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FORORD

Denne delindsatsplan er udarbejdet af Aalborg Kommune, Forsyningsvirksom-
hederne i samarbejde med Teknisk Forvaltning. Arbejdet er sideløbende blevet
koordineret med Nordjyllands Amt. NIRAS har været tilknyttet som rådgiver på
opgaven.

Formålet med delindsatsplanen er at sikre grundvandet i nærområdet omkring
Aalborg Kommune, Vandforsyningens kildeplads ved Drastrup, så det også i
fremtiden kan anvendes til drikkevand uden permanente, videregående rens-
ningsforanstaltninger. Den forudsatte fremtidige arealanvendelse, såvel i dette
område som i den øvrige del af vandindvindingsområdet for Drastrup Kilde-
pladsen, er mere detaljeret beskrevet i Helhedsplan for arealanvendelsen for
Drastrup-området.

Delindsatsplanen er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 130 af 26.
februar 1999 om vandforsyning med mere, samt bekendtgørelse nr. 494 af 28.
maj 2000 om indsatsplaner.

Delindsatsplanen har endvidere baggrund i:

• Miljøstyrelsens vejledning nr. 3 2000 om zonering

• Nordjyllands Amts regionplan

• Vandforsyningsplan 1997 og Tillæg 2000 til Vandforsyningsplan 1997

• Undersøgelser og detailkortlægning af områdets hydrogeologi, geofysi-
ske forhold og grundvandskemi

• En kortlægning af forureningskilder i området

Forslag til delindsatsplanen har været forlagt Nordjyllands Amts Grundvands-
råd, samt Vandplanudvalg og kontaktudvalg, som repræsenterer Grundvands-
samarbejdet i Aalborg Kommune. Delindsatsplanen har endvidere været udsendt
i offentlig høring bl.a. hos berørte ejere og lejere, samt til Vandplanudvalg og
kontaktudvalg.

Delindsatsplanen er vedtaget af Aalborg Byråd den 27 august 2001, og er efter-
følgende sendt til Nordjyllands Amt, som ikke har gjort indsigelse imod planen.

Aalborg Kommune har bedt Nordjyllands Amt sikre, at det nødvendige plan-
lægningsmæssige grundlag er til stede, for gennemførelse af delindsatsplanens
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initiativer, bl.a. ved at udlægge delindsatsområdet som beskyttelsesområde for
Vandforsyningens kildepladser i Drastrup efter Miljøbeskyttelseslovens § 22.

Indsatsplanen og en del af forarbejderne herfor indgår i Aalborg Kommunes
Drastrup-projekt, og er således udarbejdet med økonomisk støtte fra EU´s LIFE
II-program.
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Projekt giftfri by indledes  i Frejlev
1995

Projektstart. Overvågningsboringer etableres. Grænseværdierne for kvælstof er
overskredet i det nydannede grundvand. Indvindingsområdet afgrænses.  Region- og
kommuneplanlægning indledes. Målsætningen er at beskytte grundvandet og forøge
skovarealet.

1986

MFO - ordninger med støtte til omlægning af landbrug  og til skovrejsning tilbydes i 
Drastrupområdet. 1% af området omlægges.

1987

Kommuneplantillæg med retningslinier for grøn strukur, grundvandsbeskyttelse og
ændrede efterbehandlingsplaner vedtages i byrådet.

1989

Skovrejsningsplan for det statslige skovrejsningsområde, etape 1 (330 ha)
godkendes.

1990

Byrådet sætter 3 mio kr/ år på budgettet til en aktiv grundvandsbeskyttelse og
skovrejsing. Jordfordeling etape 1 afsluttes. 

1996

Indsatsplanlægningen indledes for at fremskynde omlægning af den resterende del
af landbrugsarealerne mellem de to Nibeveje. Sårbarhedskortlægning viser en markant
sårbarhed.

2000

Jordfordeling, etape 2 afsluttes. Der plantes ny skov og hegnes til vedvarende
græsarealer. Stier for offentligheden åbnes. Analyseresultater fra jordvandsstationer
under omlagte arealer viser markant bedre kvalitet af det nydannede grundvand.

1999

Jordvandsstationer etableres. Der findes spor af pesticider i grundvandet. Forsøg
med afværgepumpning etableres. Der plantes ny skov og hegnes til vedvarende
græsarealer. Stier for offentligheden åbnes. Information formidles.

1998

EU LIFE2 projekt til 12,6 mio kr til omlægning af landbrugsdriften og til formidling af
naturområdet mm. Følgegruppe nedsættes.

1997

Historik:

Figur 2: De hidtidige aktiviteter i Drastrup vedrørende grundvandsbeskyttelse

Delindsatsplan - Drastrup
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1. INDLEDNING

I Aalborg Kommune bygger vandforsyningen på forsyning med rent vand, der
hentes i grundvandsmagasinerne, og distribueres ud til forbrugerne uden videre-
gående vandbehandling.

Det er imidlertid et stigende problem, at grundvandet forurenes med nitrat og
miljøfremmede stoffer, der benyttes til forskellige formål ved jordens overflade,
og derfra siver ned gennem jorden, ned i de grundvandsmagasiner, hvor drikke-
vandet hentes.

I Drastrupområdet er der arbejdet med sikring af grundvandet siden 1986, hvor
grundvandsinteresserne er blevet koordineret med rekreative interesser. Forløbet
er beskrevet i figur 2.

Indtil videre har grundvandsbeskyttelsen i Drastrupområdet i høj grad omhand-
let arealanvendelsen, og det er lykkedes at omlægge en stor del af arealerne dels
ved statslig skovrejsning, dels gennem frivillige aftaler, som led i jordfordeling,
og efterfølgende omlægning af de købte arealer, som er sikret gennem tinglyste
deklarationer. Dette er sket i samarbejde mellem Teknisk Forvaltning og Forsy-
ningsvirksomhederne, hvor Teknisk Forvaltning er fagligt ansvarlig for arealan-
vendelsen, mens Forsyningsvirksomhederne er fagligt ansvarlig for grund-
vandsbeskyttelsen.

I 1998 blev Planloven, Miljøbeskyttelsesloven og Vandforsyningsloven ændret,
og der er kommet nye redskaber, der kan benyttes til arbejdet med grundvands-
beskyttelsen. Et af de nye redskaber er udarbejdelse af indsatsplaner, og mulig-
heder for at lægge restriktioner på arealanvendelsen. Indsatsplanernes sigte er
imidlertid bredere end arealanvendelsen, idet de omhandler alle potentielle for-
ureningskilder. Ifølge Vandforsyningsloven er det amtets opgave at udarbejde
indsatsplaner for indsatsområder, der fastlægges i Regionplanen. Kommuner og
private almene vandforsyninger har imidlertid også mulighed for at udarbejde
indsatsplaner.

Aalborg Kommune har valgt at føre arbejdet med grundvandsbeskyttelse videre,
ved at begynde med en delindsatplan i Drastrup, i nærområdet omkring Vand-
forsyningens store Drastrup-kildeplads. Området afgrænses af Nibevej, Ny Ni-
bevej, Kærvedgårdvej og Leregrøften. Drastrup kildeplads skal kunne levere 2,8
mio. m3  vand pr. år, svarende til 1/3 af Aalborg Kommune, Vandforsyningens
(fremover benævnt Vandforsyningen) samlede indvinding. På sigt skal der ud-
arbejdes indsatsplaner såvel for den resterende del af indvindingsområdet i Dra-
strup, som for alle de øvrige indvindingsområder i Vandforsyningsplanens B-
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områder, det vil sige områder hvor grundvandets kvalitet kan bevares eller gen-
oprettes.
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2. AREALANVENDELSE

Delindsatsplanens forhold til anden gældende planlægning er detaljeret beskre-
vet i Helhedsplanen, for den nuværende og fremtidig arealanvendelse i Dra-
strup-området, ref. /1/.

Helhedsplanen dækker den betydeligste del af indvindingsområdet (fremover
benævnt indvindingsområdet) for Vandforsyningens kildepladser i Drastrup
samt for de private almene vandværker i Frejlev og Drastrup, og redegør for den
eksisterende såvel som den fremtidige arealanvendelse. Helhedsplanen for den
fremtidige arealanvendelse er i overensstemmelse med retningslinierne i Regi-
on- og Kommuneplan.

Figur 3 på de foregående sider er fra Helhedsplanen og viser den planlagte
fremtidige arealanvendelse i indvindingsområdet.

2.1 Formål
Formålet med Helhedsplanen er at samle og beskrive den gældende planlægning
for området, som baggrund for udarbejdelse af delindsatsplanen.

Helhedsplanen skal sammen med de øvrige dele af indsatsplanen danne bag-
grund for at ændre arealanvendelsen i projektområdet, så der ”dyrkes rent
grundvand”, samtidig med at der etableres et rekreativt bynært område.

2.2 Områdeafgrænsning
Afgrænsningen af indvindingsområdet for Vandforsyningens kildepladser i Dra-
strup er vist i bilag 1.

Delindsatsområdet afgrænses af Ny Nibevej, Kærvedgårdsvej, Nibevej samt
Leregrøften. Afgrænsningen af delindsatsområdet er vist i bilag 1.

2.3 Landskabet
Den sydlige del af indvindingsområdet karakteriseres af morænebakker, der
overvejende består af sand og grus på en kalkbund. Morænebakkerne, der er
formet af isen, afgrænses mod nord af den gamle kystskrænt mod Limfjordsen-
gene, der er gammel hævet havbund.

Terrænforholdene er vist på bilag 2.

Det meste af dyrkningsjorden er morænesand, smeltevandssand og postglacialt
marint sand, svarende til jord med mindre god dyrkningsværdi. Øst for Frejlev
og nord for Svenstrup er der morænesand svarende til en blandet finsandet jord.



Delindsatsplan - Drastrup

Figur 4: Arealanvendelsen fordelt på anvendelsestyper efter jordfordelingen
             samt ejerforholdene før og efter jordfordelingen
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På bilag 3 ses et udsnit af GEUS's geologiske jordartskort fra Drastrup-området.

2.4 Den nuværende arealanvendelse
2.4.1 Indvindingsområdet

På grund af jordbundens sandede karakter, samt undergrundens sammensætning
af grus, sand og kalk, er der ingen vandløb og naturlige søer i den sydlige del af
indvindingsområdet.

I indvindingsområdets nordlige del langs foden af den gamle kystskrænt har der
fra gammel tid eksisteret mange kildevæld, og de lavtliggende enge umiddelbart
nord for kystskrænten står i perioder under vand på de laveste steder.

Umiddelbart omkring byerne Frejlev og Drastrup har markerne været opdyrket i
mere end tusinde år. Morænebakkerne og de våde enge blev kun udnyttet til
ekstensiv græsning, men med indførelse af kunstgødning, stadigt større maski-
ner og mere effektive dræn, blev resten af indvindingsområdet opdyrket.

I indvindingsområdet er kvælstoftallet i de nydannede og øverste grundvandslag
langt over grænseværdien for kvælstof i drikkevand, og i 1980´erne tog Aalborg
byråd derfor initiativ til at finde metoder til at beskytte grundvandet mod forure-
ning i fremtiden.

Siden 1990 er det lykkedes Aalborg Kommune, at opkøbe og omlægge en del af
landbrugsarealerne, så der på de omlagte arealer nu ”dyrkes rent grundvand”.
Der er tinglyst deklarationer vedrørende dyrkningen på de arealer, som er op-
købt af Aalborg Kommune. De opkøbte områder med tinglyste deklarationer
fremgår af bilag 4a og 4b.

Syd for Nibevej er landområdet udlagt til ny bynær rekreativ skov. Aalborg
Kommune og Buderupholm statsskovvæsen har opkøbt og tilplantet ca. 50% af
arealerne med skov. Jorden på de resterende arealer dyrkes stadig som konven-
tionelt landbrug. Landbrugsstrukturen i indvindingsområdet  er i dag præget af
mange mindre landbrug, hvoraf de fleste er fritidslandbrug, samt enkelte større
landbrug hovedsagelig med kvægavl.

På figur 4 fremgår den ændring i ejerforholdene i delindsatsområdet, som er en
følge af Aalborg Kommune og statens opkøb af ejendomme.

