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Velkommen til Aalborg Kommunes indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse for OSD 1452 - Kongerslev

Planens formål
Planens formål er, gennem beskyttende aktiviteter fortsat at sikre grundvandsressourcens fremtidige
anvendelighed som drikkevand.

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

Hvad er en indsatsplan?
En indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er en plan, der beskriver hvilke indsatser, der skal
iværksættes i et bestemt område for at beskytte den del af grundvandet, som benyttes til
drikkevand.
Planen angiver, hvem der er ansvarlig for gennemførelse af de forskellige indsatser, og hvornår
de skal gennemføres.
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Vedtagelse
Indsatsplanen er vedtaget den 9. maj 2022. Forinden har den været i offentlig høring fra den 3.
maj-15. august 2021.
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Planens udarbejdelse
Aalborg Kommunes forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i OSD 1452 - Kongerslev er
udarbejdet af Aalborg Kommune, Klima og Miljø.
Samarbejde med vandværker
Til udarbejdelse af indsatsplanen har Aalborg Kommune bistået sig med områdets almene vandværker.
Grundvandsrådet
Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i OSD 1452 - Kongerslev er ligeledes blevet drøftet i Aalborg
Kommunes koordinationsforum, kaldet "Grundvandsrådet". Grundvandsrådet består af repræsentanter
for forskellige organisationer, og det er kun rådgivende. Det er kommunen, som vedtager den endelige
indsatsplan.
Forslaget har været i 12 ugers offentlig høring. Efter høringsfasen har byrådet vedtaget planen
endeligt, hvorefter alle, som er direkte berørt af planens indsatser, har fået brev om indholdet i den
endelige indsatsplan.
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Planens opbygning
Indsatsplanen består af følgende dele:
En indsatsplan, som indeholder en afgrænsning af indsatsområdet og dets målsætninger samt
retningslinjer for tilladelser og afgørelser inden for indsatsområdet. Desuden findes en beskrivelse af
de omfattede vandværker og deres indsatsprogrammer, samt et indsatsprogram for Aalborg
Kommune.
En redegørelse, som indeholder baggrunden for indsatsplanen, herunder en opsummering af
kortlægningen af geologi, arealanvendelse og forureningskilder for indsatsområdet.
Et interaktivt kort, som giver mulighed for at se hvilke zoner og arealudpegninger, som gælder på
din adresse, via en søgefunktion - klik her.
I planens bilag er der vedlagt en ordforklaring - klik her.
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Lovgrundlag
Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til § 13 i Lovbekendtgørelse nr. 1450 af 5. oktober 2020 om
vandforsyning mv. (Vandforsyningsloven) samt bekendtgørelse nr. 912 af 27. juni 2016 om
indsatsplaner.
I områder, hvor Staten har udpeget indsatsområde mht. nitrat, er indsatsplanen udarbejdet og
vedtaget med hjemmel i Vandforsyningslovens § 13.
Indholdet og den nærmere udarbejdelse af indsatsplaner er reguleret af bekendtgørelse nr. 912
af 27. juni 2016 om indsatsplaner, der fastlægger minimumskrav til indsatsplanerne.
Indsatsplan for OSD 1452 - Kongerslev er i overensstemmelse med Aalborg Kommunes
Vandforsyningsplan 2021-2032.
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Kortlægning, zonering og udpegning
Indsatsplan for OSD 1452 - Kongerslev er udarbejdet med udgangspunkt i Statens
grundvandskortlægning og Aalborg Kommunes supplerende kortlægning.
Nedenstående kort viser områder med særlige drikkevandsinteresser samt Statens indsatsområde,
som er fastlagt på baggrund af grundvandskortlægningen. Aalborg Kommunes indsatsområde er
den del af Statens indsatsområde, som ligger inden for Aalborg Kommune.

(Klik på kortet for større visning)

Grundvandskortlægning
Statens grundvandskortlægning
Grundvandskortlægning gennemføres i områder med særlige drikkevandsinteresser og i
indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige
drikkevandsinteresser.
Staten har gennemført en detaljeret kortlægning af geologi/hydrogeologi, arealanvendelse og
10

forureningskilder inden for indsatsområdet. Ligeledes er der udført en sårbarhedskortlægning
i forhold til forureningskilder.
Grundvandskortlægningen danner baggrund for en række arealudpegninger - klik her for at
se Statens udpegning.Aalborg Kommune modtog Statens grundvandskortlægning for
området i 2013.

Supplerende grundvandskortlægning
Aalborg Kommune har med udgangspunkt i Statens kortlægning og på grundlag af
Miljøstyrelsens zoneringsvejledning foretaget en detailkortlægning.
Aalborg Kommunes detailkortlægning danner sammen med Statens kortlægning baggrund
for Aalborg Kommunes fastlæggelse af områder, hvor der skal ske en indsats - klik her for at
se Aalborg Kommunes zonering.
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Statens udpegning
Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD)
Med baggrund i grundvandskortlægning udpeger Staten OSD via Bekendtgørelse om udpegning af
drikkevandsressourcer. Se OSD 1452 her.
Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
Staten har, med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning for BNBO, udpeget BNBO for
kildepladser, som ikke er omfattet af Aalborg Kommunes BNBO-beregninger. Se de boringsnære
beskyttelsesområder her.
Indvindingsoplande
Staten har beregnet indvindingsoplande. Indvindingsoplande udpeges via Bekendtgørelse om
udpegning af drikkevandsressourcer.
Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)
NFI er udpeget af Staten via Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. NFI er de
områder inden for OSD og indvindingsoplande uden for OSD, hvor grundvandet vurderes at være
sårbart over for forurening med nitrat. Læs mere her.
Indsatsområder (IO)
IO er udpeget af Staten via Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, og udgør de
områder inden for NFI, hvor Staten har vurderet, at der er et behov for en særlig indsats for at
begrænse nitratudvaskningen. Her skal kommunen vedtage en indsatsplan efter
Vandforsyningslovens § 13. Se Statens indsatsområde her.
25-m zonen
Inden for en radius på 25 m fra en boring, der indvinder grundvand til almene vandforsyninger, må
der ikke foretages anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og
offentlige formål. Dette i henhold til §21b i lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019
(Miljøbeskyttelsesloven).
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Aalborg Kommunes zonering
Indvindingsopland
Et indvindingsopland definerer det område i grundvandsmagasinet, hvor grundvandet strømmer hen
imod indvindingsboringen. Staten har beregnet indvindingsoplandene. Aalborg Kommune har
medtaget indvindingsoplande for de vandværker, hvor der gennemføres langsigtet
grundvandsbeskyttelse ved dyrkningsrestriktioner.
Se vandværkernes indvindingsoplande her.
Kildepladszone
En kildepladszone er en beskyttelseszone omkring indvindingsboringerne og har som formål at
beskytte mod forurening fra de nærmeste omgivelser.
Kildepladszonen er for indsatsplanens vandværkerne, som alle har en indvindingstilladelse under
200.000 m3 pr. år, defineret med en radius på 300 m omkring indvindingsboringen.
Se vandværkernes kildepladszoner her.
Grundvandsdannende opland
Er beregnet via en grundvandsmodel som det areal på jordoverfladen, hvorfra vand infiltrerer ned til
grundvandet og strømmer hen til kildepladsens indvindingsboringer.
De grundvandsdannende oplande er vedlagt som bilag.
Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
BNBO er af Aalborg Kommune beregnet med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning for BNBO
og ud fra en konkret vurdering af parametre for den enkelte kildeplads. I BNBO er det muligt at
benytte Miljøbeskyttelseslovens § 24 til at forbyde aktiviteter, der udgør en risiko for forurening af et
vandindvindingsanlæg.
Se de boringsnære beskyttelsesområder her.
Sårbar nærzone
Er beregnet af Aalborg Kommune som den del af indvindingsoplandet, der skal sikres ved
dyrkningsrestriktioner, så koncentrationen af nitrat i grundvandet, der indvindes, nu og på sigt
overholder grænseværdien for nitrat i drikkevand på 50 mg/l. Der er ikke fastlagt sårbare nærzoner i
denne indsatsplan. Læs mere her.
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Vandforsyningsplan
Aalborg Kommunes vandforsyningsplan 2021-2032 er vedtaget af Aalborg Byråd i første halv år af
2021.
Det er Aalborg Kommunes målsætning:
At sikre en bæredygtig forvaltning af vandressourcen, som tilgodeser private og
erhvervsmæssige behov for grundvand og som samtidig understøtter, at rette vand benyttes til
rette formål
At sikre, at alle har lige mulighed for at opnå en vandforsyning af god kvalitet med en høj
forsyningssikkerhed og til en rimelig pris
At sikre, at forsyning af drikkevand i Aalborg Kommune kan ske på grundlag af rent og urenset
grundvand
I vandforsyningsplanen er alle vandværkernes kildepladser blevet fordelt i 3 beskyttelseskategorier
med baggrund i mulighederne for at gennemføre langsigtet grundvandsbeskyttelse i form af tinglyste
dyrkningsrestriktioner til beskyttelse af grundvandet. Ved spredt by vandværkerne vurderes det
konkret, om det er en mulighed. Ved by vandværkerne må det forventes, at det er aktiviteterne i
byerne, der udgør den største trussel mod grundvandet, og derfor skal indsatserne tilpasses dette.
Opdelingen er basis for indsatserne i indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse.
I vandforsyningsplanen er det planlagt i hvilken rækkefølge, der skal gennemføres langsigtet
grundvandsbeskyttelse i form af tinglyste dyrkningsrestriktioner.
Der er udarbejdet en oversigt, som skal skabe overblik over, om der gennemføres
grundvandsbeskyttelse, som kan beskytte tilstrækkelige ressourcer til forsyning med drikkevand i
alle områder i kommunen.
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Aalborg Kommunes vandforsyningsplan findes på Aalborg Kommunes hjemmeside.
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Strategisk miljøvurdering
I forbindelse med udarbejdelse af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1452
Kongerslev har Aalborg Kommune, Klima og Miljø gennemført en screening for at vurdere, hvorvidt
indsatsplanen er omfattet af "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM)" Se screeningsskemaet her.
Resultatet af screeningen er, at planen ikke fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til
projekter, der er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 og 2, samt at planforslaget har ubetydelige eller
positive indvirkninger på miljøet.
Som en del af screeningen har der været høring af berørte myndigheder. Der er ikke indkommet
bemærkninger i forbindelse med høringen.

Afgørelse
Aalborg Kommune har på baggrund af screeningen og høring af berørte myndigheder vurderet, at
forslag til indsatsplan for Kongerslev ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Afgørelsen kunne påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet indtil den 31. maj 2021.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
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Loven har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages en
miljøvurdering af de planer og programmer, hvis gennemførelse kan få en væsentlig indvirkning
på miljøet.
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Indsatsplan
I Danmark baserer vi vores drikkevand på grundvand, som bliver dannet fra regnvand, der siver fra
jordens overflade og ned til grundvandsmagasinet. Forurening fra forureningskilder på
jordoverfladen eller i jorden kan trækkes ned til grundvandet via regnen. Det er derfor nødvendigt
med en langsigtet planlægning af grundvandsbeskyttelse for at sikre, at også de fremtidige
generationer har rent drikkevand.
Indsatsplanen for Kongerslev omfatter to vandværker med egen indvinding, hvoraf det ene
vandværk har to kildepladser i indsatsområdet.
VSK (Vandforsyningen Sejlflod Kanten) er et andelsselskab, der forsyner 19 distributionsværker
i Sejlflod-området fra to kildepladser, hvoraf den ene - Kællingbjerggård - ligger i nærværende
indsatsområde. Den anden kildeplads ligger i Gudumholm. I alt forsyner VSK ca. 4.500
forbrugerenheder.
Kongerslev Vandværk er et andelsselskab, der forsyner ca. 750 forbrugere, hvoraf godt 700 er
private husstande.

Forsyningssikkerheden beror for begge selskaber på fordelingen af indvinding på to kildepladser.
Der er ikke etableret yderligere samarbejder om forsyningssikkerhed.
Udgifterne til gennemførelse af indsatsplanen betales dels af Aalborg Kommune og dels af de
berørte vandværker. Aalborg Kommune finansierer indsatserne i det kommunale indsatsprogram,
mens vandværkerne finansierer udgifterne til vandværksindsatserne.

