af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i kildepladszonerne. 
Der gennemføres en ”giftfri by” kampagne. Der informeres om risikoen ved anvendelse af kemiske be-
kæmpelsesmidler i forhold til vandindvindingen og forslag til alternative bekæmpelsesmetoder. 
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8.15 OSD 13 
 
  Vurdering 

Potentielle punktforureningskilder i OSD findes på kort i bilag N i Ind-
satsplandelen. 
 
Der er registreret i alt 54 potentielle forureningskilder i det øvrige OSD. 
På grund af beliggenheden er disse alle tildelt tredje prioritet, og der 
beskrives ikke nogen grundvandsbeskyttende indsat i denne plan. 
 
Der ligger to kirkegårde i det øvrige OSD med ROKA-nr. 852-52953 
og 852-51771.  
 
Der er registreret 1 olietank større end 6.000 l. På lokaliteten med RO-
KA-nr. 851-3172 er tanken ifølge de foreliggende oplysninger gravet 
op. 
 
De resterende 51 kilder i det øvrige OSD er alle olietanke mindre end 
6.000 l.  Der foretages kun en indsats overfor tanke beliggende i kilde-
pladszonerne. 
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