I mere end 50 år er der blevet gravet grus og sand fra grusgravene vest for Dra-
strup. Gravningen har givet store forandringer i landskabets træk og har medført
en øget sårbarhed for drikkevandet. De øverste jordlag med muld og den be-
skyttende rodzone er fjernet, og der er flere steder etableret direkte kontakt til



Nuværende arealanvendelse

Figur 5: Den nuværende og den planlagte arealanvendelse 
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grundvandsmagasinet. Der er 4 råstofgrave i området, hvorfra der stadig udvin-
des grus.

Efterbehandlingen af råstofområderne foretages efter retningslinjer i råstofpla-
nen for området og hovedformålet heri er, at grusgravene efter endt udvinding
skal kunne anvendes til rekreative formål. Den fremtidige anvendelse skal tage
størst muligt hensyn til beskyttelsen af grundvandet. Der er derfor gennemført et
fuldstændigt stop for tilkørsel af fyld til de tidligere råstofgrave. Aalborg Kom-
mune har købt to af råstofgravene for at nedsætte risikoen for grundvandsfor-
urening fra råstofgravene.

En del af indvindingsområdet ligger i byzone, som omfatter dele af byerne
Frejlev og Drastrup. Ud over flere boligområder og et centerområde er der for-
skellige former for erhverv, lettere industri og håndværk samt lager- og værk-
stedsvirksomhed. Vest for byzonen umiddelbart syd for Nibevej, er der en enkelt
større virksomhed, der er opført i tilknytning til råstofområdet nemlig Frejlev
Cementstøberi, som producerer betonvarer.

I Frejlev og Drastrup er der gjort et stort arbejde for at ændre byerne til ”giftfri
by”, hvilket bl.a. har medført, at den største del af beboerne er holdt op med at
anvende sprøjtemidler i haver, indkørsler m.m.

Den nuværende arealanvendelse i indvindingsområdet er vist på figur 5 og bilag
5.

2.4.2 Delindsatsområdet
I delindsatsområdet er der i alt 25 ejendomme plus de bygninger som tilhører
Vandforsyningen. 13 af ejendommene ligger i byzone, mens de resterende 12
ejendomme samt vandværksbygningerne ligger i landzone.

Aalborg Kommune har i forbindelse med jordfordelingen overtaget og omlagt
ca. 2/3 af arealerne i delindsatsområdet. De højtliggende arealer på morænebak-
kerne er tilplantet med skov, mens en del af kystskrænterne og engene er omlagt
til vedvarende græsareal med ekstensiv græsning. Afgræsning må kun ske i
vækstsæsonen. Der er tinglyst deklarationer på de omlagte arealer om forbud
mod omdrift, gødskning og sprøjtning, samt maksimalt græsningstryk på 0,7
dyreenheder pr. ha. I de indgåede græsningsaftaler er det maksimale græsnings-
tryk 0,5 dyreenheder pr. ha i vækstsæsonen.

Den del af området, som Aalborg Kommune ikke har erhvervet, drives stadig
med bl.a. juletræer samt landbrug med kvægavl, se bilag 5.
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Delindsatsplan - Drastrup

Figur 6: Land- og skovbrugsarealer uden tinglyst deklaration om dyrkning 
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2.5 Målsætninger for den fremtidige arealanvendelse
Helhedsplanen og delindsatsplanen har ikke direkte retsvirkning for arealanven-
delsen på privatejede ejendomme. Målene kan på den baggrund realiseres i det
omfang det kan reguleres efter gældende lovgivning eller ved at Aalborg Kom-
mune køber ejendommene eller indgår aftaler med ejerne.

2.5.1 Indvindingsområdet
Landbrugsarealer omlægges til skov eller vedvarende græsarealer som vist på
figur 5. Arealerne må ikke sprøjtes. På arealerne nærmest kildepladsen må der
hverken gødes eller ske omdrift. I resten af indvindingsområdet må der gødes
med maks. 80 kg kvælstof pr. ha., og der må ske omdrift, se bilag 7.

Metoderne til etablering af ny skov og vedvarende græsarealer i indvindingsom-
råder er beskrevet i ref. /2/. Skov er en varig sikring af drikkevandet. Det er dy-
rere at etablere skov end vedvarende græsarealer, men skovdrift vil på sigt for-
mentlig give en større indtægt end græsning. Skov har en højere rekreativ værdi
og vil i opvæksten binde CO2. Det er byrådets målsætning, at skovarealet i Aal-
borg Kommune skal fordobles.

Råstofudvindingen i området kan fortsætte indtil gruset er gravet ud. Tidshori-
sonten afhænger af efterspørgslen og af kvaliteten af gruset. Grusgravene efter-
behandles til rekreative områder, når gravningen er ophørt. Efterbehandlingen
sker uden tilførsel af nogen former for fyldmateriale.

Der må ikke etableres erhverv i området, der kan udgøre en risiko for forurening
af grundvandet. Der må kun etableres og indrettes nye bygninger i området, der
er nødvendig for anvendelse og drift af bynær skov.

Der skal etableres et net af naturstier for offentligheden. Stierne skal have for-
bindelse til Aalborg, Frejlev, Drastrup og Svenstrup samt kommunens øvrige
grønne områder. Der skal anlægges en hovedindgang fra Nibevej til det fremti-
dige naturområde, og der skal være god forbindelse til de mærkede naturstier.
Ved indgangen etableres parkeringsmuligheder samt info-standere omhandlende
området.

I kommuneplanen er der forudsat en ny fordelingsvej ”Vestvejen”, der har linie-
føring langs den østlige afgrænsning af indvindingsområdet.

2.5.2 Delindsatsområdet
I en mindre del af delindsatsområdet, der er karakteriseret ved kvægavl og jule-
træer, har det indtil nu ikke har været muligt at indgå frivillige aftaler vedrøren-
de den ønskede fremtidige arealanvendelse. I henhold til retningslinierne i Hel-
hedsplanen for den fremtidige arealanvendelse, skal arealanvendelsen ændres til
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skov eller vedvarende græsarealer uden omdrift og uden anvendelse af gødning
og sprøjtemidler. Placeringen af disse arealer fremgår af figur 6.
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Figur 7: Geologiske profiler
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3. HYDROGEOLOGISK DETAILKORTLÆGNING

Som grundlag for delindsatsplanen er der gennemført en detailkortlægning af de
hydrogeologiske forhold i delindsatsområdet.

Formålet med detailkortlægningen er at kunne identificere områder som er sær-
lige følsomme over for forurening. Eksempelvis områder med ringe eller ingen
naturlig beskyttelse.

I det efterfølgende er der kort redegjort for forholdene og for en mere dybdegå-
ende beskrivelse henvises til ref. /3/ og /6/.

3.1 Geologi
Delindsatsområdet gennemskæres af en gammel vest-øst gående kystskrænt som
afgrænser glaciale aflejringer domineret af smeltevandsand i den højtliggende
sydlige del. De glaciale jordlag overlejrer skrivekridt, der især på den gamle
kystskrænt flere steder træffes i terræn.

De lavtliggende arealer i den nordlige del er domineret af marine aflejringer fra
gammel hævet havbund, som hovedsageligt består af sand i de øverste jordlag. I
den nordøstlige del træffes indslag af marint ler med mægtigheder på ca. 15-30
meter. De marine aflejringer overlejrer skrivekridt, der mod nord og nordøst
dykker til stadig større dybde.

På figur 7 er vist henholdsvis vest-øst og syd-nord orienterede geologiske profi-
ler. De detaljerede profiler er gengivet i bilag 6. Beliggenheden af de 2 kilde-
pladser Drastrup 1 og 2 er angivet i forhold til de geologiske profiler på kortet
øverst.

For at få et bedre kendskab til udbredelsen og omfanget af lerlagene i den nord-
østlige del af området, er der gennemført en undersøgelse med den geofysiske
undersøgelsesmetode slæbegeoelektrik, ref. /4/. Metoden kan indirekte kortlæg-
ge de øverste 20-30 meter under terræn ved at måle den elektriske modstand ned
gennem jordlagene. Modstanden er størst i sand og skrivekridt samt mindst i ler,
tørv og saltholdigt grundvand.

Resultaterne af undersøgelsen er vist på figur 8 som kort, der angiver den sam-
lede lertykkelse i 3 dybdeintervaller, 0-5,  5-15 og 15-30 meter under terræn, ref.
/22/, i henhold til ref. /7/.

Lertykkelsen er udover evnen til at mindske vandgennemstrømningen også et
relativt mål for jordlagenes evne til at omsætte nitrat, udvasket fra rodzonen, til
frit kvælstof. Den bakteriologiske omsætning forløber dog primært under forud-
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Figur 8: Kort med angivelse af lerlagstykkelsen i forskellige dybdeintervaller
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sætning af, at der er reducerede forhold. Endvidere virker sprækker og/eller vin-
duer i lerlagene begrænsende på omsætningen.

Det er overvejende i den nordøstlige del, omkring Drastrup 2, at der optræder
lerlag med en tykkelse på mere end 5 meter. Herudover ses lerlag med varieren-
de tykkelse og udbredelse omkring Ny Nibevej.

Det er karakteristisk, at lerlagene stedvis optræder uregelmæssigt, hvilket tyder
på at lagene snarere optræder i tungeformede legemer end i egentlige sammen-
hængene lag. Den eventuelle reducerende effekt overfor eksempelvis nitrat vur-
deres således at være begrænset trods lerlagenes tilsyneladende tykkelse og ud-
bredelse.

3.2 Hydrogeologi
Det primære grundvandsmagasin er knyttet til forekomsterne af sand og især
skrivekridt. Strømningsretningen er nordøstlig med retning mod de 2 kildeplad-
ser.

Grundvandspejlets beliggenhed (potentiale) målt i oktober 1999 i delindsatsom-
rådet er vist øverst på figur 9.

I hovedparten af området er der nedadrettet gradient (strømning) og frit grund-
vandsspejl. Grundvandsspejlet stiger mod terræn i nordlig retning og træffes
således 1/2-1 meter under terræn i den lavtliggende nordlige del af området, og i
det nordøstlige hjørne er der observeret spændt vandspejl (op til ca. 1/2 meter
over terræn) i 2 boringer og dermed opadrettet gradient.

Grundvandsdannelsen er stor i hele området med nedadrettet gradient som følge
af ringe eller manglende lerlag. Et område med opadrettet gradient bidrager i
sagens natur ikke til grundvandsdannelsen og virker samtidig relativt beskytten-
de overfor nedsivning af eksempelvis nitrat.

I det aktuelle område, omkring Drastrup 2, er tilstanden ikke permanent og af-
hænger af nedbør og indvindingsmængden. I 1998 blev der gennem hele året
observeret nedadrettet gradient som følge af større oppumpning. Aktuelt udnyt-
tes kun ca. 2/3 af indvindingskapaciteten på 2,8 millioner m3 pr. år for kildeplad-
serne.

Strømningen i området med opadrettet gradient vil endvidere være påvirket af
indvindingen på Drastrup 1. Der kan således være risiko for, at overfladenært
nitratholdigt grundvand kan strømme mod vest og syd, og dermed i retning mod
Drastrup 1.
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TEM sonderinger - dybden til den gode leder (salt grundvand og/eller ler)

Potentialer- og strømningsforhold, oktober 1999
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Figur 9: Grundvandspotentiale og dybden til den gode leder

#

#

#
#

#
#

#

##

#
#

#

#

Mål:Mål:

#

#

#

#

#

# #
#

#
###

#

#

4.0

4.5

5.0

5.5

3.8

5.1

4.7

5.1 4.7

5.0

4.6
4.5

4.44.3

3.9

5.4

> 4.0

> 3.6

$

$

Mål:

N

Delindsatsområde
Bygning

Dybde (meter under terræn)
< 180
160 - 180
140 - 160
120 - 140
100 - 120
80 - 100
60 - 80
40 - 60
20 - 40
0 - 20

# TEM sonderinger

Bygning
Delindsatsområde

# Pejlelokalitet og grundvandspotentialet
Potentialelinier
Grundvandets strømningsretning



Delindsatsplan Side  10
For området mellem Nibevej og Ny Nibevej                                                                          november 2001

For at kortlægge magasinudbredelsen er der udført en undersøgelse med TEM
(transiente elektromagnetiske metode) sonderinger i området mellem kildeplads-
erne og nord herfor, ref. /5/. Undersøgelsen blev oprindeligt udført med henblik
på at undersøge muligheden for at udvide kildepladsområdet mod nord.