Vandværker omfattet af indsatsplan for OSD 1452
Vandværk
Kongerslev
Vandværk
VSK

Kategori

Kildeplads

Spredt by

Sandede

Tæt by

Smeden

Land

Kællingbjerggård

Vandværker og kategorisering
Alle vandværker i Aalborg Kommune er i Vandforsyningsplan 2021-2032 opdelt i
beskyttelseskategorierne:
Land
Spredt by
Tæt by
18

Opdelingen er sket som en konsekvens af den beskyttelsesindsats, der vurderes at være
mulig for det enkelte vandværk.
Vandværker kategoriseret som land og spredt by, er de vandværker, hvor det er muligt at
gennemføre en langsigtet beskyttelsesindsats, fx ved at tinglyse dyrkningsrestriktioner på
landbrugsarealer inden for den del af indvindingsoplandet, hvor der er behov for en indsats.
Der er foretaget en konkret vurdering af muligheden for beskyttelse af den enkelte kildeplads.
I Aalborg Kommunes vandforsyningsplan er der foretaget en vurdering af, for hvilke
vandværker, der skal gennemføres langsigtet grundvandsbeskyttelse ved
dyrkningsrestriktioner.
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Indsatsområdet
Kongerslev indsatsområde ligger i den sydøstlige del af Aalborg Kommune, hvor det grænser op til
Rebild Kommune. Indsatsområdet strækker sig fra Nørre Kongerslev i nord og hen over Kongerslev
by mod syd.
Indsatsområdet fremgår af nedenstående kort, og dets samlede areal er på 1.163 ha. Aalborg
Kommunes indsatsområde er det område, indsatsplanen er vedtaget for. Det er ikke i hele
indsatsområdet, der skal gennemføres indsatser, men der er i indsatsområdet foretaget en vurdering
af behovet for indsatser.
Indvindingsoplandet til Kongerslev Vandværks kildeplads ved Sandede strækker sig ind i Rebild
kommune og er dermed kun delvist omfattet af Aalborg Kommunes indsatsområde.

(Klik på kortet for større visning)
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Staten har vurderet nitratsårbarhed i OSD og udpeget hele den del af OSD, der ligger i Aalborg
Kommune, som nitratsårbart og afgrænset det som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Læs
mere om NFI her.
På baggrund af NFI har Staten udpeget indsatsområde for nitrat (IO).
Aalborg Kommune har vurderet, at de nitratfølsomme områder også er følsomme over for
pesticider. Kommunen har fastlagt hele den del af IO, som ligger i Aalborg Kommune, som
indsatsområde for denne plan.

Indsatsområde efter Vandforsyningslovens § 13
Staten har udpeget indsatsområde for nitrat (IO) med hjemmel i Vandforsyningslovens § 13. I
Kongerslev ligger alle kildepladser inden for IO.
Kommunalbestyrelsen har pligt til at udarbejde og vedtage indsatsplaner for indsatsområder,
som er udpeget af miljøministeren.
Se mere under Lovgrundlag.
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Målsætninger for indsatsområdet
Ved gennemførelse af langsigtet grundvandsbeskyttelse med dyrkningsrestriktioner tages der i
indsatsområdet udgangspunkt i nedenstående målsætninger, som vurderes at give en tilstrækkelig
beskyttelse af grundvandet.
Der er en målsætning om en maksimal nitratudvaskning på 25 mg/liter inden for sårbar nærzone,
som er fastlagt med udgangspunkt i princippet om, at en restriktiv indsats tæt på boringerne giver en
hurtigere effekt i drikkevandet, samtidig med at færre lodsejere bliver berørt. Der faslægges ikke
sårbar nærzoner i denne indsatsplan.

Beskyttelseszone:
Sårbar nærzone

Øvrige
beskyttelseszoner:
Se det enkelte
vandværk

Øvrigt
indsatsområde (2)

Nitrat

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

Følger den generelle
regulering

Følger den
generelle
regulering

Miljøfremmede
stoffer, herunder
pesticider

Ingen anvendelse og
håndtering (1)

Ingen anvendelse og
håndtering (1)

Begrænses mest
muligt

* Det skal sikres, at den maksimale udvaskning af nitrat fra rodzonen på matrikelniveau ikke
overstiger 25 mg/l.
(1) Håndtering omfatter ligeledes opbevaring.
(2) Øvrigt indsatsområde omfatter områder uden for beskyttelseszoner for det enkelte vandværk. Se
kort over beskyttelseszoner her.
Målsætningerne i tabellen er gældende for den enkelte ejendom og omfatter de arealer, der ligger
inden for det aktuelle område/zone. Restriktionerne gælder, når der er indgået en aftale, meddelt
pålæg eller påbud.
Det vil altid være den målsætning, der giver den bedste grundvandsbeskyttelse, der er gældende for
et område.

Indsatsområdet
Indsatsområdet er generelt sårbart over for både nitrat og miljøfremmede stoffer og herunder
pesticider.
Den naturlige beskyttelse af grundvandet fra lerlag er begrænset. Arealanvendelsen og to af
kildepladsernes bynære placering giver anledning til risiko for forurening af grundvandet.
Inden for indsatsområdet er det nødvendigt at begrænse udvaskningen af forurenende stoffer
22

til grundvandet for at sikre den fremtidige forsyning af rent drikkevand fra områdets
vandværker.
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Beskyttelseszoner

(Klik på billedet for større visning)

Beskyttelseszoner betegner afgrænsningen af arealer, hvor der er særligt behov for
beskyttelse mod nedtrængen af uønskede stoffer. Der er for vandværkskategorierne "Land"
og "Spredt by" foretaget en konkret vurdering af, hvilket behov, der er for beskyttelse af den
enkelte kildeplads.
I nitratfølsomme områder, hvor der vurderes at være en risiko for, at nitratkoncentrationen i
grundvandet overskrider grænseværdien på 50 mg/l, er der beregnet en sårbar nærzone som
beskyttelseszone. Den sårbare nærzone skal sikres ved dyrkningsrestriktioner, så
koncentrationen af nitrat i grundvandet, der indvindes nu og på sigt, overholder
grænseværdien på 50 mg/l. Der er ikke udpeget en sårbar nærzone i denne indsatsplan. VSK
har planer om at udvide kildepladsen ved VSK Kællingbjerggård, for at kunne indvinde en
større mængde grundvand på kildepladsen. Kildepladsen forventes udvidet mod nord med en
til to ny boringer. Der fastlægges en samlet beskyttelse af den eksisterende kildeplads samt
den nye kildeplads i et tillæg til denne indsatsplan.
Beskyttelseszonen for den enkelte kildeplads skal ved frivillige aftaler eller pålæg friholdes for
belastning med pesticider eller med både nitrat og pesticider, jf. afsnit om de enkelte
vandværker her.
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Ejerne af de arealer, der ligger inden for beskyttelseszonerne, vil blive kontaktet af det lokale
vandværk eller grundvandssamarbejde med henblik på en forhandling om en frivillig aftale om
grundvandsbeskyttelse. Hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale på rimelige vilkår, vil
Aalborg Byråd pålægge dyrkningsrestriktioner efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a mod
fuldstændig erstatning, for at opfylde målene i indsatsplanen.
Aalborg Byråd vil ligeledes meddele forbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 24, såfremt det er
nødvendigt for at opfylde målene i indsatsplanen.
For kategorien "Tæt by" vandværk rettes indsatsen mod kildepladszonen, som beskyttes mod
pesticider ved information. Herudover kan der meddeles forbud mod brug af pesticider i
BNBO. Læs mere her.
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Retningslinjer for tilladelser og afgørelser
I forhold til gældende lovgivning eksisterer der en lang række retningslinjer, som byrådet lægger til
grund for planlægning, sagsbehandling og andre myndighedsopgaver, og som har betydning for
beskyttelsen af grundvandet. For andre myndigheder udgør indsatsplanen en vigtig del af deres
beslutningsgrundlag.
Retningslinjerne er anvisninger på, hvordan byrådet vil administrere det pågældende område.
Retningslinjerne gælder, hvor intet andet er angivet, inden for hele indsatsområdet.
De generelle retningslinjer for myndighedsbehandling er vedlagt som bilag - klik her.
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Råstofudvinding
Region Nordjylland behandler råstoftilladelser på baggrund af gældende lovgivning, og skal i
henhold til råstoflovens samordningspligt høre Aalborg Kommune.
Ved råstofindvinding skal grundvandsressourcen beskyttes mod forurening både under
indvinding og i forbindelse med efterbehandling af råstofgrave. Aalborg Kommune arbejder for,
at dette stilles som vilkår i gravetilladelsen samt indarbejdes i forudsætningerne for
graveområdet.
Aalborg Kommune vil samtidig arbejde for, at der i forbindelse med nye gravetilladelser og
fornyelser af eksisterende gravetilladelser inden for indsatsområdet tinglyses deklarationer mod
anvendelse af pesticider og miljøfremmede stoffer, samt at der ikke meddeles råstoftilladelser
uden for eksisterende regionale graveområder, hvis disse ligger inden for indvindingsoplande til
almene vandforsyningsanlæg eller på anden måde vurderes at udgøre en begrænsning for
vandindvindingsmulighederne.
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Kommune- og lokalplanlægning
Kommuneplanlægning
Overordnet set arbejdes der for ikke at give tilladelse til ændringer i arealanvendelsen, der
anses for at udgøre en risiko for forurening af grundvandsressourcen.
Boringsnære beskyttelsesområder til almene vandforsyninger skal friholdes for udlæg af nye
arealer til en arealanvendelse, der medfører øget fare for forurening af grundvandet.
Der må ikke udlægges nye arealer til byvækst i indvindingsoplande til almene vandværker, hvis
det medfører øget fare for forurening af grundvandet.
Ved nyudlæg af arealer til byvækst i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) skal der
ske en særlig vurdering i forhold til at fremtidssikre mulige flytninger af konkrete almene
drikkevandsboringer.

Lokalplanlægning
Gennem kommunens lokalplanlægningen gives der inden for indvindingsoplande som
udgangspunkt ikke tilladelse til etablering af nye virksomheder, som kan udgøre en risiko for
grundvandsressourcen.
Gennem lokalplanlægning arbejdes der ligeledes for, at allerede rammelagte byområder i
indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg udnyttes på en sådan måde, at de udgør
mindst mulig risiko for grundvandet.
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Trafikanlæg
Ny vej eller ændring af et eksisterende vejanlæg
Ved anlæg af ny vej eller ændring af et eksisterende vejanlæg gennem indsatsområdet skal der
tages specielle hensyn til, hvilke materialer der bliver bygget ind i vejkassen. Der må ikke
forekomme stoffer, som kan true grundvandskvaliteten. Det skal samtidig undersøges, hvordan
vejanlægget påvirker de hydrologiske forhold i området fx ved sænkning af grundvandsspejlet
eller ved opstuvning.
Ved anlæg af ny vej eller ændring af et eksisterende vejanlæg er det vigtigt, at der i
kildepladszonen træffes foranstaltninger, som kan håndtere spild af olie og kemikalier, hvis der
sker uheld på vejen. Det skal sikres, at forureningen ikke trænger ned i grundvandet, fx ved
afvanding af vejen til et lukket system, som føres ud af kildepladszonen.
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Kommunale arealer
Arealer der ejes eller vedligeholdes af Aalborg Kommune friholdes for pesticider. Se de kommunalt
ejede arealer her.

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

Forpagtningskontrakter
Forpagtningskontrakter for kommunale arealer skal indeholde bestemmelser, der er med til at
sikre, at indsatsplanens målsætninger nås, herunder ingen brug af pesticider.
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Forurenede og muligt forurenede grunde
Region Nordjylland har hovedansvaret for indsatsen over for jordforureninger, der truer grundvand
eller menneskers sundhed, og hvor kommunen ikke kan give påbud om, at en forurener skal fjerne
forureningen. Regionen kortlægger forurenede og muligt forurenede lokaliteter.
Læs mere om Regionens arbejde med jordforurening på Region Nordjyllands hjemmeside, hvor det
også er muligt at tjekke, om en grund i Nordjylland er forurenet.
Region Nordjylland prioriterer kortlægning, undersøgelser og oprydning rettet mod grundvandet i
såvel områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) som indvindingsoplande til almene
vandforsyningsanlæg uden for OSD.
Se en liste over forureningskortlagte arealer i området her.

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

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

33

Landbrug og virksomheder
Tilsyn
Ved det kommunale tilsyn med landbrug og virksomheder i indvindingsoplandet skal der være
fokus på grundvandsbeskyttelse i forhold til nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stoffer
m.m., der til enhver tid kan udgøre en trussel for grundvandet.

Opbevaring af husdyrgødning
Aalborg Kommune vil arbejde for, at kildepladszoner friholdes for opbevaringsfaciliteter til
husdyrgødning.

Spildevandsslam
Aalborg Kommune vil benytte de muligheder, der er i Bekendtgørelse nr. 1001 af 27. juni 2018
om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen) til at forhindre udbringning af
spildevandsslam på arealer inden for vandværkernes indvindingsoplande.
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Natur
Etablering af søer
Ved ansøgning om etablering af søer i kildepladszoner skal grundvandsressourcen beskyttes
mod forurening med nitrat.
Der må ikke graves gennem vandstandsende lag i forbindelse med etableringen, da søen
dermed kan medføre øget risiko for forurening af grundvandsressourcen med nitrat.
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Spildevand
Spildevandsledninger
Vandindvindingsinteresser bliver medtaget i prioriteringen ved renovering af
spildevandsledninger. Se mere om spildevandsledninger her.

Nedsivning af overfladevand
Der gives ikke tilladelse til nedsivning af overfladevand inden for 300 m til almene
vandforsyningsanlægs indvindingsboringer, såfremt det vurderes, at dette kan udgøre en
forureningstrussel.
Forsinkelsesbassiner skal som udgangspunkt ikke etableres i kildepladszone og
beskyttelseszone. I indvindingsoplande skal forsinkelsesbassiner som udgangspunkt etableres
med membran.
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Grundvandsbeskyttelse og vandindvinding
Information
Der skal ved relevant sagsbehandling inden for indsatsområdet informeres og vejledes om
beskyttelse af grundvandet.

Nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stoffer
Aalborg Kommune vil anvende de muligheder, der findes i lovgivningen, til at opfylde
målsætningerne i indsatsplanen. Indsatsen vil blive rettet mod såvel landbrug (både på
dyrkningsjord og bygningslodder) som på arealer med virksomheder, offentlige og private
institutioner og rekreative arealer, herunder golfbaner og parcelhuse.
Med baggrund i indsatsplanen forhandler vandværkerne frivillige aftaler om
grundvandsbeskyttelse. Hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale på rimelige vilkår, vil Aalborg
Byråd pålægge dyrkningsrestriktioner efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a for at opfylde målene i
indsatsplanen.
Aalborg Byråd vil ligeledes meddele forbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 24, såfremt det er
nødvendigt for at opfylde målene i indsatsplanen.

Indvinding af grundvand
Der gives som udgangspunkt ikke tilladelser eller fornyelser af tilladelser til indvinding af
grundvand til virksomheder, markvanding og lignende inden for kildepladszonen og
indvindingsoplandet.
Der gives som udgangspunkt ikke tilladelser eller fornyelser af tilladelser til indvinding af
grundvand til havevanding inden for indsatsområdet.
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Olietanke og termiske boringer
Olietanke
Ved byggesagsbehandling inden for en kildepladszone skal sagsbehandleren opfordre til, at
olietanke etableres som overjordiske evt. med opsamling og overdækning.
Det skal sikres, at eksisterende olietanke over 6.000 liter bliver tæthedsprøvet hvert 10. år.
Se fortegnelse over registrerede olietanke inden for kildepladszonen her.

Termiske boringer
Der gives som hovedregel ikke tilladelse til etablering af termiske boringer, fx jordvarmeboringer,
inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene
vandværker.
Termiske boringer kan dog tillades under forudsætning af, at en hydrogeologisk vurdering
godtgør, at risikoen for forurening af grundvandsressourcen er uvæsentlig.
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Genanvendelse af forurenet jord og byggematerialer
Jord kan udover miljøfremmede stoffer indeholde en nitratpulje, som kan udgøre en risiko for
forurening af grundvandsressourcen.
Der må som udgangspunkt ikke tilføres jord (uanset type), slagger m.m. indenfor 300 meter til
nærmeste vandværksboring. Derudover bør OSD og indvindingsoplande som udgangspunkt
friholdes for slagge, forurenet jord mm.
Såfremt der ansøges om tilladelse til at tilføre lettere forurenet jord, forurenet jord, forurenede
byggematerialer, forbrændingsaske eller forbrændingsslagger til et højt prioriteret
grundvandsområde (300 meter til nærmeste vandværksboring, indvindingsopland og OSD), skal
der laves en grundvandsfaglig vurdering af det konkrete projekt. Der skal vurderes på områdets
sårbarhed, forureningstype og -niveau, hvorvidt der indgår etablering af grundvandsbeskyttende
foranstaltninger (membran, befæstelse m.v.) og samtidig skal det vurderes om der er mindst 1
meter til højeste grundvandsstand. Herudfra træffes afgørelse om afslag, tilladelse som ansøgt
eller tilladelse med supplerende vilkår.
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Indsatsprogram - Aalborg Kommune
Aalborg Kommune har ansvaret for en række indsatser for grundvandsbeskyttelse.
De kommunale indsatser er opstillet i et skema, hvor det ud over en række indsatser er angivet, hvornår
indsatserne senest skal igangsættes.
Mulige forureningskilder fremgår af bilag - klik her.
Indsats

Bemærkninger

Tidsplan

Generelt
Udarbejdelse af
delindsatsplan i forbindelse
med etablering af nye
kildepladser

Aalborg Kommune udarbejder et tillæg til denne
indsatsplan, når VSK har etableret den nye kildeplads
ved VSK Kællingbjerggård.

Opfølgning på indsatsplan

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

2022→

Tilsyn med boringer
beliggende inden for
indvindingsopland

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

2022→

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

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

Skiltning langs veje i
kildepladszonen til almene
vandværker

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

2022→

Potentielle forureningskilder
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2022→

2022→

Rådighedsindskrænkninger
efter
Miljøbeskyttelseslovens §
26a

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

2022→

Forbud efter
Miljøbeskyttelseslovens §
24

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

2022→

Skovrejsning og
grundvandsbeskyttelse

I indvindingsoplande til bæredygtige vandværker kan der
rejses grundvandsvenlig skov og etableres natur, der
over sin levetid overholder målsætningen for nitrat, se
afsnit om uønsket skovtilplantning her.

2022→

Løbende evaluering af
indsatsplanens
målsætninger og indsatser

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

2022→
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Kongerslev Vandværk, Sandede kildeplads

(Klik på billedet for større visning)
For Kongerslev Vandværk, Sandede kildeplads beskyttes der mod miljøfremmede stoffer herunder
pesticider i BNBO. Andre af vandværkets indsatser er knyttet til indvindingsoplandet.
Læs mere om de enkelte zoner her.

Kongerslev Vandværk, Sandede kildeplads
Fakta
Kongerslev Vandværk er etableret i 1900 og har i dag to kildepladser, Sandede og Smeden.
45

På Sandede kildeplads indvindes der vand fra to boringer, som blev etableret i henholdsvis
1970 og 1988.
Vandværket leverer vand til Kongerslev by og omegn, herunder til fire ejendomme i Smidie i
Rebild Kommune.
Kongerslev Vandværk har forsyningssikkerhed mellem vandværkets to kildepladser. Der er
ikke sikkerhedsledning til andre vandværker.
Kongerslev Vandværk er ikke medlem af et samarbejde om grundvandsbeskyttelse.
Kongerslev Vandværk, Sandede kildeplads er kategoriseret som et spredt by vandværk, og
forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning i området. Vandværket skal
gennemføre indsatsprogrammet, således at kildepladsen bliver omfattet af langsigtet
grundvandsbeskyttelse.
Se mere om Kongerslev Vandværk, Sandede kildeplads her.
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Indsatsprogram
Nedenstående indsatsprogram er gældende for Kongerslev Vandværk, Sandede kildeplads.
Indsatsprogrammet skal gennemføres som en del af denne indsatsplan. Kongerslev Vandværk er
ansvarlig for at gennemføre indsatserne i indsatsprogrammet. Det er ud for indsatsen angivet, hvornår
den skal igangsættes.
Indsats

Bemærkninger

Tidsplan

Udarbejdelse af
handlingsplan

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

2022 →

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

2022 →

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

2022 →

Der skal gennemføres forhandlinger med lodsejere
efter Vandforsyningslovens § 13d om indgåelse af
frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse. Det
anbefales, at der indgås varige aftaler, som
tinglyses. Forud for indgåelse af aftaler, skal disse
fremsendes til Aalborg Kommune, jf.
Vandforsyningslovens § 13d stk. 2

2022 →

Potentielle forureningskilder
Mindske risiko for
forurening fra boringer i
indvindingsoplandet

Opsporing af ubenyttede
boringer og brønde i
indvindingsopland

Arealanvendelse
Gennemførelse af
målsætninger for pesticider
i BNBO, jf. indsatsplanens
målsætninger. Reglerne
for 25 m zonen skal
opretholdes
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Erstatning i henhold til
rådighedsindskrænkning
efter
Miljøbeskyttelseslovens §
26a

Der gives fuldstændig erstatning i forbindelse med
rådighedsindskrænkninger.

Erstatning i henhold til
forbud efter
Miljøbeskyttelseslovens §
24

Hvorvidt der skal betales erstatning kan afgøres af
taksationsmyndigheden.

Tilsyn med indgåede aftaler
og tinglyste
dyrkningsdeklarationer

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

2022 →

2022 →

2022 →

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

Vandværket skal informere ejere og brugere af
spildevandsanlæg om risikoen i forhold til
vandindvindingen ved brug af miljøfremmede stoffer
ved rengøring m.v. Beliggenheden af
spildevandsanlæg inden for kildepladszonen fremgår
af bilag (mulige forureningskilder). Vandværket kan i
samarbejde med ejeren undersøge, om
spildevandsanlæget kan flyttes uden for
kildepladszonen, eller om der kan etableres et
alternativt spildevandsanlæg.

2022 →

Information til grundejere
med egen olietank i
kildepladszonen

Ejere af olietanke i kildepladszonen skal informeres
omkring risikoen for olieforurening. Beliggenheden af
olietanke inden for kildepladszonen fremgår
af bilag (mulige forureningskilder).

2022 →

Information om
grundvandsvenlig
vedligehold til grundejere
inden for
indvindingsoplandet

Relevante grundejere skal informeres om
grundvandsvenlig vedligehold af private grunde.

Informationskampagner

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

2022 →

Overvågning
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2022 →

Etablering af
moniteringsboring ved
vandværk

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

Det bør vurderes, om der skal etableres en
moniteringsboring opstrøms kildepladsens
indvindingsboringer, så udviklingen i grundvandets
indhold af relevante parametre kan følges. Ved
placering af en moniteringsboring skal der tages
hensyn til beliggenheden af det grundvandsdannende
opland.

2022 →

Ud over det lovpligtige analyseprogram skal der
fastlægges et analysprogram ud fra en vurdering af
arealanvendelsen og forureningskilder i
oplandet. Analyserne kan udtages fra
moniteringsboringer eller fx hos enkeltindvindere og
skal betales af vandværket.

2022 →

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

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

(Klik på kortet for større visning)
For Kongerslev Vandværk Smeden kildeplads er indsatserne for grundvandsbeskyttelse rettet mod
kildepladszonen.
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Kongerslev Vandværk, Smeden kildeplads
Fakta
Kongerslev Vandværk, Smeden kildeplads indvinder vand fra én indvindingsboring, som er
etableret i 1958 og renoveret 2002.
Kongerslev Vandværk, der består af to indvindingsanlæg, henholdsvis Sandede kildeplads og
Smeden kildeplads, leverer vand til Kongerslev by og omegn. Desuden leverer vandværket
vand til fire ejendomme i Rebild Kommune.
Kongerslev Vandværk, Smeden kildeplads er kategoriseret som et tæt by vandværk, fordi
hele kildepladszonen ligger i byområde. Vandværkets indsatser er derfor rettet mod
byområdet med henblik på at sinke eller forhindre mulige forureningskilder i at forurene
vandværkets vandindvinding.
Der gennemføres ikke en langsigtet grundvandsbeskyttelse via dyrkningsrestriktioner på
landbrugsjord.
Se mere om Kongerslev Vandværk, Smeden kildeplads her.
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Indsatsprogram
Nedenstående indsatsprogram er gældende for Kongerslev Vandværk, Smeden kildeplads.
Indsatsprogrammet gennemføres som en del af denne indsatsplan.
Kongerslev Vandværk er ansvarlig for at gennemføre indsatserne i indsatsprogrammet. Det er ud for
indsatsen angivet, hvornår den skal igangsættes.
Indsats

Bemærkninger

Tidsplan

Udarbejdelse af
handlingsplan

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

2022 →

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

2022 →

Information
Informationskampagner

Information om
grundvandsvenlig
vedligehold til grundejere
inden for kildepladszonen.