Metoden måler, tilsvarende slæbegeoelektrik, den elektriske modstand ned gen-
nem jordlagene, og er især velegnet til at kortlægge dybden til en god elektrisk
leder. En god elektrisk leder er typisk ler eller saltholdigt grundvand.

Resultaterne af de geofysiske undersøgelser med TEM sonderinger bekræfter de
beskrevne forhold med tiltagende lertykkelse ved Ny Nibevej og mod nordøst.
Herudover viser resultaterne, at der optræder saltholdigt grundvand ca. 85 meter
under terræn i området tæt på de 2 kildepladser. Det saltholdige grundvand af-
grænser det ferske grundvandsmagasin nedadtil.

Det har tidligere været planen at udvide kildepladsen Drastrup 2. Ved at sprede
vandindvindingen på flere boringer, vil risikoen for en saltvandspåvirkning af
kildepladsen blive mindre. Hvorvidt der med flere boringer også samlet set kan
indvindes mere vand, må bero på nærmere undersøgelser.

Saltvandsspejlet stiger mod nord og øst for Drastrup 2 og i kombination med
mere udbredte lerlag bevirker det, at en udvidelse af kildepladsen i disse retnin-
ger vil være uhensigtsmæssig. En eventuel udvidelse af kildepladsen vil dermed
formentlig skulle foregå mod vest, som vist på figur 3.

3.3 Grundvandskemi
Grundvandet fra det primære magasin i delindsatsområdet er en oxideret vand-
type karakteriseret ved højt nitrat- og iltindhold.

Indholdet af nitrat er ca. 15 mg/l ved Drastrup 2, og i flere boringer er nitratind-
holdet svagt stigende. Endvidere ses et svagt stigende indhold af sulfat der kan
være et tegn på et begyndende fald i reduktionskapaciteten. Sulfatindholdet er
ved Drastrup 2 ca. 25 mg/l.

Nitratindholdet ved Drastrup 1 er generelt højere ca. 30 – 35 mg/l. I den vestlig-
ste boring er indholdet i samme niveau, ca. 15 mg/l, som boringerne på Drastrup
2. Årsagen til det lavere nitratindhold er formentlig, at der fra denne boring ind-
vindes vand fra større dybde end de øvrige boringer ved Drastrup 1. Tilsvarende
Drastrup 2 er nitratindholdet svagt stigende i flere boringer. Sulfatindholdet er
generelt lavere end ved Drastrup 2 ca. 15 mg/l, hvilket tyder på, at reduktions-
kapaciteten er reduceret.
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Figur 10: Forekomst af nitrat og pesticider i boringer
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På figur 10 er det seneste målte nitratindhold i områdets indvindings- og over-
vågningsboringer præsenteret. Det fremgår at indholdet af nitrat tæt på Nibevej
og ved Drastrup 1 generelt er over den vejledende grænseværdi på 25 mg/l, og i
flere observationsboringer er den højst tilladelige værdi på 50 mg/l overskredet .

Ud over problemer med forhøjet indhold af nitrat er der fundet pesticider (aktiv-
stoffer og nedbrydningsprodukter herfra) i flere overvågningsboringer samt
foreløbigt i 2 indvindingsboringer ved Drastrup 1, og senest i 1999 ved en ind-
vindingsboring på Drastrup 2.

De 2 indvindingsboringer ved Drastrup 1 er taget ud af drift og erstattet med 2
dybere boringer. Samtidig er der iværksat afværgepumpning med henblik på at
begrænse udbredelse af pesticidforureningen. Fundet af pesticid i boringen ved
Drastrup 2 er på detektionsniveau, mens der på Drastrup 1, var tale om en over-
skridelse af grænseværdien for drikkevand.

Omfanget af pesticidfund i området fremgår af figur 10. Fundene omfatter 2,6 -
dichlorbenzamid (BAM) samt Atrazin og nedbrydningsprodukter heraf.

For at undersøge udviklingen i grundvandskvaliteten har Nordjyllands Amt som
led i det nationale grundvandsovervågningsprogram (GRUMO) flere overvåg-
ningsboringer umiddelbart syd for delindsatsområdet. I 2 af disse boringer er der
siden 1989 udtaget vandprøver i 4 dybder. Endvidere er der foretaget aldersdate-
ring af grundvandet.

På figur 11 ses udviklingen i indholdet af nitrat gennem de sidste 10 år fordelt
på de 4 dybder. Det fremgår, at nitratindholdet i det øverste grundvand er steget
i løbet af perioden. I det dybest liggende grundvand, der gennemsnitligt er ca. 50
år, er nitratindholdet tilsyneladende stabilt. Det er fra denne dybde, at der ind-
vindes vand på Drastrup 2. Vandet der indvindes på Drastrup 1 svarer til et ni-
veau mellem det ca. 40 og 50 år gamle vand.

Det skal bemærkes, at variationerne i nitratindholdet gennem perioden er næsten
parallelle i de 3 øverste dybder, hvilket tyder på, at der som følge af sprækker i
skrivekridtet formentlig er kontakt mellem dybderne.

Ud fra det målte nitratindhold i det øverste grundvand vurderes det, at der for-
mentlig vil ske en yderlige stigning i nitratindholdet i det vand, der indvindes på
Drastrup 1, med mindre nitratudvaskningen fra de arealer, som ligger opstrøms
de 2 kildepladser, reduceres.

I forbindelse med EU LIFE projektet som gennemføres i Drastrup området er
der etableret jordvandsstationer som måler udvaskningen umiddelbart under
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rodzonen (ca. 1 meter under terræn) på nogle af de omlagte arealer til skovrejs-
ning og vedvarende græs. Resultaterne fra jordvandsstationerne viser en kraftig
og hurtig reduktion i nitratudvaskningen, når arealerne omlægges til vedvarende
græs. Udviklingen på de nytilplantede arealer ser ud til at afhænge af, hvilken
type forbehandling af jorden, der vælges, og hvordan man håndterer ukrudtspro-
blemet i perioden efter plantning.

Det er ikke muligt at forudse, om de ændringer i arealanvendelsen, der fremgår
af delindsatsplanen, når at virke, før grundvandets indhold af f.eks. nitrat eller
pesticider overskrider de gældende grænseværdier for drikkevand. I denne situ-
ation må man træffe beslutning om, hvorvidt der – midlertidigt – skal etableres
videregående rensning af drikkevandet fra Drastrup kildepladsen.

3.4 Sårbarhed
Med baggrund i den geologiske og hydrogeologiske kortlægning må delind-
satsområdet betegnes som meget sårbart overfor nedsivning af forurenende stof-
fer som nitrat og pesticider.

I hovedparten af delindsatsområdet er der ingen naturligt beskyttende dæklag,
og selv i den nordøstlige del, hvor der forekommer lerlag med en vis mægtig-
hed, er der ingen væsentlig beskyttelse, idet lerlagene er usammenhængende.

Den geologisk betingede sårbarhed understreges af, at grundvandets indhold af
nitrat har en størrelsesorden, som er påvirket af overfladeaktiviteter, samt at der
i flere overvågnings- og indvindingsboringer er konstateret indhold af pesticider.
Endelig skal det tages i betragtning, at der ikke kan indvindes vand fra større
dybde end den nuværende på grund af det salte grundvand.

3.5 Indsatsområde, kildepladszone og beskyttelsesområde for vandindvinding
I Miljøstyrelsens vejledning om zonering, ref. /7/,  er der detaljeret redegjort for,
at et indvindingsopland opdeles i zoner.

Med baggrund i den store sårbarhed, overfor blandt andet nitrat, må delind-
satsområdet overordnet udpeges som et indsatsområde med hensyn til nitrat.

I forhold til pesticider og andre miljøfremmede stoffer anbefales det i ref. /7/ at
tage udgangspunkt i hele det grundvandsdannende område for en indvinding
eller et grundvandsmagasin. Delindsatsområdet må derfor også betragtes som
værende indsatsområde overfor miljøfremmede stoffer, herunder pesticider
(aktivstoffer og nedbrydningsprodukter heraf).
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I henhold til ref. /7/ har kildepladszonen til formål at beskytte indvindinger mod
forurening fra de nærmeste omgivelser. Kildepladszonen udgør som udgangs-
punkt området indenfor en afstand af mindst 300 m fra indvindingsboringerne.

Afhængig af konkrete lokale, geologiske og forureningsmæssige forhold kan
udstrækningen af kildepladszonen ændres. Ændringer af kildepladszonens ud-
strækning bør dog kun foretages på grundlag af detailkortlægning.

Da hele det detailkortlagte område er meget sårbart vil det derfor være hen-
sigtsmæssigt at udpege hele området for delindsatsplanen som beskyttelsesom-
råde for vandindvinding efter miljøbeskyttelseslovens § 22 for kildepladserne
Drastrup 1 og 2.

Udpegningerne vedrørende delindsatsområdet, som beskrevet ovenfor, skal
foretages af Nordjyllands Amt.



Figur 12: Oversigt over forureningskilder i delindsatsområdet
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4. FORURENINGSKILDER

Der er foretaget en detailkortlægning af forureningskilderne i delindsatsområdet.
På figur 12 er opstillet en samlet oversigt over de forureningskilder der optræder
i delindsatsområdet, fordelt på fladekilder, liniekilder og punktkilder.

I det følgende vil forureningskilderne blive opdelt efter tema.

Ved kortlægningen er kommunens forskellige arkiver gennemgået. Oplysnin-
gerne herfra er suppleret med interview med ejerne af ejendommene i området
samt besigtigelse af ejendommene. I bilag 9 er der yderligere gjort rede for
hvordan indsamling af oplysningerne har fundet sted. I bilag 10 findes et ek-
sempel på de indsamlede oplysninger om en enkelt ejendom.

4.1 Arealanvendelse
Den landbrugsmæssige forurening er knyttet til områder der udnyttes eller som
kan udnyttes til intensiv drift, f.eks. områder med stort dyrehold, samt områder
med intensiv skovdrift, se fig. 6.

Arealanvendelse Udvaskning
Kg kvælstof/ha

Udvaskning
nitrat mg/l

DE/ha

Slætgræs 46,4 89 1,5 – 2

Afgræsningsgræs 68,1 130 1,5 – 2

Vårsæd med ud-
læg

31,0 59 1,5 – 2

Vårraps/ærter –
vintersæd

74,3 142 1,5 – 2

Vedvarende græs,
afgræsning eksten-

siv

16,0 31 Sædskifte uden
dyr

Permanent græs-
brak, skov m.m.

8,0 15 Sædskifte uden
dyr

Tabel 4.1 Kvælstofudvaskning ved udvalgte arealanvendelser. Det er forud-
sat at jordtypen er finsandet, og der er maksimal udnyttelse af kvælstof.



Figur 13:  Spildevandsledninger
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I tabel 4.1 er der angivet nogle standardværdier for udvaskning af kvælstof ved
forskellige arealanvendelser. Værdierne er beregnet på baggrund af Arbejdsrap-
port fra Miljøstyrelsen nr. 11 2000. ref./8/.

4.2 Spildevand
Spildevandsledninger indenfor kildepladsområdet er en potentiel forureningskil-
de. Ved udsivning af spildevand fra utætte ledninger, er der risiko for, at der kan
ske forurening af grundvandet med nitrat eller miljøfremmede stoffer. Der kan
opstilles tre scenarier for udsivning fra spildevandsledninger.

1. Hvis ledningerne ligger over grundvandspejlet vil spildevandet naturligt
kunne strømme ud af eventuelle utætheder. Udsivningen kan svækkes kraf-
tigt, ved tilstopning af utæthederne med de materialer der er i spildevandet.

2. Hvis ledningerne ligger under grundvandsspejlet, og trykniveauet i lednin-
gerne permanent ligger under grundvandsspejlet vil udsivning ikke fore-
komme. Der vil i stedet ske en indsivning gennem eventuelle utætheder.

3. Ligger ledningerne i niveau med grundvandsspejlet vil der kunne ske både
ud- og indsivning. Dette forstærkes også af, at eventuel tilstopning af utæt-
heder kan skylles væk ved de vekslende forhold.