Relevante grundejere bør informeres om
grundvandsvenlig vedligehold af private grunde.

2022 →

Indsatser for grundvandsbeskyttelse
Kongerslev Vandværk har ansvaret for en række indsatser for grundvandsbeskyttelse.
Vandværkets indsatser i relation til Smeden kildeplads er opstillet i skemaet til venstre.
Indsatsprogrammet for kommunen findes under Indsatsprogram - Aalborg Kommune.
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VSK Kællingbjerggård kildeplads

(Klik på kortet for større visning)
Der fastlægges ikke en beskyttelseszone for VSK, Kællingbjerggård kildeplads i denne
indsatsplan. VSK har planer om at udvide kildepladsen ved VSK Kællingbjerggård, for at kunne
indvinde en større mængde grundvand på kildepladsen. Kildepladsen forventes udvidet mod
nord med en til to ny boringer. Der fastlægges en samlet beskyttelse af den eksisterende kildeplads
samt den nye kildeplads i et tillæg til denne indsatsplan.
Læs mere om de enkelte zoner her.
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VSK, Kællingbjerggård kildeplads
Fakta
På VSK's kildeplads ved Kællingbjerggård indvindes der vand fra to indvindingsboringer, som
er etableret i henholdsvis 1977 og 1988.
VSK er et andelsselskab, som drives af 20 almene vandværker, hvoraf 3 er
indvindingsanlæg, og 17 er distributionsværker. VSK ejer og driver to produktionsværker,
henholdvis VSK Gudumholm og VSK Kællingbjerggård, som leverer vand til VSK's
distributionsværker. Desuden er 3 ikke almene vandværker (<10 forbrugere) med til at drive
VSK.
De to produktionsværker forsyner via en ringledning distributionsværkerne med vand, og fra
disse leveres der drikkevand til ca. 3.150 forbrugere i et større område øst for Aalborg.
VSK har ledningsforbindelse til tre almene vandværker med egen indvinding - Storvorde
Vandværk, Gudumholm Vandværk og Sejlflod Enge Vandværk og til det ikke almene
vandværk Refnæs Kær. Desuden er der etableret en nødforsyningsledning mellem VSK's
ledningsnet og Øster Enge Vandværk. De er således forsyningssikkerhed for vandværkets
forbrugere, hvis et af VSK's produktionsværker i en periode ikke er i stand til at levere rent
drikkevand.
VSK Kællingbjerggård kildeplads er kategoriseret som et land vandværk, og forventes at
indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning i området. VSK har planer om, at udvide
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kildepladsen ved VSK Kællingbjerggård med en til to nye boringer. Udvidelsen af
kildepladsen iværksættes for at øge forsyningsikkerheden.
Når kildepladsen er etableret udarbejdes der et tillæg til denne indsatsplan, hvori der tages
stilling til den samlede beskyttelse af kildepladsen. I tillægget vil der blive planlagt for en
samlet langsigtet grundvandsbeskyttelse for den eksisterende og udvidede kildeplads ved
VSK Kællingbjerggård.
Se mere om VSK Kællingbjerggård kildeplads her.
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Indsatsprogram
Nedenstående indsatsprogram er gældende for VSK Kællingbjerggård Vandværks kildeplads.
Indsatsprogrammet gennemføres som en del af denne indsatsplan. VSK er ansvarlig for at gennemføre
indsatserne i indsatsprogrammet. Det er ud for indsatsen angivet, hvornår den skal igangsættes.
Indsats

Bemærkninger

Tidsplan

Undersøgelse for etablering af
ny kildeplads

Der skal gennemføres en undersøgelse for
etablering af en ny kildeplads. Som led i
undersøgelsen skal der udføres en
undersøgelsesboring, idet der kun eksisterer
sparsomme data for grundvandskvaliteten i
området.

2022

Eksisterende handlingsplan skal opdateres.

2022 →

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

2022 →

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

2022 →

Opdatering af handlingsplan

Potentielle forureningskilder
Mindske risiko for forurening
fra boringer i
indvindingsoplandet

Opsporing af ubenyttede
boringer og brønde i
indvindingsopland

Arealanvendelse
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Gennemførelse af
målsætninger for nitrat,
pesticider og andre
miljøfremmede stoffer i sårbar
nærzone, jf.
indsatsplanens målsætninger.
(Når beskyttelseszonen er
fastlagt i et tillæg til denne
indsatsplan)

Der skal gennemføres forhandlinger med lodsejere
efter Vandforsyningslovens § 13d om indgåelse af
frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse. Det
anbefales, at der indgås varige aftaler, som
tinglyses. Forud for indgåelse af aftaler, skal disse
fremsendes til Aalborg Kommune, jf.
Vandforsyningslovens § 13d stk. 2.

2022 →

I området omkring kildepladsen er der et område,
hvor skovrejsning er uønsket, se afsnit om uønsket
skovtilplantning her.

Erstatning i henhold til
rådighedsindskrænkning efter
Miljøbeskyttelseslovens § 26a

Der gives fuldstændig erstatning i forbindelse med
rådighedsindskrænkninger.

2022 →

Erstatning i henhold til forbud
efter Miljøbeskyttelseslovens
§24

Hvorvidt der skal betales erstatning kan afgøres af
taksationsmyndigheden.

2022 →

Tilsyn med indgåede aftaler og
tinglyste
dyrkningsdeklarationer

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

2022 →

Reducere risikoen for
grundvandsforurening ved
udsivning fra private
spildevandsanlæg i
kildepladszonen

Vandværket skal informere ejere og brugere af
spildevandsanlæg om risikoen i forhold til
vandindvindingen ved brug af miljøfremmede
stoffer ved rengøring m.v. Beliggenheden af
spildevandsanlæg inden for kildepladszonen
fremgår af bilag (mulige forureningskilder).

2022 →

Information til grundejere med
egen olietank i
kildepladszonen

Ejerne af olietanke i kildepladszonen skal
informeres omkring risikoen for
olieforurening.Beliggenheden af olietanke inden for
kildepladszonen fremgår af bilag (mulige
forureningskilder).

2022 →

Information om
grundvandsvenlig vedligehold
til grundejere inden for
indvindingsoplandet

Relevante grundejere kan informeres om
grundvandsvenlig vedligehold af private grunde.

Information

Overvågning
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2022 →

Etablering af
moniteringsboring ved
vandværk

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

Det bør vurderes, om der skal etableres en
moniteringsboring opstrøms kildepladsens
indvindingsboringer, så udviklingen i grundvandets
indhold af relevante parametre kan følges. Ved
placering af en moniteringsboring skal der tages
hensyn til beliggenheden af det
grundvandsdannende opland.

2022 →

Ud over det lovpligtige analyseprogram skal der
fastlægges et analysprogram ud fra en vurdering
af arealanvendelsen og forureningskilder i
oplandet. Analyserne kan udtages fra
moniteringsboringer eller fx hos enkeltindvindere
og skal betales af vandværket.

2022 →

Indsatser for grundvandsbeskyttelse
VSK a.m.b.a. har ansvaret for en række indsatser for grundvandsbeskyttelse. Vandværkets
indsatser er opstillet i skemaet til venstre.
Indsatsprogrammet for kommunen findes under Indsatsprogram - Aalborg Kommune.

Tinglyste dyrkningsdeklarationer
Som bilag er der vedlagt et kort over tinglyste dyrkningsdeklarationer - klik her. Kortet opdateres
løbende, og bliver der indgået dyrkningsaftaler efter indsatsplanens vedtagelse, vil de
pågældende matrikler fremgå af kortet.
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Redegørelse
I denne redegørelse uddybes baggrunden for indsatsplanen, herunder den kortlægning med
vurderinger og konklusioner, der har indflydelse på de konkrete indsatser. Samtidig beskrives
baggrunden for de valgte indsatser til beskyttelse af grundvandet.
De detaljerede undersøgelser er afrapporteret separat, og der henvises til disse for yderligere
information. Se litteraturliste.
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Vandforsyningsforhold
Indsatsområdet omfatter to vandværker med egen vandindvinding, henholdsvis Kongerslev
Vandværk, som indvinder fra 2 kildepladser i indsatsområdet, og VSK Vandværk, som indvinder fra
to kildepladser, hvoraf den ene ligger i indsatsområdet.
De to vandværker har tilsammen tilladelse til at indvinde 565.000 m3/år, hvoraf en andel på 250.000
m3 er knyttet til de tre kildepladser i indsatsområdet.
VSK har planer om at udvide kildepladsen ved VSK Kællingbjerggård, for at kunne indvinde en
større mængde grundvand på kildepladsen. Kildepladsen forventes udvidet mod nord med en til to
ny boringer. Der fastlægges en samlet beskyttelse af den eksisterende kildeplads samt den nye
kildeplads i et tillæg til denne indsatsplan.
I indsatsområdet findes der endvidere 8 enkeltindvindingsanlæg, som anvendes til forsyning
af husholdninger.
Fra indsatsområdet leveres der vand til et stort område øst for Aalborg, hvor en række kildepladser
er blevet nedlagt, hovedsageligt på grund af vandkvalitet. I alt 17 vandværker, som tidligere har haft
egen indvinding, fungerer nu som distributionsværker, der forsynes med vand fra VSK's to
produktionsværker. Heraf indvinder det ene produktionsværk, VSK Kællingbjerggård, vand i
indsatsområdet.

(Klik på billedet for større visning)
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Vandkvalitet og tilladelser
Oversigten nedenfor viser vandværkernes vandindvindingstilladelse, aktuelle indvinding og
vandkvaliteten af grundvandet mht. nitrat og miljøfremmede stoffer.
De anførte koncentrationer af nitrat og miljøfremmede stoffer er fra afgang vandværk, og med
mindre der er anført et årstal i bemærkningen, er der tale om den seneste analyse for det
pågældende stof.

Vandværk/kildeplads

Tilladelse
[m3/år]

Kongerslev, Sandede

Op-pumpet
i 2019
[m3]

45.748

Pesticider og
andre
miljøfremmede
stoffer
[µg/l]

Bemærkninger

-

BAM*1: 0,01

Desuden er der
påvist BAM i den
ene
indvindingsboring

-

BAM*1: 0,01

Nitrat
[mg/l]

115.000*
Kongerslev, Smeden

43.147

Desphenyl
VSK,
Kællingbjerggård

450.000**
(inkl. VSK
Gudumholm)

chloridazon*2:0,02
121.148

34

Dimethachlor
ESA*3: 0,05

*) Indvindingsopland for Kongerslev Vandværk, Sandede kildeplads, er beregnet og optegnet på
grundlag af en indvinding på 76.667 m3.
**) Indvindingsoplandet for VSK Kællingbjerggård er beregnet og optegnet på grundlag af en
indvinding på 135.000 m3.
*1) BAM (2,6-dichlorbenzamid) er et nedbrydningsprodukt af pesticiderne chlortiamid og dichlobenil,
som blandt andet er brugt på fortove og gårdspladser. Stofferne har været forbudt siden 1997.
*2) Desphenyl chloridazon er et nedbrydningsprodukter fra ukrudtsmidlet chloridazon, som primært
er anvendt til dyrkning af sukkerroer og foderroer. Stoffet har været forbudt siden 1996.
*3) Dimethachlor ESA er et nedbrydningsprodukter fra et ukrudtsmiddel med aktivstoffer, der tilhører
gruppen af chloracetamider. Stoffet har været forbudt siden 1990.
Læs mere om de nævnte stoffer i ordforklaringen.
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Forsyningsoplande
VSK er et andelsselskab, som forsyner 17 distributionsværker i Sejlflod-området fra to kildepladser,
hvoraf den ene, VSK Kællingbjerggård, ligger i nærværende indsatsområde. VSK's anden
kildeplads ligger i Gudumholm.
I alt forsyner VSK via distributionsværkerne ca. 3.150 forbrugere med vand fra de to kildepladser.
VSK samarbejdet indebærer forsyningssikkerhed for de 3 vandværker med egen indvinding Storvorde Vandværk, Gudumholm Vandværk og Sejlflod Enge Vandværk (ligger uden for
indsatsområdet). Desuden har VSK en aftale med Øster Enge Vandværk om forsyningssikkerhed.
Ledningen er etableret, men er ikke i brug.
Kongerslev vandværk er et andelsselskab, der forsyner 747 forbrugere, hvoraf godt 700 er private
husstande.
Forsyningssikkerheden beror for Kongerslev Vandværk på fordelingen af indvinding på to
kildepladser, og der er ikke etableret yderligere samarbejder om forsyningssikkerhed.
På kortet nedenfor vises forsyningsoplandene for henholdsvis Kongerslev Vandværk og VSK's
distributionsværker.
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(Klik på billedet for større visning)
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Grundvandsressourcen
Staten har inden for indsatsområdet gennemført en række undersøgelser og beregninger for at
kunne vurdere grundvandsmagasinernes udstrækning, størrelse, kvalitet og naturlige beskyttelse.
Staten har fastlagt indvindingsoplande, kildepladszoner og beregnet BNBO'er for vandværkernes
kildepladser.
De udførte undersøgelser og modeller for området fremgår af litteraturlisten.
De almene vandværker i indsatsområdet indvinder fra et grundvandsmagasin af skrivekridt. Lerlag
over grundvandsmagasinet kan udgøre en naturlig beskyttelse mod forurening.
Der er i indsatsområdet overordnet en ringe, naturlig beskyttelse af grundvandsmagasinet mod
forurening

Rammer for vandindvinding
Indsatsområdet ligger i et morænelandskab, som fortsætter mod syd ind i Rebild Kommune.
Morænelandskabet er omgivet af et lavtliggende, fladt terræn, der er dannet som tidligere
havbund.
Morænelandskabet er formet under istiderne, og de øvre jordlag er domineret af
istidssedimenter, især moræneler, smeltevandsler og smeltevandssand.
Under istidssedimenterne findes der skrivekridt, og det er fra skrivekridtet, at områdets almene
vandværker indvinder grundvand.
Der er skåret en række dale ned i skrivekridtoverfladen. Dalene er helt eller delvist begravede
og derfor ikke nødvendigvis synlige i terrænet. Det nederste kort til højre viser de begravede
dalstrukturer, der er kendskab til i området.
Det fremgår af kortet, at to af vandværkerne ligger inden for afgrænsningen af en begravet dal.
De begravede dale er udfyldt med istidssedimenter, dvs. sand og ler.
Lerlag kan udgøre en naturlig beskyttelse af grundvandsmagasinet, afhængigt af tykkelse og
horisontal udbredelse. I indsatsområdet er det generelt sparsomt med lerlag, der på én gang er
tykke og har en vis udbredelse.

65

Højdemodel, som viser kontrasten mellem det relativt højtliggende morænelandskab, som
rummer kildepladserne og indsatsområdet, og det omkringliggende, flade og lavtliggende
terræn, som tidligere har været havbund (klik for større billede).
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Kendte begravede dalstrukturer i området (klik for større billede).
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Grundvandsmagasinet
Grundvandskortlægningen har vist, at grundvandsressourcen i indsatsområdet fordeler sig på
smeltevandssand og skrivekridt.
Skrivekridtet udgør det nedre grundvandsmagasin. Smeltevandssandet, som ligger over
skrivekridtet, kan nogle steder opdeles i flere magasiner, der er adskilt af lerlag, mens sandlagene
andre steder er hydraulisk sammenhængende, så vel som at der nogle steder er hydraulisk kontakt
mellem sandet og det underliggende skrivekridt.
De delvist sammenhængende magasiner er ensbetydende med, at eventuelle lerlag ikke er
gennemgående, og dermed er den naturlige beskyttelse af grundvandet begrænset.
Grundvandskortlægningen har vist, at der i området er tale om en samlet, forholdsvis stor
grundvandsressource. Se desuden afsnittet om grundvandskvalitet her.
Områdets almene vandværker indvinder vand fra skrivekridtet.
Øverst indeholder skrivekridtet fersk grundvand, men i dybden afløses det ferske grundvand af salt
grundvand. Overgangen til salt grundvand definerer skrivekridtmagasinets bund.
Grundvandskortlægningen har vist, at skrivekridtmagasinet i indsatsområdet kan forventes at være
40-200 m. tykt. Over skrivekridtmagasinet er nogle steder et tykt dæklag, mens der andre steder slet
ikke er noget dæklag, men skrivekridt fra jordoverfladen. Kortlægningen har vist, at den samlede
tykkelse af dæklaget over skrivekridtmagasinet kan forventes at være 0-110 m.
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Grundvandsstrømning
Nedenstående kort viser grundvandspotentialet i det primære grundvandsmagasin. Potentialekortet
stammer fra Statens grundvandskortlægning i OSD 1452 - Kongerslev, og det fremgår, at der er et
lokalt potentialetoppunkt ved Kongerslev by, hvorfra der sker grundvandsstrømning mod nord, øst
og vest.

Potentialekort (Klik på kortet for større visning).
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Grundvandskvalitet
Statens grundvandskortlægning har vist, at der kun er få data til at beskrive grundvandskvaliteten i
området. Data viser stedvist en dyb indtrængning af nitrat, og flere steder ses der nitrat i
skrivekridtmagasinet.
Der forekommer i skrivekridtmagasinet både oxiderede og reducerede vandtyper, hvilket tyder på en
varierende grad af naturlig beskyttelse af grundvandet.
Der har ved grundvandskortlægningen stort set udelukkende været data fra selve indsatsområdet til
rådighed, dvs. fra morænelandskabet, se højdemodel for området her. I det omkringliggende areal,
Sejlflodområdet, som er det flade landskab, der strækker sig fra indsatsområdet i syd til Limfjorden i
nord, er kendskabet til grundvandskvaliteten lille. Dette er især et resultat af, at der stort set ikke
findes nogen almene vandværker med egen indvinding, som regelmæssigt analyserer grundvandet.
Det er dog muligt at finde historiske oplysninger om grundvandskvaliteten i den tidligere Sejlflod
Kommunes Vandforsyningsplan fra 1990. Det fremgår, at grundvandskvaliteten ved en række, nu
sløjfede, kildepladser i Sejlflodområdet har været kendetegnet ved generelt høje koncentrationer af
nitrat og chlorid. Nitratkoncentrationerne kan knyttes til arealanvendelsen, mens det forhøjede
chloridindhold vurderes at kunne knyttes til geologien, som byder på marine sedimenter.
Det høje indhold af nitrat og chlorid må formodes at være en væsentlig årsag til, at kildepladserne er
blevet sløjfet og Sejlflod-området i dag forsynes med drikkevand fra blandt andet indsatsområdet
ved Kongerslev. Dette tyder på, at grundvandskvaliteten uden for morænelandskabet kan være
problematisk, og en væsentlig begrænsende faktor i forhold til udnyttelse af grundvandsressourcen.
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Indsatsområdets nitratsårbarhed
Staten har i Område med Særlige Drikkevandsinteresser gennemført en sårbarhedskortlægning i
forhold til nitrat og vurderet, at hele Aalborg Kommunes indsatsområde er nitratsårbart. På baggrund
af nitratsårbarheden har Staten afgrænset nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) i Aalborg
Kommunes indsatsområde.

(Klik på billedet for større visning)
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Kildepladszoner

(Klik på billedet for større visning)

Kildepladszonen er en beskyttelseszone omkring indvindingsboringerne og har som formål at
beskytte mod forurening fra nærmeste omgivelser. Kildepladszonen er defineret med en
radius på 300 m omkring indvindingsboringen.
Se mere under de enkelte vandværker i redegørelsen.
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Boringsnære beskyttelsesområder
Aalborg Kommune har fastlagt boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for kildepladserne ved
Kongerslev Vandværk Sandede og VSK Kælligbjerggård. Staten har fastsat BNBO for Kongerslev
Vandværk Smeden.

(Klik på billedet for større visning)

Nær en vandværksboring kan der være øget grundvandsdannelse og dermed øget risiko for
forurening. Derfor bør der inden for nærområdet omkring boringerne være særlig
opmærksomhed på aktiviteter, der indebærer en risiko for forurening af grundvandet.
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Sårbare nærzoner
I nitratfølsomme områder, hvor der vurderes at være en risiko for, at nitratkoncentrationen i
grundvandet overskrider grænseværdien på 50 mg/l, er der beregnet en sårbar nærzone som
beskyttelseszone. Den sårbare nærzone skal sikres ved dyrkningsrestriktioner, så
koncentrationen af nitrat i grundvandet, der indvindes nu og på sigt, overholder
grænseværdien på 50 mg/l.
Der er ikke udpeget en sårbar nærzone i denne indsatsplan. VSK har planer om at udvide
kildepladsen ved VSK Kællingbjerggård, for at kunne indvinde en større mængde grundvand
på kildepladsen. Kildepladsen forventes udvidet mod nord med en til to ny boringer. Der
fastlægges en samlet beskyttelse af den eksisterende kildeplads samt den nye kildeplads i et
tillæg til denne indsatsplan.
Den sårbare nærzone beregnes af Aalborg Kommune som den del af indvindingsoplandet,
der skal sikres ved dyrkningsrestriktioner, så koncentrationen af nitrat i grundvandet, der
indvindes, nu og på sigt overholder grænseværdien på 50 mg/l. Denne indsats er med til
sikre, at indsatsplanens målsætning for nitrat overholdes. Det er ligeledes besluttet, at der
ikke må anvendes pesticider m.m. i sårbare nærzone - se målsætningen for nitrat og
pesticider her.
Det betyder, at ejerne af de arealer, der er inden for den sårbare nærzone, vil blive kontaktet
af det lokale vandværk eller grundvandssamarbejde med henblik på en forhandling om en
frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse. Hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale på rimelige
vilkår, vil Aalborg Byråd pålægge dyrkningsrestriktioner efter Miljøbeskyttelseslovens § 24 og
§ 26a mod fuldstændig erstatning, for at opfylde målene i indsatsplanen.

74

Arealanvendelse

(Klik på kortet for større visning)
I tabellen nedenfor vises den procentvise fordeling af arealanvendelsen i henholdsvis
indvindingsoplandet og beskyttelseszonen til Kongerslev Vandværk, Sandede kildeplads samt VSK,
Kællingbjerggård kildeplads.

Arealanvendelsen - Kongerslev Vandværk, Sandede
Arealanvendelse, Kongerslev Vandværk - Sandede kildeplads
Areal
[ha]

Landbrug
[%]

Bebyggelse
[%]

Natur
[%]

Skov
[%]

Andet
[%]

Beskyttelseszone
(BNBO)

3,1

0

23,9

4,1

62,6

9,4

Indvindingsopland

129,8

59,3

16,1

3,4

10,3

10,9

*Kategorien "Andet" omfatter blandt andet veje.
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Arealanvendelsen - VSK Kællingbjerggård
Arealanvendelse, VSK Kællingbjerggård

Indvindingsopland

Areal
[ha]

Landbrug
[%]

Bebyggelse
[%]

Natur
[%]

Skov
[%]

Andet
[%]

161,2

74,6

10,5

4,6

3,6

6,7

*Kategorien "Andet" omfatter blandt andet veje og råstofareal.

Arealanvendelsen generelt
Arealanvendelsen er inden for indsatsområdet domineret af landbrug.
Kongerslev Vandværk, Sandede kildeplads, er kategoriseret som "Spredt by vandværk", idet
halvdelen af kildepladszonen er beliggende i byområde, mens den anden halvdel er
beliggende i skovområde. Indvindingsoplandet til Sandede kildeplads i øvrigt udgøres af
landbrugsarealer.
Kongerslev Vandværk, Smeden kildeplads er beliggende i byområde og kategoriseret som
Tæt by vandværk.
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Uønsket skovtilplantning

(Klik på kortet for større visning)
Kommunen udpeger arealer, hvor skovtilplantning er uønsket. En mindre del af kildepladszonene til
VSK Kællingbjerggaard er beliggende i et område hvor skovtilplantning er uønsket. Der skal tages
højde for dette i forbindelse med gennemførelsen af beskyttelsesindsatsen.
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Kommunalt ejede arealer
Der er kommunalt ejede arealer i kildepladszonerne til Smeden og Sandede kildepladser og i
indvindingsoplandene til Kongerslev Vandværk Sandede og VSK Kællingbjerggård Vandværk.
Det bemærkes, at boringerne på Sandede kildeplads er placeret på et kommunalt areal, der stort set
er sammenfaldende med det boringsnære berskyttelsesområde.
Kommunale arealer er vist på kort nedenfor.