I forhold til grundvandet er situation 2 den bedste, situation 1 den næstbedste og
situation 3 er den værste, da eventuelle utætheder holdes frie og udsivning kan
finde sted.

4.2.1 Offentlige afskærende ledninger
I delindsatsområdet er der en afskærende spildevandsledning, der går tværs gen-
nem kildepladsområdet, se figur 13. Ledningen, der er etableret i 1980, er i be-
ton og generelt i særdeles god fysisk stand. Det er observeret ved tv-inspektion,
at tidligere udført tætning af nogle samlinger på ledningen ikke længere kan
konstateres.

Den del af ledningen, der er beliggende inden for delindsatsområdet, ligger på
nuværende tidspunkt under grundvandsniveau, ref. /18/, men der er mulighed
for, at grundvandsstanden vil falde, f.eks. som følge af mindre nedbør i en peri-
ode eller øget vandindvinding. Dette vil i givet fald medføre risiko for udsivning
fra ledningen.

4.2.2 Offentlige kloakker
Den sydøstlige del af delindsatsområdet er kloakeret, se figur 13. Området der er
beskrevet i ref. /9/, har generelt et ledningsnet beliggende over grundvandsspej-
let, hvilket kan medføre udsivning af spildevand til grundvandet. Området der
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ifølge spildevandsplanen er benævnt K-område 4.2.11, er beliggende inden for
delindsatsområdet. Der er i dag såvel kvalitets- som kapacitetsmæssige proble-
mer i dette område, og der er enkeltstående observationer, der kan antyde utæt-
heder i ledningsnettet.

4.2.3 Private spildevandsledninger og kloakker
Der er ikke lavet undersøgelser, der kan belyse kvaliteten af de private kloakker
i delindsatsområdet. I  ref. /10/ er vurderet, at de private ledningssystemer gene-
relt har en kvalitet på samme niveau eller ringere end de offentlige.

4.2.4 Private nedsivningsanlæg
Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at spildevandsafledning fra spredt bebyggelse,
hvor det er muligt, mest hensigtsmæssigt kan gennemføres ved nedsivning i
stedet for direkte udledning til vandløb, herunder drænledninger og grøfter.

De gældende afstandskrav fra nedsivningsanlæg til almene vandindvindingsan-
læg er 300 meter. Disse afstandskrav er primært fastsat, for at beskytte vandind-
vindingsanlæggene mod forurening med bakterier. Kendskabet til nedsivning af
nitrat og miljøfremmede stoffer fra nedsivningsanlæg er ikke tilstrækkeligt til at
vurdere, om de udgør en risiko for forurening af grundvandet.

Der er registreret 3 nedsivningsanlæg i delindsatsområdet. På nuværende tids-
punkt er de 2 godkendt. Umiddelbart syd for Nibevej i tilknytning til delind-
satsområdet, ligger der 7 ejendomme med nedsivningsanlæg. De 5 er godkendt.
På figur 14 er nedsivningsanlæggene markeret.

4.2.5 Samletank
Ved Vandforsyningens kildeplads er der en samletank, som bliver anvendt som
tank uden afløb, og som tømmes regelmæssigt. Den er fra sidst i 1950´erne og
består af cementbrøndringe, og det vurderes derfor, at den sandsynligvis er utæt,
så der kan ske udsivning.

4.3 Olietanke
Med olietanke menes både tanke til opvarmning og tanke til brændstof. Afsnittet
omfatter olietanke såvel på landbrugsejendommene og i forbindelse med er-
hverv som til opvarmning af boliger.

Nedgravede olietanke og tilhørende rørføringer kan blive utætte som følge af
gennemtæring, eller fordi der er opstået lækage eller brud som følge af overbe-
lastning, forkert montage eller fordi de ikke er nedlagt korrekt. Det kan være
meget vanskeligt at opdage en utæthed i nedgravede tanke, mens det er lettere at
konstatere spild som følge af utætheder ved olietanke, der er placeret over jor-
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den. For både nedgravede og overjordiske tanke er der risiko for uheld ved på-
fyldning.

Ejendommene i området opvarmes alle enten ved fjernvarme eller centralvarme,
som samtlige steder består af oliefyr, et par steder dog kombineret med fast-
brændsel. Der findes ingen jordvarmeanlæg eller grundvandsvarmeanlæg.

I delindsatsområdet findes flere tanke, som ikke anvendes længere. Det har ikke
været muligt af finde oplysninger om, hvad der er sket med alle gamle tanke.
For nogle af tankene findes der oplysning om, at de er afblændet og tømt, men
ved besigtigelse har det vist sig, at oplysningerne ikke har været korrekte.

På figur 15 er de lokaliserede olietanke indtegnet. Oplysningerne omkring op-
gravning eller tømning og afblænding stammer fra kommunens arkiver samt fra
interviews udført i forbindelse med denne delindsatsplan. I en del tilfælde er der
fra kommunens side ført tilsyn med opgravning/afblænding. I andre tilfælde
stammer oplysningerne kun fra ejer eller tidligere ejere af ejendommene.

4.4 Erhverv
Det er især anvendelse, opbevaring og bortskaffelse af olie og kemikalier i for-
bindelse med produktionen, som kan give anledning til forurening. Disse er om-
fattet af afsnit 4.3.

Anvendelse af pesticider på f.eks. kørearealer, parkeringspladser og andre befæ-
stede arealer kan give anledning til nedsivning af stofferne til grundvandet.

I delindsatsområdet er lokaliseret:

Olietanke < 6.000 l

13 overjordiske olietanke  som er i brug

3 overjordiske tanke som ikke er i brug

5 nedgravede olietanke som er i brug

10 nedgravede olietanke som sandsynligvis er gravet op eller tømt og afblændet

3 nedgravede olietanke, uden fyldestgørende oplysninger

Olietanke > 6.000 l

ca. 5 store nedgravede olietanke på det tidligere Drastrup mejeri.
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Visse typer erhverv afleder processpildevand indeholdende særligt forurenende
stoffer. I disse tilfælde vil utætte kloakker kunne give anledning til en forurening
af grundvandet.

For en del virksomheder er der krav om etablering af olie- og benzinudskillere.
Især ældre olie- og benzinudskillere er ofte utætte og kan derved bevirker en
forurening med olie, benzin og evt. opløsningsmidler.

Figur 16 viser de nuværende erhverv. Nummerering i ovenstående boks henviser
til numrene på figuren.

4.5 Udslip af kemikalier m.m. ved trafikulykker
Ny Nibevej, Nibevej og Kærvedgårdvej, er beregnet til tung trafik, og udnyttes
også til transporter med særlig farligt gods. Grundvandet er sårbart overfor for-

I delindsatsområdet er der følgende erhverv:
1. Et smedeværksted som kun har et meget beskedent forbrug og oplag af  smø-

reolie/gearolie til vedligeholdelse af eget værktøj og maskiner. Der er ingen pro-
cesspildevand herfra. Der har tidligere været et lysestøberi og et gartneri. Lyse-
støberiet vurderes ikke at have givet anledning til forurening af grundvandet.
Gartneriet har sandsynligvis anvendt gødningsstoffer og pesticider i mængder,
der kan forurene grundvandet.

2. Et værksted for reparation af trucks anvender, opbevarer og håndterer olie og
kemikalier i et omfang, som kan give anledning til nedsivning af forurenende
stoffer til grundvandet. På denne ejendom har der tidligere været tøm-
rer/snedkerværksted med begrænset anvendelse af lak, maling, fortynder og
lim. Der er ingen processpildevand fra bygningerne, men måske vaskevand fra
udendørs afvaskning af trucks.

3. Et entreprenørfirma har oplag af olie/kemikalier i begrænset omfang. Der findes
en dieselolietank (3.000 l) til virksomhedens køretøjer. Der er i forbindelse her-
med påfyldnings- og vaskeplads med afløb til olie/benzinudskiller. Ellers ingen
processpildevand fra virksomheden. Der har tidligere været landbrug på ejen-
dommen.

4. Vandforsyningens vandværk Drastrup, hvor der ikke opbevares olie eller kemi-
kalier. På vandværket har Himmerlands Elforsyning en transformer og heri fin-
des ca. 200 l olie. I denne forbindelse findes en oliebrønd som skal opsamle evt.
spild fra transformeren. Den er af beton og etableret sidst i 1950’erne.

5. Himmerlands Elforsyning har yderligere tre transformere i området, som er i
drift. Den ene (5a) findes i et transformerhus med betongulv. Den indeholder ca.
225 l olie. De to sidste (5b, 5c) sidder i toppen af elmaster. I disse er der ca. 170
l olie. Der er en enkelt nedlagt transformer (5d) i området. Den har også inde-
holdt olie.
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urening som følge af et muligt uheld med en kemikalietransport, særlig på Nibe-
vej, hvor den naturlige beskyttelse er ringest.

4.6 Nye vejanlæg
Kommuneplanen indeholder en planlagt vejforbindelse – Vestvejen -  vest om
Aalborg, som fører gennem delindsatsområdet. Vestvejen skal bl.a. aflaste bo-
ligområder i Hasseris for gennemkørende trafik, og aflaste Hobrovej for trafik
med mål i Vestbyen og Hasseris. Hvis der etableres en ny fjordforbindelse i
Lindholmlinien, vil Vestvejen få en rolle som bindeled mellem Skalborg og den
nye fjordforbindelse.

4.7 Registrerede affaldsdepoter og kortlagte lokaliteter
Nordjyllands Amt har i området kortlagt 3 lokaliteter på vidensniveau 1 og 1
lokalitet på vidensniveau 2. På figur 18 er disse kortlagte lokaliteter afmærket.

4.8 Opfyldninger/oplag af affald
Tidligere var det almindeligt, at opfylde eller deponere forskellige typer affald i
små søer, lavninger, nedlagte råstofgrave eller udover skrænter. F.eks. er det
tidligere blevet anbefalet at bortskaffe pesticidrester og tom pesticidemballage
ved at grave det ned.

I delindsatsområdet er der på vidensniveau 1 kortlagt følgende lokaliteter:
En tidligere autohandel/værksted med tilhørende fyldplads. Der er her udført en
orienterende forureningsundersøgelse, som viste, at ejendommen ikke er forurenet i
en grad, som gør, at den skal kortlægges på vidensniveau 2.

En ejendom er kortlagt p.g.a. at der tidligere har været benzinsalg. Tankanlæg og
installationer er  fjernet i 1997 og der blev ved denne lejlighed ikke konstateret for-
urening i jorden omkring tankanlægget. Der har også tidligere været et autoværk-
sted på ejendommen. Der er ikke udført forureningsundersøgelser for at belyse evt.
forurening fra denne aktivitet.

En tidligere vognmand har haft oplag af dieselolie (2 x 10.000 l). Nuværende ejer
oplyser, at disse tanke er gravet op. Der er ingen oplysninger om evt. forurening
omkring tankene.

I delindsatsområdet er der på vidensniveau 2 kortlagt følgende lokaliteter:
Ved det tidligere Drastrup mejeri, er der konstateret en betydelig forurening med
olieprodukter både i jord og i det terrænnære grundvand. Der har også været auto-
værksted. Nordjyllands Amt planlægger, at udføre afværgeforanstaltninger overfor
denne forurening i 2001.



Figur 18:  Lokaliteter kortlagt på vidensniveau 1 og 2
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I henhold til "Lov om forurenet jord, lov nr. 370 af 2.juni 1999" er der sket en
ændring i hvordan jordforureninger benævnes. Tidligere blev forureninger
benævnt "kortlagte lokaliteter" og "registrerede affaldsdepoter". I den nye
jordforureningslov indgår begreberne vidensniveau 1 og vidensniveau 2, se
nedenstående § 4 og § 5.

§ 4. Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1, hvis der er tilvejebragt en
faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan
have været kilde til jordforurening på arealet.

§ 5. Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2, hvis der er tilvejebragt et
dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til
grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at
forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

"Vidensniveau 1" svarer til "kortlagte lokaliteter" i henhold til tidligere lov

"Vidensniveau 2" svarer til "registrerede affaldsdepoter" i henhold til tidligere lov
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Der er lokaliseret 5 opfyldinger/deponeringer i delindsatsområdet. Heraf er én
kortlagt på vidensniveau 1 af Nordjyllands Amt, se afsnit 4.7. På figur 19 er
disse deponeringer/opfyld indtegnet.

4.9 Pesticider; opbevaring samt påfyldnings- og vaskepladser
Påfyldning og rensning af marksprøjter er som regel sket på ubefæstet areal, og
dette har ved undersøgelser vist sig at kunne medføre en meget koncentreret
jordforurening med pesticider, og som følge heraf risiko for nedsivning til
grundvandet.

Anvendelse af pesticider på bl.a. gårdspladser kan som generel anvendelse af
pesticider give anledning til nedsivning af stofferne til grundvandet. Der er dog
forhold som gør at anvendelse på gårdspladser kan give anledning til øget risiko
for grundvandet. Arealet er udyrket, og der sker ikke en løbende tilførsel af frisk
organisk materiale. Dette betyder, at både bindingen til jorden og den mikrobi-
elle aktivitet er lavere end i en tilsvarende landbrugsjord.

En undersøgelse har vist, at der er blevet anvendt dichlobenil, som giver anled-
ning til forurening med nedbrydningsproduktet BAM, på 75% af gårdspladserne

I delindsatsområdet er der:
1. På en ejendom er en opfyldning med byggemateriale i forbindelse med opfø-

relsen af en halmlade.

2. På en ejendom er der sket terrænregulering med tilkørt materiale. Dette er
muligvis kun overskudsjord eller byggeaffald, men dette er ikke undersøgt.

3. Ved besigtigelse langs den gamle fjordskrænt er der i et område synlige tegn
i terrænoverfladen på, at der er deponeret større mængder sort plastik. Der
blev på dette sted ligeledes konstateret mindst en tom kemikaliedunk.

4. I et andet område langs fjordskrænten er der sket opfyld. Ud fra gamle fotos
vurderes det, at deponeringen er af en betydelig størrelse. I kommunens ar-
kiver findes oplysninger om, at det er affald af forskellig art, som er depone-
ret på dette sted. Dette er bekræftet ved en besigtigelse, hvor der bl.a. kunne
konstateres byggeaffald, plastikemballage, diverse tom emballage og dunke,
bildele og gamle dæk samt batterier i terrænoverfladen.

5. Opfyld af bl.a. byggemateriale. Kortlagt og undersøgt af Nordjyllands Amt.
Opfyldet udgør ingen trussel mod grundvandsressourcen.



Figur 19:  Opfyld
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i det åbne land. Ref /21/. Gårdspladser m.v. må derfor generelt betragtes som
forureningskilder.

På figur 20 er ejendomme med nuværende landbrug og dertil hørende aktiviteter
indtegnet. På figuren er der også indtegnet, på hvilke ejendomme der er eller har
været gårdspladser.

4.10 Private vandboringer og brønde
Private drikkevandsbrønde samt indvindingsboringer både til drikkevand og til
markvanding kan udgøre en forureningstrussel mod grundvandet. Det skyldes, at
de ofte ligger i umiddelbar nærhed af diverse potentielle forureningskilder, samt
at ældre boringer ofte har en ufuldstændig eller manglende forsegling langs fore-
røret. Herved øges risikoen for, at forurenende stoffer kan sive ned langs ydersi-
den af forerøret og derved forurene grundvandsmagasinet. Boringerne kan også
være utætte i rørsamlingerne og herved kan eventuelt forurenet vand fra et ter-
rænnært magasin føres ned til det primære magasin.

Boringer og brønde, som ikke længere er i brug, og som ikke er blevet sløjfet
efter forskriften ”glemmes” efterhånden, og opmærksomheden, med hensyn til
aktiviteter som kan forurene boringerne, bliver mindre.

Men også tidligere ikke korrekt sløjfede boringer og især brønde kan give an-
ledning til forurening af grundvandsmagasinet.  Boringer og brønde, der er ble-
vet fyldt op med affald, indebærer risiko for en direkte tilførsel af forurenende
stoffer til grundvandsmagasinet.

I delindsatsområdet er der på nuværende tidspunkt:
•  To ejendomme med kvægavl, heraf den ene med intensiv landbrugsdrift. Der er

opbevaring af husdyrgødning på begge ejendommene. Der anvendes pesticider,
men for øjeblikket opbevares og håndteres pesticiderne ikke på disse ejendom-
me.

•  En ejendom, hvor der nu kun er opbevaring af husdyrgødning. Det planlægges
at nedrive denne ejendom i den nærmeste fremtid. Her er den tidligere vaske-
og påfyldningsplads for pesticider lokaliseret.

•  En ejendom som både er erhvervsejendom og som har skovdrift i form af en
juletræsplantage.

•  Flere af de øvrige ejendomme er nedlagte landbrug, hvor der har været flere
potentielle forureningskilder, som f.eks. gårdspladser og gødningsopbevaring.
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Sandsynligvis har de ældste ejendomme i området tidligere haft en brønd. Det
har imidlertid ikke været muligt at lokalisere disse brønde og vurdere, om de er
sløjfet forsvarligt.

På figur 21 er de private indvindingsboringer og drikkevandsbrønde samt
brandboringen indtegnet.

4.11 Private grusveje og gårdsplader samt pesticider i private haver
I området findes private grusveje for adgang til markerne og vandværket, se
figur 17.

Det er oplyst af ejere og brugere, at der inden for den periode, hvor de har været
ejer eller haft brugs- eller råderet over de private veje ikke er anvendt forure-
nende fyldmateriale eller sprøjtemidler til vedligeholdelse.

I Frejlev og Drastrup er der gjort et stort arbejde for at gøre byerne til ”giftfri
by”.

4.12 Saltning af veje
Ved nedsivning af nedbør blandet med vejsalt, kan der ske en tilførsel af salt til
grundvandet. Hvis koncentrationen af klorid overstiger grænseværdien, kan det
medføre lukning af drikkevandsboringer.

Langs Ny Nibevej er der en 80 mm PVC drænledning med geotekstil filter og
315 mm PVC spulebrønd med afløb. Der er afledning til vejgrøft. For Kærved-
gårdsvej og den vestlige halvdel af Nibevej er der afledning af vejvand til grøft.

I bilag 8 præsenteres en række beregninger vedrørende mængden af den an-
vendte salt på vejene i området.

4.13 Opbevaring af husdyrgødning
Gylletanke, ajle- og ensilagebeholdere kan give anledning til grundvandsforure-
ning ved udsivning gennem revner og utætheder. Men den største risiko for for-

I delindsatsområdet er lokaliseret :

13 ejendomme med privat drikkevandsforsyning.

5 ejendomme med boringer/brønde som ikke anvendes og som ikke er sløjfet.

1 markvandingsboring

1 brandboring



Delindsatsplan - Drastrup

Private indvindingsboringer og brønde som ikke er i brug

Private indvindingsboringer som er i brug
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Figur 21: Private indvindingsboringer og brønde
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urening af grundvandet med stoffer fra husdyrgødning vil være i forbindelse
med større udslip af gylle. Dette kan ske i forbindelse med defekte spjæld og
pumper eller fejlbetjening heraf, eller hvis gylletanken kollapser. Hvis dette sker
i nærheden af vandforsyningsboringer er der stor risiko for, at dette kan medføre
forurening af boringerne og derved grundvandsmagasinet. Det vurderes, at gyl-
letankene i området ikke udgør en umiddelbar risiko.

4.14 Øvrig anvendelse af pesticider
Vedligeholdelse af vejkanter og grøfter i Aalborg Kommune, sker uden brug af
bekæmpelsesmidler. Vedligeholdelsen sker med en kombineret maskine, der
både kan slå grøfter og skære lidt af kanterne, hvis det er nødvendigt.

Vedligeholdelse af vejkanterne langs amtsvejen Ny Nibevej foregår ved slåning
og der bruges således ikke bekæmpelsesmidler.

4.15 Øvrige kilder til forurening
Der er ikke kortlagt diffus forurening i delindsatsområdet. Denne type forure-
ning skal fremover kortlægges, ifølge den nye jordforureningslov. Der afventes
en vejledning fra Miljøstyrelsen, som udpeger hvilke diffuse forureninger, der
skal kortlægges, og hvordan de skal kortlægges. Diffus forurening kan være
luftforurening fra bilmotorer, oliefyr og industri.

Erfaringsmæssigt befinder forureningen fra f.eks. bly forårsaget af trafik, sig
kun i de øverste jordlag. Forureningen strækker sig som en kile væk fra vejen
med størst koncentration tættest på vejen. Der er ikke foretaget undersøgelser af,
om der er forurenet langs vejene i området.

Forekomsten af naturlige kilder til forurening af grundvandet i området er be-
grænset til forekomst af salt grundvand i en dybde af ca. 85 m under terræn.

Der kan vise sig at være yderligere potentielle forureningskilder i området, der
ikke er taget højde for i denne kortlægning, som der i givet fald må tages vare
på.
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5. PLAN FOR INDSATS I DELINDSATSOMRÅDET

Drastrup kildeplads skal kunne levere 2,8 mio. m3/år svarende til 1/3 af Vand-
forsyningens samlede indvinding. En del af de øvrige boringer i kommunen lig-
ger i byområder, og det må forventes, at disse boringer i fremtiden skal lukkes
på grund af forurening. Derved øges presset på kildepladserne udenfor byzone.
Derfor skal grundvandet i Drastrup-området sikres mod forurening, så det også i
fremtiden er muligt at indvinde rent grundvand til drikkevand.

Delindsatsområdet er nærområde til vandindvindingen i Drastrup. Den hydroge-
ologiske kortlægning, som er beskrevet i kapitel 3, har vist at der i hele delind-
satsområdet er en dårlig naturlig beskyttelse af grundvandet. Nitratindholdet i
grundvandet er stigende, og der er ligeledes fundet pesticider. En del af det
vand, der er på vej ned til vores drikkevand, overskrider grænseværdierne væ-
sentligt. For hurtigst muligt at sikre det grundvand, der indvindes til drikkevand,
er der behov for, at det nye grundvand der dannes i de kildepladsnære områder
indeholder så lidt nitrat og pesticider som muligt. Der er derfor behov for at ar-
bejde mod maksimal grundvandsbeskyttelse i delindsatsområdet, og derfor er
der fastlagt et ensartet højt indsatsniveau i delindsatsplanen, som er gældende
for hele delindsatsområdet.

Ved fastlæggelse af indsatsen i dette kapitel, samt ved den senere prioritering i
kapitel 7, er der lagt vægt på vurdering af:

•  miljøproblemets omfang
•  økonomien ved forskellige løsningsmuligheder
•  den tilgængelige viden på området.

Det medfører, at et forholdsvis lille miljøproblem kan blive opprioriteret, fordi
det er billigt og let at løse, mens et forholdsvis stort miljøproblem kan blive
nedprioriteret, fordi det er dyrt at løse, eller der mangler viden på området.

Det er en forudsætning for gennemførelse af delindsatsplanen, at Nordjyllands
Amt udpeger området som beskyttelsesområde for Vandforsyningens vandind-
vinding i Drastrup efter miljøbeskyttelseslovens § 22.

5.1 Arealanvendelse
Landbrugsarealerne i delindsatsområdet skal omlægges, så den fremtidige area-
lanvendelse ikke udgør en risiko for vandkvaliteten i området.

Al dyrkning i delindsatsområdet omlægges til ekstensiv græsning og/eller skov
i overensstemmelse med retningslinierne i Helhedsplanen, se bilag 7. Omdrift,
sprøjtning og gødskning skal ophøre på de omlagte arealer. Vedvarende
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græsarealer må kun afgræsses i den normale vækstsæson fra maj til oktober.
Afgræsningen skal være ekstensiv med maksimalt 0,5 dyreenheder pr. ha., sva-
rende til den værdi Forsyningsvirksomhederne i 1997 har fastsat af hensyn til
grundvandsbeskyttelse. I forbindelse med Drastrup-Life-projektet, undersøger
Forskningscenteret for Skov og Landskab det langsigtede behov, som kan an-
vendes ved en eventuel senere revision af niveauet for restriktionerne.

I forbindelse med delindsatsplanens gennemførelse åbnes der mulighed for at
benytte en række forskellige virkemidler, til at opnå den ønskede arealanvendel-
se.

I de tilfælde hvor grundejeren ønsker at sælge jord, der ligger inden for delind-
satsområdet, købes det af Aalborg Kommune mod fuldstændig kompensation.
En bygningslod på op til to ha kan beholdes af sælger.