(Klik på kortet for større visning)

Anvendelse af pesticider på arealer, der ejes eller vedligeholdes af Aalborg
Kommune
I Aalborg Kommune anvendes der ikke pesticider på kommunalt ejede arealer.
Hvis kommunale arealer inden for vandværkernes indvindingsoplande sælges, skal der tages
stilling til, om der skal pålægges deklarationer.
Se mere omkring retningslinjer for tilladelser og afgørelser for kommunale arealer her.
Der vil løbende ske ændringer i forhold til, hvilke arealer, der er kommunalt ejede.
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Råstofområde
Et 140 ha stort område er udlagt til indvinding af skrivekridt. Heraf er der foretaget indvinding på 65
ha. Området er beliggende mellem Kongerslev Smeden og VSK Kællingbjerggård kildepladser. Det
nordlige graveområde strækker sig ind over indvindingsoplandet og helt op til kildepladszonen ved
VSK Kællingbjerggård.

(Klik på kortet for større visning)
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Mulige forureningskilder
Aalborg Kommune har gennemført en kortlægning af arealanvendelse, fladekilder og punktkilder
samt en kortlægning af øvrige mulige forureningskilder i indsatsområdet. Kortlægningen omfatter
både konkrete forureninger, som kan udgøre en trussel over for grundvandet, samt aktiviteter, som
kan udgøre en risiko for en fremtidig forurening af grundvandsressourcen.
Trusselsbilledet fra forurening er ikke statisk, men ændrer sig løbende.
En fortegnelse over kendte punktforureningskilder er vedlagt i bilag.
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Landbrugsdrift
Landbrugets udbringning af nitrat på landbrugsarealer kan medføre en udvaskning af nitrat til
grundvandet. Den potentielle nitratudvaskning er den mængde nitrat, der kan sive fra rodzonen ned
mod grundvandet med udgangspunkt i kvælstofoverskuddet og nettonedbøren.
Anvendelsen af pesticider og andre miljøfremmede stoffer udgør en risiko for forurening af
grundvandsressourcen. I områder, hvor grundvandsdannelsen er stor, og der indvindes vand, er
risikoen, alt andet lige, større. Anvendelsen af pesticider og andre miljøfremmede stoffer er ikke
yderligere kortlagt.

Spildevandsslam
Spildevandsslam indeholder en lang række kendte og ukendte stoffer, hvoraf udvalgte, kendte
stoffer er omfattet af analysepakken for spildevandsslam til jordbrug. På grund af de mange stoffers
ukendte opførsel i jord og grundvand vurderes det, at der er en risiko for udvaskning af forurening
fra rodzonen til grundvandet. Det kan derfor være problematisk at anvende spildevandsslam på
landbrugsarealer i nærheden af vandværker. Se mere omkring retningslinjer for landbrug her.
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Landbrugsejendom
Opbevaring af husdyrgødning
I forbindelse med husdyrbedrifter findes ofte potentielle forureningskilder i form af opbevaring af
husdyrgødning i gyllebeholdere, møddinger og ajlebeholdere, der ved utætheder og uheld kan give
anledning til nedsivning af nitrat til grundvandet.

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

Kortlægningsniveauer
Det er Region Nordjylland, der i henhold til Jordforureningsloven tager stilling til
kortlægningen og en evt. efterfølgende indsats. Se mere her.
Vidensniveau 1 (V1)
En ejendom kortlægges på vidensniveau 1, når der er faktisk viden om, at der har været en
branche eller aktivitet på ejendommen, som gør, at den kan være forurenet.
Vidensniveau 2 (V2)
En ejendom kortlægges på vidensniveau 2, når der er oplysninger om eller konstateres, at
der er en forurening på ejendommen, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko.
Uafklaret
Hvis en ejendom benævnes 'uafklaret', har der muligvis været forurenende aktivitet, men
Regionen har endnu ikke vurderet ejendommen efter jordforureningsloven.
Region Nordjylland gennemfører en individuel vurdering af risikoen for forurening og
prioriterer kortlægningen, undersøgelser og oprydning.
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Spildevandsanlæg
Med baggrund i afstandskravet og forsigtighedsprincippet vurderes det, at udledning af spildevand
fra nedsivningsanlæg samt andre former for spildevandsanlæg beliggende inden for
kildepladszonen kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen.
I bilag findes en oversigt over mulige forureningskilder, herunder private spildevandsanlæg inden for
kildepladszonen til de enkelte vandværker. Se listen her.
Læs desuden om spildevandsledninger her.

Afstandskrav
De gældende afstandskrav for nedsivningsanlæg til almene vandindvindingsanlæg er 300 m.
Afstandskravene er primært fastsat for at beskytte vandindvindingsanlæggene mod
forurening fra bakterier. Der er dog andre forureningskilder fra spildevand, som kan udgøre
en risiko for grundvandsressourcen.
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Olietanke
Olietanke anvendes til opbevaring af fyringsolie i forbindelse med opvarming af boliger, opbevaring
af dieselolie til landbrugsejendomme samt til opbevaring af benzin.
Olieprodukter kan udgøre en risiko for forurening af grundvandet. Risikoen afhænger bl.a. af
olietypen, idet f.eks. benzin indeholder stoffer som BTEX og MTBE, som er meget mobile, og derfor
udgør en større risiko end f.eks. fyringsolie, som bindes hårdere til jorden og har en lavere
opløselighed i vand.
Nedgravede olietanke og tilhørende rørføringer kan blive utætte som følge af gennemtæring og
forkert montage. Det kan være vanskeligt at opdage en utæthed i nedgravede olietanke, mens det
er lettere at konstatere spild som følge af utætheder ved olietanke, der er placeret over jorden. For
både nedgravede og overjordiske olietanke er der risiko for spild ved påfyldning. Se mere under
Retningslinjer for tilladelser og afgørelser.
I bilag over mulige forureningskilder ses i tabel en oversigt over private olietanke placeret i
kildepladszonen til vandværker kategoriseret som land og spredt by. Se oversigten her.
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Brønde og boringer
Indvindingsboringer til drikkevand, markvanding og vanding af husdyr udgør en risiko for
grundvandet. Det skyldes, at de ofte ligger i umiddelbar nærhed af diverse forureningskilder, samt at
boringer kan have en ufuldstændig tætning langs forerøret. Herved øges risikoen for, at forurenende
stoffer kan sive ned langs ydersiden af forerøret og derved forurene grundvandsmagasinet.
Det vurderes, at nedsivning ved boringer og brønde beliggende inden for kildepladszonen og
indvindingsoplandet udgør en væsentlig risiko for forurening af grundvandsressourcen.
Boringer og brønde som ikke længere er i brug, men ikke er sløjfet efter forskriften, glemmes
efterhånden og opmærksomheden med hensyn til aktiviteter, som kan forurene via boringer, bliver
mindre. Desuden kan boringer og brønde, der er fyldt op med affald, indebære risiko for direkte
tilførsel af forurenende stoffer til grundvandsmagasinet.
I bilag er der en oversigt over boringer placeret i indvindingsoplandet til vandværker kategoriseret
som land og spredt by. Se oversigt her.
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Linjekilder
Trafikanlæg
Vejanlæg kan forårsage forurening med olieprodukter (spild/uheld) samt diffus forurening
forårsaget af luftforurening. Diffus forurening fra vejanlæg er typisk karakteriseret ved at være
stærkt bundet til jordmatricen, fx bly og PAH'er, og i forhold til grundvandsressourcen vil det kun
udgøre en meget begrænset risiko. Forurening forårsaget af spild/uheld udgør en større risiko i
forhold til grundvandet.
Af Miljøministeriets projekt - 'Risiko for forurening af grundvandet ved forskellige typer
glatførebekæmpelse" fremgår det, at der generelt ikke opstår problemer med forhøjede
saltkoncentrationer i områder med lav befæstelsesgrad (fx 5 % saltet areal).
Det vurderes på baggrund af ovenstående, at saltning af veje ikke udgør en risiko for forurening
af grundvandsressourcen.
Ingen større vejanlæg passerer gennem indsatsområdet.

Afskærende spildevandsledninger
Ved udsivning af spildevand fra utætte ledninger er der risiko for, at der sker bakteriel forurening
og forurening med miljøfremmede stoffer samt kvælstof til grundvandet.
Inden for indsatsområdet berøres Smeden kildeplads af to afskærende spildevandsledninger.
Den ene afleder fra et område nord for kildepladsen. Der er tale om en 160 mm PVC ledning
etableret i 2004.
Denne leder inde i kildepladszonen til en 200 mm nordvestgående PEH ledning etableret 2008.
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Jernbane
Aalborg - Hadsund Privatbane (1900 - 1969) gik gennem området, og Kongerslev var
stationsby. Jernbanen gennemskar Smeden kildeplads centralt fra sydøst til nordvest.
Banestrækninger har historisk været udsat for pesticider. Simazin og Atrazin har været
foretrukket siden disse produkter kom på markedet hhv. 1957 og 1960 og frem til forbuddet i
1994. Siden er glyphosat det foretrukne middel mod ukrudt på banestrækninger.
Banen gennem Kongerslev og tæt forbi vandværksboringen på Smeden kildeplads kan have
være udsat for atrazin og simazin frem til lukningen i 1969.
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Byområder
Kildepladszonen til Sandede kildeplads er delvis beliggende i byområde, mens hele kildepladszonen
ved Smeden kildeplads er dækket af byområde.
Byområder er generelt kendetegnet ved mange potentielle forureningskilder, herunder
virksomheder, tankstationer, og der forekommer ofte forurening med olieprodukter, chlorerede
opløsningsmidler og andre miljøfremmede stoffer, herunder pesticider. I byområder er de øverste
jordlag ofte ændret markant eller fjernet, hvilket kan øge forureningstruslen.
Den aktuelle anvendelse af pesticier i byer kendes ikke, men det må antages at nogle grundejere
anvender pesticider til bekæmpelse af ukrudt i indkørsler og lignende. Herudover kan det ikke
udelukkes, at ejerne bruger andre typer pesticider til græsplæner, skadedyrsbekæmelse m.v.
Tidligere har der sandsynligvis også været anvendt dichlobenil (bl.a. Prefix), der giver anledning til
udvaskning af BAM. På grund af byen i kildepladszonen, vurderes risikoen for pesticidforurening af
det terrænnære grundvand at være høj.
Produkter der anvendes til almindeligt vedligehold kan indeholde stoffer, der ikke er omfattet af
godkendelsesordningen. Det kan udgøre en betydelig risiko, som det eksempelvis er set med fund
af N,N-DMS i høje koncentrationer i vandværksboringer.
I Aalborg Kommune er der flere eksempler på boringer i byområder, som er lukket på baggrund af
for højt indhold at nitrat. Det vides ikke, om kilden hertil er anvendelse af gødning i private haver,
utætte kloakker eller andet.
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Kongerslev Vandværk, Sandede kildeplads
Kongerslev Vandværk, Sandede Kildeplads ligger i udkanten af Kongerslev by.

(Klik på kortet for større visning)
Vandværket indvinder fra to indvindingsboringer, der ligger med en indbyrdes afstand på 65 m. Den
nordlige del af kildepladszonen ligger inden for bebygget område, mens resten af
indvindingsoplandet hovedsageligt ligger i åbent land, der fortrinsvis anvendes til landbrug.
Indvindingsoplandet har et areal på 173 ha, heraf ca. 50 ha i Rebild Kommune.
Boring (DGU nr.)

Udførelsesår

Filter (m u.t.)