I de tilfælde, hvor grundejeren ønsker at fortsætte med at drive landbrug, kan
Aalborg Kommune tilbyde at bytte med jord til landbrugsdrift uden for drikke-
vandsområdet beliggende nord for Ny Nibevej.

I de tilfælde hvor grundejeren ikke ønsker at sælge eller bytte jorden, kan Aal-
borg Kommune træffe en frivillig aftale med ejeren om at stoppe med omdrift,
gødskning og sprøjtning. Der ydes fuldstændig erstatning for indskrænkningen i
råderetten. Forsyningsvirksomhederne indgår frivillige aftaler med grundejerne
efter Vandforsyningsloven § 13d.

I de tilfælde hvor grundejeren ikke vil indgå frivillige aftaler, er der mulighed
for at fastlægge restriktioner for arealanvendelsen efter Miljøbeskyttelsesloven §
26a. Der ydes fuldstændig erstatning for indskrænkningen i råderetten.

De opkøbte arealer tilplantes, drives og vedligeholdes ud fra hensynet til grund-
vandsbeskyttelsen, samt med baggrund i de landskabelige og rekreative interes-
ser i henhold til Helhedsplanen.

Det overvåges at de tinglyste deklarationer overholdes.

1 dyreenhed (DE) defineres i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgø-
relse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. jf. bekendt-
gørelse nr. 877 af 10. december 1998.
Græsningstrykket på 0,5 DE/ha gælder for en normal vækstsæson fra maj til
oktober.
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5.2 Spildevand
Det skal sikres, at risikoen for at grundvandet og vandindvindingen forurenes af
spildevand, minimeres.

5.2.1 Den afskærende spildevandsledning
Der må fremover ikke anlægges nye afskærende spildevandsledninger gennem
området.

Det forudsættes som udgangspunkt, at den afskærende spildevandsledning skal
sløjfes og erstattes af en ny ca. 2.800 m gravitationsledning, der går nord om
kildepladsen.

Der er imidlertid en række forhold vedrørende spildevandsledningen, som kræ-
ver uddybende undersøgelser.

Spildevandsledningen udgør primært en risiko, hvis grundvandsstanden stiger
og falder omkring spildevandsledningen. Derfor skal der opstilles en grund-
vandsmodel, som skal vise, om det er sandsynligt at dette kommer til at ske,
f.eks. som følge af ændrede klimatiske forhold eller øget vandindvinding.

Desuden skal der indhentes resultater fra en igangværende undersøgelse af ud-
sivning fra spildevandsledninger, som gennemføres af Aalborg Universitet, for
Miljøstyrelsen.

Endelig skal der ske en afklaring af udgiftsfordelingen ved en omlægning af den
afskærende spildevandsledning.

5.2.2 Offentlige kloakker
Drastrup by grænser op til indsatsområdet, med enkelte ejendomme beliggende i
området. Det planlægges at optimere, sanere og separere de offentlige detailklo-
akker i den kloakerede del af Drastrup, der ligger indenfor delindsatsområdet.

5.2.3 Private spildevandsledninger og kloakker
Dansk Afløbs- og Spildevandsforening (DANAS) har gennemført en undersø-
gelse for at afklare det lovgivningsmæssige og administrative grundlag for at
kræve de private kloakker undersøgt og renoveret. Man er nået frem til, at
kommunernes miljømyndighed og kloakforsyning har mulighed for, for egen
regning, at foretage undersøgelser i henhold til miljøbeskyttelsesloven § 87.

Den private del af kloaksystemet i den nordlige del af Drastrup by skal undersø-
ges, bl.a. i form af TV-inspektion, inden ejendommene separatkloakeres, så
eventuel renovering af de private kloakker kan ske, samtidig med separatkloake-
ringen.
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5.2.4 Private nedsivningsanlæg
Efter udpegning af området til beskyttelsesområde for vandindvindingen i Dra-
strup, er det ikke tilladt at etablere nye nedsivningsanlæg.

Det er ikke undersøgt tilstrækkeligt, hvorvidt de eksisterende nedsivningsanlæg
giver anledning til forurening af grundvandet med nitrat og miljøfremmede stof-
fer fra spildevandet. De gældende afstandskrav på 300 m til almene vandforsy-
ningsanlæg er udelukkende fastsat for, at nedsivningsanlæg ikke skal give an-
ledning til bakteriel forurening af det indvundne vand.

Inden revision af indsatsplanen, skal det afklares om nedsivningen udgør en
risiko, og området derfor skal kloakeres. Der skal indhentes viden fra forskellige
projekter som er eller bliver sat i værk, som skal belyse forureningsrisikoen fra
nedsivningsanlæg.

5.2.5 Samletank
Samletanken ved AKV´s kildeplads skal udskiftes og erstattes af en ny tæt tank,
der er beregnet til opbevaring af spildevand.

5.3 Olietanke
Delindsatsplanen skal sikre at risikoen for forurening af grundvandsressourcen
fra eksisterende olie/brændstoftanke inden for delindsatsområdet reduceres mest
muligt ved opgravning/sløjfning af nedgravede tanke. Det skal endvidere sikres
at fremtidige olietanke etableres som overjordiske tanke med synlig rørføring i
overensstemmelse med de gældende regler.

Når amtet har udpeget området til beskyttelsesområde for grundvandsindvin-
ding, er der forbud mod nedgravning af nye tanke inkl. rørføringer, jf. bekendt-
gørelse nr. 829 af 24. oktober 1999 om indretning, etablering og drift af olietan-
ke, rørsystemer og pipelines.

Nedgravede tanke som er i brug skal erstattes med overjordiske tanke på bag-
grund af en konkret vurdering af mulighederne. Der findes ingen lovhjemmel til
at kræve dette, og det skal derfor ske efter frivillige aftaler med ejerne af ejen-
dommene, mod kompensation.

Olietanke fra før 1970 skal tømmes og afblændes eller graves op senest 20 år
efter nedgravningen, ifølge kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 386 af 21. august 1980
om kontrol med oplag af olie m.v. (Olietankbekendtgørelsen). Øvrige olietanke
der tages varigt ud af brug, skal også graves op eller tømmes og afblændes. Der
er i området flere tanke som ikke anvendes længere. Hvis disse tanke ikke er
tømt og afblændet er det en overtrædelse af gældende lovgivning.
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Det skal sikres at nedgravede tanke, som ikke er i brug, er sløjfet, samt at gamle
tanke, der efter reglerne skal tages ud af brug, bliver sløjfet forskriftsmæssigt.
Denne udgift påhviler ejeren.

For en del ejendomme findes der ikke oplysninger om, hvad der er sket med
tidligere tanke. Disse tanke forsøges lokaliseret ved interview med tidligere eje-
re eller ved undersøgelser med metaldetektor. Det skal ligeledes sikres, at disse
tanke er sløjfet forskriftsmæssigt

Bekendtgørelse nr. 829 af 24.10 1999 om indretning, etablering og drift af olie-
tanke, rørsystemer og pipelines, foreskriver, at overjordiske tanke ikke må pla-
ceres direkte på jorden, og fra år 2003 skal alle villatanke have en overfyldning-
salarm. Dette vil bevirke, at risikoen for forurening fra overjordiske tanke redu-
ceres væsentligt. Det vurderes, at det ikke er nødvendigt med yderligere tiltag
overfor de overjordiske villatanke.

De nedgravede tanke som findes på det tidligere Drastrup mejeri reguleres af
amtet efter lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord.

Der skal udarbejdes retningslinier for tilsyn.

5.4 Erhverv
Delindsatsplanen skal sikre at risikoen for grundvandsforurening i tilknytning til
eksisterende erhvervsvirksomheder i området reduceres.

Det skal så vidt muligt sikres, at der ikke etableres nye virksomheder inden for
delindsatsområdet, som producerer, bearbejder, håndterer eller opbevarer stof-
fer, som kan udgøre en forureningsrisiko overfor grundvandsressourcen.

I henhold til Kommuneplanen er der forbud mod opførelse af nye erhvervsvirk-
somheder i området, men der kan etableres visse former for erhverv i eksiste-
rende bygninger. Ifølge planloven kan der i tidligere landbrugsbygninger etable-
res håndværks- og industrivirksomhed samt lager- og kontor.

Ejendomme, som Aalborg Kommune sælger videre, påføres deklaration om, at
der kun må etableres erhverv i henhold til en positivliste eller i henhold til en
konkret vurdering.

En forøgelse af tilsynsfrekvensen vil sandsynligvis medføre, at forhold som kan
give anledning til grundvandsforurening kan opdages og afhjælpes, sådan at
risikoen for forurening bliver mindre. Derfor skal tilsynsfrekvensen i området
øges til det dobbelte. Det vil sige, listevirksomheder skal besøges mindst 1 gang
hvert år, og anmeldepligtige virksomheder skal besøges mindst 1 gang hvert 2.
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år. Ved tilsynet lægges der specielt vægt på opbevaring, håndtering og anven-
delse af olie og kemikalier. En vigtig del af tilsynet er opsporing af virksomhe-
der, som ikke er registreret, og der ikke føres regelmæssigt tilsyn med. Derfor
skal der afsættes ekstra ressourcer til denne opsporing i områder med særlige
drikkevandsinteresser.

Der skal udarbejdes nye vejledninger for tilsyn med landbrug og erhverv. Vej-
ledningerne skal anvendes i alle områder med særlige drikkevandsinteresser.
Vejledningerne udarbejdes af Teknisk Forvaltning og Forsyningsvirksomheder-
ne i fællesskab, og skal anvendes både til vurdering af de eksisterende forhold
og til nyanlæg.

Der skal udarbejdes følgende vejledninger:

•  Håndtering af råvarer/produkter, herunder skærpede krav til opbevaring,
håndtering og anvendelse af f.eks. olie og kemikalier. Det kan bl.a. være
opbevaring af olie og kemikalier overjordisk på tætte befæstede arealer
med afløb til lukket beholder eller på tæt belægning, hvor der er kant
rundt om, som kan holde eventuelt spild tilbage. Spild svarende til den
største beholder skal kunne tilbageholdes

•  Spildevand og overfladevand, herunder f.eks. vaskepladser uden for klo-
akerede områder

•  Olie- og benzinudskillere, herunder kontrol af om olie-/benzinudskillere
eller sandfang er tætte, samt at de bliver tømt regelmæssigt

Regler for opbevaring af farligt affald findes som bilag A til ”Regulativ for far-
ligt affald”.

Der skal endvidere udarbejdes en beredskabsplan for uheld med forurenende
stoffer på virksomheder i indvindingsområdet.

Eksisterende erhverv af den type som findes i området reguleres efter bl.a.

•  lovbekendtgørelse nr. 698 af  22.09 1998 ”Lovbekendtgørelse af om miljøbe-
skyttelse”

•  bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj 1992 ”vedrørende anden virksomhed end
listevirksomhed”

•  bekendtgørelse nr. 922 af 5. december 1997 ”Bekendtgørelse om miljøkrav i
forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.”
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5.5 Forebyggelse af udslip af kemikalier m.m. ved trafikulykker
Delindsatsplanen skal sikre at skader i forbindelse med akut opståede forurenin-
ger f.eks. i forbindelse med trafikuheld mv. reduceres mest muligt.

Konsekvenserne af en ulykke på Nibevej med f.eks. en tankbil der indeholder
benzin eller opløsningsmidler, kan i værste fald være lukning af boringer. Hvis
der er et højt beredskab, der fungerer, kan forureningen sandsynligvis kontrolle-
res og en lukning undgås.

Der skal udarbejdes en beredskabsplan, hvor der opstilles retningsliner for, hvad
der skal ske ved akut opstået forurening, f.eks. trafikuheld med kemikalieudslip,
udslip fra olietanke m.m. Beredskabsplanen skal indgå i Beredskabscenterets
håndtering af forurening opstået f.eks. ved trafikulykker.

For øjeblikket anvendes både Nibevej og Ny Nibevej til transport af farligt gods.
Forsyningsvirksomhederne tager kontakt til politiet for at undersøge, om det er
muligt at henvise transport af farligt gods til Ny Nibevej.

5.6 Nye vejanlæg
Ved anlæg af en eventuel ny vej gennem indsatsområdet, skal der stilles krav,
som tager vidtgående hensyn til grundvandsbeskyttelsen, i form af krav til de
materialer, der anvendes, så der undgås forurenet jord, slagger, flyveaske og
genanvendte byggematerialer med videre. Ligeledes stilles krav til afvanding af
vejen til et lukket spildevandssystem, som føres ud af området.

5.7 Registrerede affaldsdepoter og kortlagte lokaliteter
Jord- og grundvandsforurening på lokaliteter som af Nordjyllands Amt er kort-
lagt på vidensniveau 1 og 2 undersøges og der gennemføres afværgeforanstalt-
ninger, så de ikke udgør en risiko for vandindvindingsinteresserne i området.

Hvis en lokalitet kortlagt på vidensniveau 2 udgør en risiko for grundvandsma-
gasinet skal der hurtigst muligt udføres afværgeforanstaltninger, så truslen fjer-
nes.

Der er planlagt afværgeforanstaltninger overfor olieforureningen på det tidligere
Drastrup Mejeri.

Af de tre lokaliteter i området, som er kortlagt på vidensniveau 1, er der udført
forureningsundersøgelse på én lokalitet, og her blev ikke fundet forurening på et
niveau, som gav grundlag for at kortlægge lokaliteten på vidensniveau 2.

På de to sidste lokaliteter skal det undersøges om de tidligere aktiviteter har
medført en forurening som  udgør en trussel for vandindvindingsinteresser i om-
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rådet. Hvis lokaliteten er forurenet i en grad som udgør en trussel mod grund-
vandet bør der hurtigst muligt udføres afværgeforanstaltninger over for forure-
ningen. Området skal fortsat prioriteres højt.

5.8 Opfyldninger/oplag af affald
Det skal sikres, at der ikke foretages opfyldninger eller deponeringer af materi-
aler inden for delindsatsområdet, som kan udgøre en risiko for vandkvaliteten i
området. Endvidere skal det sikres, at eksisterende deponeringer inden for
delindsatsområdet undersøges og risikovurderes, samt at der i nødvendigt om-
fang udføres afværgeforanstaltninger.

Der kan ikke gives tilladelse til deponering af affald i området. Af Regionplanen
fremgår, at den nuværende arealanvendelse ikke må ændres, hvis det medfører
en øget risiko for forurening af grundvandet. Det fremgår også, at der ikke må
tilføres jord til råstofgrave i området.

Der er 5 steder i delindsatsområdet konstateret opfyldninger og oplag af affald.
Den ene er undersøgt af Nordjyllands Amt og udgør ikke nogen risiko. De øvri-
ge 4 lokaliteter skal undersøges for hvorvidt dette affald er en risiko for grund-
vandet, og derefter skal det evt. bortskaffes.

Indsatsen forudsættes løst inden for gældende rammer for myndighedsopgaver,
idet udgifterne til oprydning i muligt omfang pålægges de ansvarlige ejere.

5.9 Pesticider; opbevaring samt påfyldnings- og vaskepladser
Antallet af tidligere påfyldnings- og vaskepladser for pesticider er ikke opgjort.
Disse skal lokaliseres. Det undersøges, om pladserne er forurenede og udgør en
trussel mod grundvandet. Undersøgelserne omfatter snegleboringer og analyse
af jordprøver.

5.10 Private vandboringer
Private drikkevandsboringer må ikke udgøre en transportvej for evt. forurenet
overfladevand til grundvandsmagasinet.

Det skal sikres, at boringer og brønde, der er i brug, er indrettet efter forskrifter-
ne i bekendtgørelse nr. 4 af 04.01.1980 om udførelse af boringer efter grund-
vand. Tilsynet med boringerne øges til 1 gang årligt. Boringer og brønde som
ikke er indrettet, så de overholder gældende regler for vandforsyningsanlæg,
skal bringes i orden. Dette påhviler ejeren.

Kortlægning og forureningsundersøgelser udføres i henhold til lov nr. 370 af 2. juni
1999 ”Lov om forurenet jord”.
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Boringer og brønde som ikke anvendes skal sløjfes efter forskrifterne eller bed-
re, eller anvendes som moniteringsboring efter konkret vurdering. Hjemmel til
at kræve ubenyttede boringer og brønde sløjfet, findes i Vandforsyningslovens §
36, og sløjfningen betales som udgangspunkt af grundejeren. Det er muligt at
gennemføre mere effektive sløjfninger end dem, der er hjemmel til at kræve.
Udgifterne til dette kan ikke pålægges ejeren.

De private boringer kan anvendes til at kontrollere om grundvandet i delind-
satsområdet er forurenet i en grad som måske kan skyldes de private indvindin-
ger. Derfor udtages der på udvalgte boringer en vandprøve til analyse for mil-
jøfremmede stoffer som pesticider, olieprodukter, klorerede opløsningsmidler og
detergenter.

På baggrund af resultaterne af disse analyser vurderes, om de private boringer
og brønde er forurenede, og om de i så fald udgør en generel risiko for grund-
vandsmagasinet. Der udvælges i alt 9 boringer til denne kontrol. Der udvælges
boringer beliggende på ejendomme med landbrug eller erhverv, idet aktiviteter
her kan udgøre en risiko for grundvandet. Herudover vælges der et antal stik-
prøver fra almindelige bolig-ejendomme, hovedsagelig fra de steder, hvor det
ikke umiddelbart var muligt at føre tilsyn med boringens udformning. Derud-
over vælges boringerne, så der er en geografisk dækning i delindsatsområdet.

5.11 Private grusveje og gårdspladser, pesticider i private haver og information 

Der skal udarbejdes en informationspjece til beboerne i området, om hvordan
man mest hensigtsmæssigt agerer, når man bor i et vandindvindingsområde.

Borgerne skal informeres om, at private grusveje og gårdspladser ikke bør
sprøjtes, og at der ikke bør anvendes materialer i veje, der er potentielt forure-
nende, i form af nedknuste byggematerialer, slagger m.v. Der skal informeres
om den forurening af grundvandet, som anvendelse af pesticider i almindeligt
havebrug kan medføre.

Arealer, som Aalborg Kommune sælger videre, skal påføres deklarationer om, at
der ikke må anvendes pesticider, samt slagger og knuste genanvendelige byg-
gematerialer. Hvis der er mulighed for det, kan der endvidere laves frivillige
deklarationer for øvrige private arealer.

5.12 Saltning af veje
Det skal belyses nærmere, om saltning udgør et problem for grundvandet, gen-
nem indhentning af erfaringer fra andre vandværker, hos amter og Miljøstyrel-
sen.
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5.13 Opbevaring af husdyrgødning
Det vurderes, at de gyllebeholdere, der findes i området ikke udgør nogen risiko
for forurening af vandboringer.

Der iværksættes ikke nogen speciel indsats, men der føres normalt tilsyn med
landbrug, herunder gyllebeholdere, og følges endvidere op på, at beholdere, der
er underlagt 10 års beholderkontrol, bliver kontrolleret.

5.14 Grundvandsovervågning
Det er et led i indsatplanen, at udviklingen i grundvandets kvalitet fortsat følges.

Grundvandsovervågningen er grundlaget for, at man kan følge, dels hvordan
indsatsen for grundvandsbeskyttelse virker, dels hvordan den forurening, der
allerede er sket, udbredes i grundvandsmagasinet over tiden.

Grundvandsovervågningen omfatter målinger

•  Af grundvandet i forskellig dybde fra eksisterende overvågningsborin-
ger. Der benyttes boringer udført af Vandforsyningen, som led i Dra-
strup-projektet. Desuden benyttes data indsamlet af Nordjyllands Amt i
forbindelse med det nationale grundvandsovervågningsprogram
(GRUMO).

•  Af vandet fra indvindingsboringerne på Drastrup-kildepladsen (den ru-
tinemæssige boringskontrol).

•  Af det helt nydannede vand i 1 m’s dybde. Der er etableret 6 jordvands-
stationer og udført målinger tilbage fra medio 1998, som led i Drastrup-
LIFE II projektet. Disse målinger fortsætter i et vist omfang.
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6. ØKONOMI

I det følgende er der opstillet en oversigt over de forventede udgifter ved gen-
nemførelse af indsatsplanen. De oplyste beløb bygger i høj grad på overslag, og
må betragtes med en vis usikkerhed. Udgifterne er fordelt på de forskellige aktø-
rer.

Der er anvendt følgende forkortelser:
AKV: Aalborg Kommune, Vandforsyningen (virksomhed)
BF: Aalborg Kommune, Borgmesterens Forvaltning
E: Ejer af den aktuelle ejendom
FV: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, Vandplanlægning (skatte-
financieret)
GV: Grundvandssamarbejdet
NJA: Nordjyllands Amt
TF(MM): Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Miljømyndigheden
TF(KF): Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Kloakforsyningen
TF(PN): Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Park og Natur

TEMA PRIS BETALER
Grundvandsovervågning GV

Arealanvendelse
- Opkøb af jord
- Frivillige aftaler, som sikres ved deklaration
- Restriktioner for anvendelsen efter MBL § 26a
- Omlægning af arealer
- Evt. hegning inden omlægning
- Overvågning

1)
1)
1)

6)

GV
GV
GV

TF(PN)
GV

AKV/GV
Spildevand
- Grundvandsmodel + risikovurdering
- Fastlæggelse af fordelingsnøgle
- Omlægning af afskærende spildevandsledning
- Sanering/separatkloakering af Drastrup by, offentlige kloak-
ker
- Separatkloakering af Drastrup by, private kloakker
- Undersøgelse af de private kloakker i Drastrup by

- Eventuel renovering
- Udskiftning af Vandforsyningens samletank

600.000 kr.
10.000 kr.

8.000.000 kr.
2.500.000 kr.

800.000 kr.
50.000 kr.

5)
60.000 kr.

 AKV/GV
AKV/GV

TF/GV
TF(KF)

E
TF(MM)/
TF(KF)?

E
AKV
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Olietanke
- Lokalisering af ukendte olietanke
- Erstatning af nedgravede olietanke med overjordiske
- Sløjfning af gamle/ikke brugte olietanke
- Udarbejdelse af retningslinier for tilsyn

45.000 kr.
54.000 kr.
10.000 kr.

2)

GV
GV

E
TF(MM)/FV

Erhverv
- Udarbejdelse af vejledninger
- Udarbejdelse af retningslinier for tilsyn
- Øget tilsynsfrekvens

2)
2)
2)

TF(MM)/FV
TF(MM)/FV

TF(MM)
Forebyggelse af udslip af kemikalier m.m. ved trafikulykker
- Udarbejdelse af beredskabsplan
- Undersøge mulighederne for at henvise farligt gods til Ny
Nibevej

10.000 kr.
2)

BF/GV
FV

Nye vejanlæg
- Krav ved etablering af nye vejanlæg 3) 3)
Registrerede affaldsdepoter og kortlagte lokaliteter
- Afværgeforanstaltninger på Drastrup mejeri
- Lokaliteter kortlagt til vidensniveau 1 skal kortlægges til vi-
densniveau 2

- Eventuelle yderligere afværgeforanstaltninger

4)
4)

4)

NJA
NJA

NJA
Opfyldninger/oplag af affald
- Undersøgelse af oplag af affald
- Eventuel oprydning

2)
5)

TF(MM)/FV/E
E

Pesticider; opbevaring samt påfyldning og vaskepladser
- Lokalisering og undersøgelse af tidligere opbevarings- på-
fyldnings- og vaskepladser for pesticider

- Eventuelle afværgeforanstaltninger

240.000

4)

GV

NJA
Private vandboringer
- Tilsyn med private vandboringer øges
- Sløjfning af ubenyttede brønde og boringer
- Boringskontrol i 9 udvalgte boringer

2)
25-50.000 kr.

54.000 kr.

FV
E/GV

GV
Private grusveje og gårdspladser, pesticider i private haver og
information
- Information 75.000 kr. GV
Saltning af veje
- Indhentning af oplysninger 2) FV
Opbevaring af husdyrgødning, nedlagte landbrug
- Tilsyn 2) TF(MM)

Note 1) Der er 51 ha, der skal sikres gennem køb eller anvendelsesrestriktioner. Økonomien
afhænger af markedsprisen og fastlægges på baggrund af forhandling.