Bemærkninger

42.102

1970

92-138

Uforet

42.204

1988

123-180

Uforet

For Kongerslev Vandværk, Sandede kildeplads har staten fastlagt følgende:
Et indvindingsopland, som afspejler det område i grundvandsmagasinet, hvorfra
vandværket indvinder grundvand, og hvor grundvandet strømmer hen imod boringen.
Indvindingsoplandet er beregnet på baggrund af indvindingstilladelsen på 76.667 m3/år
(2/3 af vandværkets samlede indvindingstilladelse for de to kildepladser).
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For Kongerslev Vandværk, Sandede kildeplads har Aalborg Kommune fastlagt følgende:
En kildepladszone med en radius omkring boringen på 300 m
Et boringsnært beskyttelsesområde, der skal sikres ved dyrkningsrestriktioner i forhold til
pesticider, så vandværket nu og på sigt kan indvinde vand, der overholder
kvalitetskriterierne for drikkevand.
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Grundvandskvalitet
Vandkvaliteten på kildepladsen er god og der er tale om en reduceret vandtype (vandtype C). Det
indvundne grundvand ved kildepladsen har en forholdsvis høj alder og transporttiden frem til
indvindingsboringerne er over 50 år.
Beskyttelseskapaciteten afspejles i sulfatkoncentrationen, der er moderat til høj og i begge boringer
over tid ses svagt stigende. Der er ikke påvist indhold af nitrat over detektionsgrænsen på 0,5 mg/l i
nogen er boringerne.
Der er i boring 42.102 påvist BAM over detektionsgrænsen siden 2008, og i 2020 er der målt et
indhold af BAM i grundvand på 0,05 μg/.
I 2017 er der målt et indhold af BAM på 0,02 μg/l i afgangsvand fra vandværk. BAM har været påvist
afgang vandværk i en årrække siden 2010.
Kilden til BAM-forureningen er ikke kendt, men anses at være tæt beliggende på boringen.
Chlorthiamid og dichlobenil, der er moderstoffer til BAM, har været på markedet 1965 - 1997.
Påvirkningen fra jordoverfladen må således anses for ophørt.
Der er i 2020 påvist N,N-Dimethylsulfamid (DMS) i boring 42.102 på 0,02 μg/. Det er først blevet et
krav at vandværkerne skal analysere for DMS i 2017.
DMS stammer sandsynligvis fra det nærliggende byområde, da DMS er et nedbrydningsprodukt, der
kan stamme fra tolyfluanid og dichlofluanid som har været anvendt som biocid, bl.a. i træbeskyttelse
og maling.
Pesticider og andre miljøfremmede stoffer

Prøvested

Stof

Seneste
analyse

Seneste
fund µg/l - år

Højeste
konc. µg/l
- år

Antal
fund/analyser

BAM

2016

0,05

2020

0,05

2020

5/5

DMS

2020

0,02

2020

0,02

2020

1/1

BAM

2017

0,02

2017

0,02

2017

8/11

42.102

Afg.
vandværk

Nitratudviklingen på Kongerslev Vandværk, Sandede kildeplads.
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(Klik på figur for større visning)
42.204
42.102

Sulfatudvikling på Kongerslev Vandværk, Sandede kildeplads
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(Klik på figur for større visning)
42.204
42.102

Indvundne vandmængder på Kongerslev Vandværk, Sandede kildeplads
Den indvundne vandmængde har i en længere periode ligget mellem mellem 50.000-70.000
m3 .
Indvindingsmængden fra 2007-2019 fremgår af nedenstående figur.
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(Klik på figur for større visning)
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Nitratsårbarhed
Hele indvindingsoplandet til Kongerslev Vandværk, Sandede kildeplads ligger i et området, som
Staten har vurderet er nitratsårbart. Indvindingsoplandet er omfattet af Statens afgrænsning af
nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).

(Klik på kortet for større visning)

Geologi og hydrologi
Indvindingen fra Sandede kildeplads sker fra et magasin af skrivekridt. Skrivekridtoverfladen
er i de to indvindingsboringer truffet henholdsvis 91 og 107 m under jordoverfladen.
Grundvandsmagasinets bund er defineret ved overgangen til salt grundvand, og tykkelsen af
det ferske grundvandsmagasin er ved kildepladsen formodentlig 60-100 m. Opadtil er der
sandsynligvis delvist hydraulisk kontakt mellem skrivekridtet og ovenliggende sandlag.
Over grundvandsmagasinet er der omkring 100 m sedimenter, der består af skiftende lag af
sand, silt og moræneler. I alt er der ved kildepladsen mere end 30 m ler over kalkmagasinet.
Ifølge grundvandskortlægningen er lerlagene delvist oxiderede, hvorved de ikke har nogen
kapacitet i forhold til nitratreduktion. Samtidig er lerlagene ikke gennemgående, men deres
største tykkelse ses i den begravede dal, hvor Sandede kildeplads ligger, og derfor er der
lokalt ved kildepladsen en vis naturlig beskyttelse af grundvandsmagasinet.
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Ved kildepladsen står grundvandsspejlet ca. 40 m under jordoverfladen, svarende til kote ca.
7 m. Der er tale om et spændt grundvandsmagasin.
Ved Kongerslev Vandværk, Sandede kildeplads er grundvandets strømningsretning fra
sydvest mod nordøst.
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Samlet vurdering
Indvindingsoplandet til Kongerslev Vandværk, Sandede kildeplads udgøres fortrinsvis af
landbrugsarealer sydvest for kildepladserne.
Sandede kildeplads er delvis dækket af et boligområde og delvis af skov.
De geologiske og grundvandskemiske forhold viser nogen beskyttelse af den kildepladsnære del af
grundvandsmagasinet.
Vandkvaliteten er tilfredsstillende og overholder grænseværdierne for kemiske stoffer, men de
grundvandskemiske forhold viser, at grundvandet er påvirket fra overfladen. Forekomsten af BAM
og DMS i vandprøver fra de senere år viser dette.
Da området er nitratsårbart opretholdes reglerne for 25 m-zonen. Derudover vurderes det på
baggrund af vandtypen og den aktuelle nitratudvaskning, at en løbende evaluering af
grundvandskvalitetens udvikling på nuværende tidspunkt er tilstrækkelig i forhold til at overholde
grænseværdien for nitrat.
På baggrund af en konkret vurdering af pesticidtruslen og sårbarheden er det Aalborg Kommunes
vurdering, at der skal gennemføres en målrettet indsats mod forurening med pesticider og andre
miljøfremmede stoffer for at sikre kildepladsen.
Kildepladsen forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning i området. Det er derfor
nødvendigt for vandværket at gennemføre indsatsprogrammet og dermed blive omfattet af
langsigtet grundvandsbeskyttelse.
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Kongerslev Vandværk, Smeden kildeplads
Kongerslev Vandværk, Smeden Kildeplads ligger i Kongerslev by.

(Klik på kort for større visning)
Kongerslev Vandværk, Smeden ligger i byområde. I byområder er der typisk mange diffuse og
ukendte forureningskilder. Derfor har Aalborg Kommune valgt at indsatsen skal fokusere
boringsnært på en forebyggende informationsindsats, og der er ikke optegnet et indvindingsopland,
men derimod en cirkulær kildepladszone med en 300 m radius omkring boringen.
Vandværket indvinder fra én indvindingsboring.
Boring(DGU
nr.)

Udførelsesår

Filter(m
u.t.)

Bemærkninger

42.47

1958

52-102

Boring er renoveret i 2002. Nyt filter i intervallet
52-102 m u.t.

m u.t. = meter under terræn

For Kongerslev Vandværk, Smeden kildeplads har Staten fastlagt følgende:
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Et boringsnært beskyttelsesområde
For Kongerslev Vandværk, Smeden kildeplads har Aalborg Kommune fastlagt følgende:
En cirkulær kildepladszone på 300 m.
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Grundvandskvalitet
Der indvindes på Kongerslev Vandværk, Smeden kildeplads en reduceret vandtype (vandtype C),
hvilket tyder på, at dæklagene yder nogen beskyttelse for transport af nitrat til magasinet.
Vandkvaliteten på kildepladsen er god.
Beskyttelseskapaciteten afspejles i sulfatkoncentrationen, der over længere tid har været svagt
stigende med højeste måling på 52 mg/l målt i 2013, hvilket anses for at være udtryk for en
omsætning af nitrat. Seneste måling på 49 mg/l i 2019 viser et svagt fald i sulfatkoncentrationen.
Der er ikke påvist indhold af nitrat over detektionsgrænsen på 0,5 mg/l i boringen.
Der er ikke påvist pesticider og andre miljøfremmede stoffer i boringen, men der er påvist BAM
afgang vandværk i 2016 og 2019.
Pesticider og andre miljøfremmede stoffer

Prøvested

Stof

Seneste
analyse

Seneste
fund µg/l - år

Afg.
vandværk

BAM

2016

0,01

2019

Højeste konc.
µg/l - år

0,01

2016/2019

Nitratudviklingen på Kongerslev Vandværk, Smeden kildeplads
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Antal
fund/analyser

2/5

(Klik på billede for større visning)
42.47

Sulfatudviklingen på Kongerslev Vandværk, Smeden kildeplads
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(Klik på billede for større visning)
42.47

Indvundne vandmængder på Kongerslev Vandværk, Smeden kildeplads
Den indvundne vandmængde er siden starten af 1990'erne faldet fra ca. 70.000 m3 til et niveau
omkring 30.000-40.000 m3 i de senere år.
Indvindingsmængden fra 2007-2019 fremgår af nedenstående figur.
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(Klik på billede for større visning)
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Nitratfølsomhed
Smeden kildeplads er beliggende i nitratfølsomt område.

(Klik på kort for større visning)

Geologi og hydrologi
På Smeden kildeplads indvindes der fra et magasin, som består af kalk med lag af sand.
Magasinets top er defineret ved et tykt lerlag 54 meter under jordoverfladen.
Magasinets bund er ikke kendt, men det er sandsynligt, at der er direkte kontakt til
underliggende, intakt skrivekridt, dvs. kalk uden sandlag, og at magasinets tykkelse er
minimum 50 m.
I indvindingsboringen er der umiddelbart over grundvandsmagasinet 36 m ler. Dermed er der
lokalt en naturlig beskyttelse af grundvandsmagasinet. Men beskyttelsen er samtidig
begrænset, da grundvandskortlægningen har vist, at lerlagene i området ikke er
gennemgående over store afstande, og at de største, samlede lerlagstykkelser er knyttet til
det begravede dalsystem, som kildepladsen ligger i.
Ved kildepladsen står grundvandsspejlet ca. 14 meter under jordoverfladen, svarende til kote
ca. 8 m. Der er tale om et spændt grundvandsmagasin.
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Ved Smeden kildeplads er grundvandets strømningsretning fra sydvest mod østnordøst.
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Samlet vurdering
Kongerslev Vandværk, Smeden er med sin beliggenhed i byområde kategoriseret som et tæt by
vandværk.
De geologiske og grundvandskemiske forhold viser nogen beskyttelse af den kildepladsnære del af
grundvandsmagasinet.
Vandkvaliteten er tilfredsstillende og overholder grænseværdierne for kemiske stoffer, men de
grundvandskemiske forhold viser, at grundvandet er påvirket fra overfladen. Forekomsten af BAM i
vandprøver fra de senere år viser dette.
Det er Aalborg Kommunes vurdering, at der ikke skal gennemføres dyrkningsrestriktioner på
landbrugsarealer. Vandværkets indsatsprogram rettes mod indsatser i byområdet med henblik på at
sinke eller forhindre mulige forureningskilder i at forurene vandværkets vandindvinding.
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VSK Kællingbjerggård
VSK Kællingbjerggård Vandværk indvinder fra to boringerer og er den ene af VSK's to store
kildepladser.

(Klik på kortet for større visning)
Indvindingsoplandet udgøres af et areal på 161 ha., der strækker sig mod vest ind i Kongerslev by.
Størstedelen af vandværkets indvindingsopland er landbrugsjord. En del af dette er udlagt til
graveområde for kridt.
Indvindingsoplandet er beregnet på baggrund af en årlig indvinding på 135.000 m3.

Boring(DGU nr.)

Udførelsesår

Filter(m
u.t.)