Note 2) Indsatsen forudsættes løst inden for gældende rammer for myndighedsopgaver.
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Note 3) Det forudsættes at der stilles krav ved anlæg af nye veje, hvor foranstaltningerne vil
indgå i det samlede udbud.

Note 4) Det forudsættes at være amtets opgave i henhold til gældende regler
Note 5) Det er ikke vurderet hvad evt. udbedring vil koste, idet det er afhængigt af, hvad under-

søgelserne viser.
Note 6) Indsatsniveauet er endnu ikke fastlagt.

Oversigten over udgifter er ikke udtømmende, og derfor er der ikke gennemført
en samlet beregning over den enkelte aktørs udgifter i forbindelse med udførelse
af indsatsplanen.
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7. PRIORITERING OG TIDSPLAN

I det følgende er opstillet en tidsplan for gennemførelse af initiativerne i ind-
satsplanen. Tidsplanen afspejler prioriteringen mellem initiativerne. For nærme-
re beskrivelse af indholdet i den enkelte indsats, henvises til kapitel 5.

TEMA Tidsplan

Grundvandsovervågning Løbende
Arealanvendelse
- Opkøb af jord
- Frivillige aftaler, som sikres ved deklaration
- Restriktioner for anvendelsen efter MBL § 26a
- Omlægning af arealer
- Evt. hegning inden omlægning
- Overvågning

2001 - 2002
2001 - 2002
2002 - 2003

Løbende
2001 - 2003

Løbende
Spildevand
- Grundvandsmodel
- Indhentning af viden
- Fastlæggelse af fordelingsnøgle
- Omlægning af afskærende spildevandsledning
- Sanering/separatkloakering af Drastrup by
- Undersøgelse af de private kloakker i Drastrup by
- Eventuel renovering
- Indhentning af viden vedr. nedsivningsanlæg
- Udskiftning af Vandforsyningens samletank

2002
2002
2002

 1)         2003
2002-2006

2002
2003-2006
2001-2004

2001
Olietanke
- Lokalisering af ukendte olietanke
- Erstatning af nedgravede olietanke med overjordiske
- Sløjfning af gamle/ikke brugte olietanke
- Udarbejdelse af retningslinier for tilsyn

2004
2004
2004
2002

Erhverv
- Udarbejdelse af vejledninger
- Udarbejdelse af retningslinier for tilsyn
- Øget tilsynsfrekvens

2002
2002

Løbende
Forebyggelse af udslip af kemikalier m.m. ved trafikulykker
- Udarbejdelse af beredskabsplan
- Undersøge mulighederne for at henvise farligt gods til Ny Nibevej

2002
2002
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Nye vejanlæg
- Krav ved etablering af nye vejanlæg -
Registrerede affaldsdepoter og kortlagte lokaliteter
- Afværgeforanstaltninger på Drastrup mejeri
- Lokaliteter kortlagt til vidensniveau 1 skal kortlægges til vidensniveau
2

- Eventuelle yderligere afværgeforanstaltninger

2001
Nordjyllands
Amts
Prioritering

Opfyldninger/oplag af affald
- Undersøgelse af oplag af affald
- Eventuel oprydning

2002
2003

Pesticider; opbevaring samt påfyldning og vaskepladser
- Lokalisering og undersøgelse af tidligere opbevarings- påfyldnings-
og vaskepladser for pesticider

- Eventuelle afværgeforanstaltninger

2003

NJA´s priori-
tering

Private vandboringer
- Tilsyn med private vandboringer øges
- Sløjfning af ubenyttede brønde og boringer
- Boringskontrol i 9 udvalgte boringer

Løbende
2002
2002

Private grusveje og gårdspladser, pesticider i private haver og informa-
tion
- Information Løbende
Saltning af veje
- Indhentning af oplysninger 2003
Opbevaring af husdyrgødning
- Tilsyn Løbende

Note 1: Tidspunktet afhænger af de forundersøgelser, der udføres
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Bilag 8: Beregning af saltforbruget på Nibevej og Ny Nibevej.

Saltning: Ny Nibevej: Oplysninger fra Amtet ref. /19/ af salt forbruget, er ca. 9-10
g/m2 og i gennemsnit 100 gange pr. år.

Beregnes der på strækningen af Ny Nibevej der ligger i forbindelse med
indsatsområdet, hvor længden er sat til 1500 m udfra kort og bredden til 8 m
udfra plantegning, er arealet 12000 m2 . Der er 2,5 m rabat i begge vejsider.

9,5 g x 12000 m2 = 114000 = 114 kg = 0,114 Tons

100 gange årligt: 100 x 0,114 Tons = 11,4 Tons pr. år.

Saltning: Nibevej: Oplysninger fra Aalborg Kommune ref. /20/ af salt forbruget, er ca.
10 g/m2 og i 1998/1999 er der saltet 78 gange. Vejen saltes fra lastbil.

Beregnes der på strækningen af Nibevej der ligger i forbindelse med
indsatsområdet, hvor længden er sat til 1461 m og bredden til 7,1 m udfra
oplysninger fra Aalborg Kommunes database, er arealet 10373,1 m2 .

10 g/m2 x 10373,1 m2 = 103731 g = 103,731 kg = 0,103731Tons

78 gange årligt: 78 x 0,103731 Tons ≈ 8,1 Tons pr. år.

Cykelstier bliver saltet med traktorer, her er antal gange en trediedel af hvad
der bliver spredt med lastbil. Arealet for cykelstien er oplyst til at være ca.
2380 m2  i venstre side og 2800 m2 i højre side. Samlet areal 5180 m 2.

10 g/m2 x 5180 m 2 = 51800 g = 51,80 kg = 0,0518 Tons

26 gange årligt: 26 x 0,0518 Tons ≈ 1,35 Tons pr. år.

Samlet forbrug af salt på vej og cykelsti langs Nibevej er 9,45 Tons/år

Saltning: Kærvedgårdvej: Oplysninger fra Aalborg Kommune ref. /20/ af salt
forbruget, er ca. 10 g/m2 og i 1999/2000 er der saltet 78 gange. Vejen saltes
fra lastbil. Beregnes der på strækningen af Kærvedgårdvej der ligger i
forbindelse med indsatsområdet, hvor længden er sat til 800 m og bredden til
7,2 m udfra oplysninger fra Aalborg Kommunes database, er arealet 5760
m2 .

10 g/m2 x 5760 m 2 = 57600 g = 57,6 kg = 0,0576Tons

78 gange årligt: 78 x 0,0576 Tons ≈ 4,5 Tons pr. år.

Der kan være ret store variationer i antal gange der bliver saltet af Aalborg Kommune.
Der er saltet 78 gange i 1999-2000 og 61 gange i 1998-1999. Der kan være udsving fra
50-150 gange, afhængigt af vejret ref. /20/. Det har stor indfly delse på hvor stor den
tilførte mængde salt er pr år.



Bilag 9. Baggrund for punktkildeopdelingen

Delindsatsplan - Drastrup

I forbindelse med udarbejdelsen af denne delindsatsplan er der indhentet
oplysninger fra følgende steder:

Aalborg Kommune. Samtlige relevante arkiver i Aalborg Kommune er
gennemgået for ejendommene Nibevej 100 - 250. Det er følgende arkiver:
byggesagsarkiv, landbrugssager, virksomhedsarkiv, arkiv over forurenet jord,
olietankarkiv.

Besigtigelse af ejendommene og interviews med ejerne. Besigtigelsen er
udført af NIRAS og på landbrugsejendommene og erhvervsejendommene var
der også en repræsentant med fra Aalborg Kommune.

Generel besigtigelse i hele området udført af NIRAS.

NIRAS har sammen med en repræsentant fra Himmerlands Elforsyning udført
besigtigelse af de transformere, som findes i delindsatsområdet.

Nordjyllands Amt. Her er sagerne omhandlende de kortlagte matrikler gennemgået.

Sammenfatning af: Kortlægning af tidligere og nuværende råstofgrave i
Grastrup-Frejlev området. Kampsax 2000.

Det Kongelige Bibliotek. Herfra er der bestilt de skråfotos, som findes
af ejendommene i delindsatsområdet. Der var skråfotos af i alt 4 ejendomme.

Alle oplysningerne er sammenfattet i en database. Her indgår altså både
oplysninger som stammer fra diverse offentlige arkiver samt oplysninger, der er
givet mundtlig af ejerne ved besigtigelsen. På baggrund af disse oplysninger er der
lavet en skitse for hver ejendom, hvorpå der er indtegnet de oplysninger, som er 
fremkommet. Et eksempel på en udskrift fra databasen samt en skitse over
samme ejendom findes i bilag 10. Det skal dog påpeges, at lokaliseringen og
indtegningen på disse skitser kun er orienterende og ikke på nogen måde målfaste.



Indsats for ejendom
Nibevej 222  Adresse:

Aalborg SV9200

4c

610652
Matrikel:
Ejerlav:

Boring

På gårdspladsen.

Boringen er lavet om til en pejleboring

Boring:
Type:

Placering:

Indsats:

I brug: Ja

Nedgravet

Lokalisering og evt. sløjfes

Olietank:

Type:

Indsats:
Kommentar:

Ved kommunens tilsyn ca. 1987 blev der oplyst, at der var en afblændet olietank i hjørnet syd 
for den "nye stald" og øst for nordsyd liggende stald. Det er måske denne tank.

Placering:

Er tanken
i brug: Nej

Opfyld:

Type: Deponering

Placering: Nord for ejendommen. Nord for den gamle naturlige fjordgrænse er der sket en hel del 
deponering og opfyld. Skrænten er i dag længere mod nord end det ses på gammel skråfoto 
fra 1950'erne eller 1960'erne.

Indsats: Der bør udføres en forurenningsundersøgelse og herefter vurderes om affaldet skal fjernes

Kommentar: Kommunen har i 1980 ved tilsyn konstateret, at der er deponeret affald. Tidligere ejer 
oplyste, at der kun var deponeret jordfyld, grene og murbrokker. Der er i 1980 fjernet 
bilkarosseri, pandeplader og tomme olietønder. Herefter afdækket. Nuværende bruger af 
ejendommen har deponeret 2-3 læs med byggeaffald og lignende. 
Ved tilsyn af NIRAS 2000 blev der neden for skrænten observeret bl.a. byggeaffald, 
plastikemballage gammelt bilbatteri, rester af metaldunke/tromler, rester af gødningssække, 
glasskår, dæk.

Periode: Efter ca. 1965

type: Planteavl og dyrehold

indsats: Evt. undersøgelse af påfyldningsplads for pesticider

Er det et 
nuværende erhverv: Nej

Periode: Efter 1920

Erhverv:

6. november 2001



#Y

#Y ð

ð#S

222

224

Pejleboring

Septiktank
Septiktank sløjfet#S

Tagnedløb
Tagnedløb%U

Nedsivningsanlæg
Godkendt#S
Ikke godkendt#S

Olietank
Nedgravet i brugð
Nedgravet ikke i brugð

Overjordisk i brugð
Overjordisk ikke i brugð
Påfyldningsstuds til tank|
Gammelt oliefyr%a
Oliebrønd&\
Olieudskiller&\

Nedgravet, placering ikke lokaliseretð
ð
ð

Nedgravet, sandsynligvis opgravet/afblændet
Overjordisk, fjernet

Brandboring#Y
Drikkevandsboring#Y

Drikkevandsbrønd, ikke i brug#Y
Markvandingsboring#Y
Produktionsboring#Y
Vanding af husdyr#Y

Enkeltindvinding

#Y Drikkevandsboring, ikke i brug

Kloak brønd

Brønd, kloak cement$
Brønd, kloak overfladevand$
Brønd, kloak pvc$
Ingen data$

Kloakledning
Diverse ledning
Gammel (cement)
Ny (pvc)
Ingen data

Opfyld
Opfyld

Gødnings og kemikalie opbevaring
Ajlebeholder
Ensilage oplag
Gødnings opbevaring
Olie/ kemikalie oplag
Vaske og påfyldningsplads
Gylletank
Møddingsplads

Matrikel grænse

Brugsgrænse (levende hegn, beplantning, etc.)

N
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Aktiviteter med tilhørende erhverv

ÿ Transformer

#0 Olieudskiller

#0 Oliebrønd

#0 Olie/kemikalie oplag
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