Bemærkninger

42.118

1977

29,5-77

Uforet

42.197

1988

42-60

For VSK Kællingbjerggård Vandværk har staten fastlagt følgende:
Et indvindingsopland, som afspejler det område i grundvandsmagasinet, hvorfra
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vandværket indvinder grundvand, og hvor grundvandet strømmer hen imod boringerne.
Indvindingsoplandet er beregnet på baggrund af en årlig indvinding på 135.000 m3/år.
For VSK Kællingbjerggård Vandværk har Aalborg Kommune fastlagt følgende:
En kildepladszone med en radius omkring boringen på 300 m.
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Grundvandskvalitet
Der indvindes på VSK kællingbjerggård Vandværk en oxideret vandtype (vandtype A), og magasinet er
generelt karakteriseret ved fraværende naturlig beskyttelse.
Der er konstateret stigende koncentrationer af nitrat i begge boringer. Seneste målinger viser et
nitratindhold på 29-36 mg/l.
Sulfatindholdet er moderat og stabilt over tid, hvilket indikerer at reduktionskapaciteten er opbrugt.
Indholdet af nitrat viser, sammen med en høj forvitringsgrad, at grundvandet er påvirket fra overfladen.
I 2020 er der målt et indhold af Desphenyl chloridazon på 0,02 μg/l og Dimethachlor ESA på 0,05 μg/l i
afgangsvand fra vandværk. Desphenyl chloridazon er et nedbrydningsprodukter fra ukrudtsmidlet
chloridazon, som primært er anvendt til dyrkning af sukkerroer og foderroer. Stoffet har været forbudt
siden 1996. Dimethachlor ESA er et nedbrydningsprodukter fra et ukrudtsmiddel med aktivstoffer, der
tilhører gruppen af chloracetamider primært anvendt til bekæmpelse af græsser i en række afgrøder.
Stoffet har været forbudt siden 1990. Det er først blevet et krav at vandværkerne skal analysere
for Desphenyl chloridazon og Dimethachlor ESA i henholdsvis 2017 og 2019.Kilden til forureningerne er
ikke kendt, men anses at være tæt på beliggende af boringerne. Stofferne har været forbudt siden
90'erne, hvorfor påvirkningen fra jordoverfladen må anses for ophørt.
I 2021 er der målt et indhold af CGA369873 (2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre) på 0,14
μg/l i DGU nr. 42.118. Efterfølgende er der målt 0,08 μg/l i afgang vandværk, hvilket overholder
grænseværdien. Aalborg Kommune har efterfølgende stillede skærpede krav til kontrol med
CGA369873 ved forbrugers taphane. CGA369873 (2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre) er
et nedbrydningsprodukt fra dimethachlor. Dimethachlor er solgt som pesticid i Danmark fra 1981-1990.
Pesticider og andre miljøfremmede stoffer

Prøvested

Stof

Seneste
analyse

Seneste
fund µg/l - år

Højeste
konc. µg/l år

Antal
fund/analyser

Afg.
vandværk

Desphenyl
chloridazon

2020

0,02

2020

0,02

2020

1/1

Afg.
vandværk

Dimethachlor ESA

2020

0,05

2020

0,05

2020

1/1

42.118

CGA369873 (2,6dimethylphenylcarbamoylmethansulfonsyre)

2021

0,14

2021

0,14

2021

1/1
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Nitratudviklingen på VSK Kællingbjerggård kildeplads

(Klik på billede for større visning)
42.118
42.197

Sulfatudviklingen på VSK Kællingbjerggård kildeplads

(Klik på billede for større visning)
42.118
42.197

Indvundne vandmængder på VSK Kællingbjerggård
Den oppumpede vandmængde er over de sidste 15 år faldet fra ca. 200.000 m3 til ca. 150.000 m3,
og har i perioder været helt nede omkring 50.000 m3 .
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(Klik på billede for større visning)
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Nitratfølsomhed
Staten har vurderet, at hele indsatsområdet er nitratsårbart og afgrænset det som nitratfølsomt
indvindingsområde (NFI). Indvindingsoplandet til VSK Kællingbjerggård kildeplads er dermed
omfattet af Statens afgrænsning af NFI.

(Klik på kort for større visning)

Geologi og hydrologi
Der indvindes ved VSK Kællingbjerggård kildeplads fra et grundvandsmagasin af skrivekridt.
Magasinet strækker sig fra grundvandsspejlet, ca. 20 meter under jordoverfladen, og til
grænsen mellem fersk og salt grundvand, som definerer magasinbunden. Magasintykkelsen
vurderes ved kildepladsen at være 60-100 m.
Der er skrivekridt fra jordoverfladen og dermed er der ingen naturlig beskyttelse af
grundvandsmagasinet i form af ovenliggende lerlag.
Grundvandsstanden ca. 20 m under jordoverfladen svarer til kote ca. 4 m.
Ved kildepladsen er grundvandets strømningsretning fra vest mod øst.
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Samlet vurdering
Indvindingsoplandet til kildepladsen strækker sig mod vest, og bortset fra den fjerneste del, der når
ind i Kongerslevs boligområde, anvendes arealet stort set udelukkende til landbrug med enkelte
mindre skovbevoksninger.
Grundvandsmagasinet er ved kildepladsen ubeskyttet.
Vandkvaliteten overholder grænseværdierne, men de grundvandskemiske forhold viser sammen
med udviklingen i nitratindholdet samt forekomsten af Desphenyl chloridazon og Dimethachlor ESA i
vandprøver fra 2020, at grundvandet er påvirket fra overfladen.
På baggrund af en konkret vurdering af forureningstruslen er det Aalborg Kommunes vurdering, at
der er behov for at gennemføre en målrettet indsats for at sikre vandværket mod forurening med
nitrat og miljøfremmede stoffer, herunder pesticider.
Der er ikke udpeget en beskyttelseszone i denne indsatsplan. VSK har planer om at udvide
kildepladsen ved VSK Kællingbjerggård, for at kunne indvinde en større mængde grundvand på
kildepladsen. Kildepladsen forventes udvidet mod nord med en til to ny boringer. Der fastlægges en
samlet beskyttelse af den eksisterende kildeplads samt den nye kildeplads i et tillæg til denne
indsatsplan.
Vandværket forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning i området. Det er derfor
nødvendigt for vandværket at gennemføre indsatsprogrammet og dermed blive omfattet af
langsigtet grundvandsbeskyttelse.
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Bilag

119

Strategisk miljøvurdering - screening
Se screeningsrapport her.
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Matrikel numre i beskyttelseszoner
Matrikel numrene i nedestående tabel er helt eller delvist beliggende i beskyttelseszonen til Kongerslev
Vandværk, Sandede.
BNBO Kongerslev Vandværk, Sandede
Matr. nr.

Ejer lav

1a

Sdr. Kongerslev By, Sdr. Kongerslev

2a

Sdr. Kongerslev By, Sdr. Kongerslev

2b

Sdr. Kongerslev By, Sdr. Kongerslev

2d

Sdr. Kongerslev By, Sdr. Kongerslev

2e

Sdr. Kongerslev By, Sdr. Kongerslev

2h

Sdr. Kongerslev By, Sdr. Kongerslev

2r

Sdr. Kongerslev By, Sdr. Kongerslev

2s

Sdr. Kongerslev By, Sdr. Kongerslev

2t

Sdr. Kongerslev By, Sdr. Kongerslev

2v

Sdr. Kongerslev By, Sdr. Kongerslev

2y

Sdr. Kongerslev By, Sdr. Kongerslev

2z

Sdr. Kongerslev By, Sdr. Kongerslev

2æ

Sdr. Kongerslev By, Sdr. Kongerslev

22d

Sdr. Kongerslev By, Sdr. Kongerslev
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Grundvandsdannende oplande

((Klik på kort for større visning)

122

Sårbare områder over for pesticider

(Klik på kort for større visning)
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Retningslinjer for tilladelser og afgørelser
Se retningslinjer for tilladelser og afgørelser her.
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Mulige forureningskilder
Klik her for at se mulige forureningskilder ved vandværkerne i OSD 1452, Kongerslev
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Kort over aftaler på arealer
Kortet viser arealer, som der er knyttet dyrkningsaftaler til. Kortet er dynamisk og opdateres løbende.
De arealer, hvortil der ved indsatsplanens vedtagelse er knyttet dyrkningsaftaler, fremgår under
indsatsprogrammet for det enkelte vandværk her.
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Ordforklaring
Geologi og hydrologi
Filter: En grundvandsboring består af et langt rør i jern eller plast, der er forsynet med et filter. Filteret
udgøres af små slidser i røret, igennem hvilke grundvandet kan løbe ind i røret og blive pumpet op.
Filteret sættes typisk i lag af sand, grus eller kalk. I nogle tilfælde, fx i kalklag, kan rørene undværes, og
boringen kan da betegnes uforet eller åbentstående.
Forvitringsgrad: Forvitringsgraden angiver forholdet mellem hårdheden og alkaliniteten. Høje
forvitringsgrader tyder på, at grundvandet er påvirket fra overfladen og dermed i risiko for påvirkning af
forurening.
Grundvandsdannende opland: Det vand, der indvindes ved en boring, er transporteret fra
jordoverfladen og frem til boringen. Det areal på jordoverfladen, hvorfra vand infiltrerer ned til
grundvandet og strømmer hen til boringen, kaldes det grundvandsdannende opland. Oplandet beregnes
via en grundvandsmodel.
Indvindingsopland: Udgør det område i grundvandsmagasinet, vandværket indvinder fra, hvor vandet
strømmer mod indvindingsboringerne.
Nitratreduktionskapacitet (reduktionskapacitet):
Nitratreduktionskapacitet er jordens indhold af stoffer (jern, mangan, organisk stof og mineralet pyrit), der
kan reagere med nitrat under iltfrie forhold og dermed et udtryk for jordens evne til at kunne reducere
nitrat. Nitratreduktionskapaciteten mindskes over tid, og den kan ikke gendannes. Når
nitratreduktionskapaciteten er opbrugt, vil nitraten nå grundvandet.
OSD: Områder med særlige drikkevandsinteresser. OSD udpeges i dag af Staten.
Potentiale: Grundvandet strømmer fra højtliggende potentialer mod lavereliggende
potentialer. Grundvandspotentialet beskriver niveauet for grundvandsspejlet i et punkt. Et
grundvandspotentialekort er et kort over grundvandsspejlets beliggende i jorden for et større område.
Primært grundvandsmagasin: Da jorden er opbygget af vekslende sand- og lerlag, vil der dannes
grundvandsmagasiner i forskellige dybder. Der kan derfor ligge grundvandsmagasiner over hinanden. De
dybereliggende magasiner kaldes de primære magasiner.
Spændt grundvandsmagasin: Et spændt grundvandsmagasin er et grundvandsmagasin, der er
dækket af lerlag. Vand fra terræn har vanskeligt ved at trænge ned i magasinet. Der kan opstå overtryk i
magasinet som følge af de overliggende lerlag. Vandet i magasinet holdes nede af et lerlag, og
magasinet kaldes spændt.
Uforet: Se filter.
Vandtype: Grundvandet kan inddeles i fire vandtyper A, B, C og D på baggrund af vandets kemiske
karakteristika, især indhold af ilt, nitrat, jern og sulfat. Vandtypen illustrerer, hvilke processer der har
fundet sted i forbindelse med vandets vej fra terræn til boringen, og det er en indikator for grundvandets
sårbarhed og alder. Grundvand af vandtype A findes altid øverst i grundvandszonen, efterfulgt af
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vandtype B, vandtype C mens vandtype D er knyttet til det dybeste niveau. Grundvandets sårbarhed
over for nitrat samt nedbrydeligheden af forskellige former for forurening er forskellig for de enkelte
vandtyper.

Kemi
Atrazin: Ukrudtsmiddel, der har været anvendt i majs, skovbrug og på udyrkede arealer, herunder
jernbaner. I handlen 1958 - 1994.
BAM: Betegnelse for det kemiske stof 2,6-dichlorbenzamid, der er et nedbrydningsprodukt af
pesticiderne chlortiamid og dichlobenil. Disse var virkstofferne i totalukrudtsmidlerne Prefix og Casaron
G. Chlorthiamid blev i Danmark solgt som Prefix i perioden 1965-1980, mens dichlobenil blev solgt i
handelsprodukterne Casoron G, Prefix G og Prefix Garden i perioden 1969 - 1996. Stofferne har ikke
kunnet anvendes på dyrkede arealer.
CGA369873 (2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre): CGA369873 (2,6-dimethylphenylcarbamoyl-methansulfonsyre) er et nedbrydningsprodukt fra dimethachlor. Dimethachlor er solgt
som pesticid i Danmark fra 1981-1990 og anvendt mod ukrudt og spildkorn i raps og soyabønner. Stoffet
indgår i vandværkernes analysepakke fra 2021.
Desphenyl chloridazon: Desphenyl-chloridazon er et nedbrydningsprodukter fra ukrudtsmidlet
chloridazon. Chloridazon er primært anvendt til dyrkning af sukkerroer og foderroer. Det har været solgt i
Danmark fra 1964 til 1996. Herefter blev stoffet forbudt i Danmark, fordi det blev vurderet at udgøre en
uacceptabel risiko for forurening af grundvandet.
Dimethachlor ESA: Betegnelsen for et nedbrydningsprodukter fra et ukrudtsmiddel med aktivstoffer, der
tilhører gruppen af chloracetamider. Ukrudtsmidlet blev brugt til bekæmpelse af græsser i en række
afgrøder som kål, raps, frugt og majs. Dimethachlor har været godkendt og solgt som pesticid i Danmark
fra 1981 til 1990. Stoffet indgår i vandværkernes analysepakke fra 2020.
Klorid: Salt (havsalt), der enten er tilknyttet optrængende havvand eller residualt havvand fra ishavet.
Nitrat: Salt af salpetersyre, der findes i både kunstgødning og husdyrgødning. En del af dette kvælstof
optages ikke af planterne, men udvaskes fra planternes rodzone til grundvandet i form af nitrat.
N,N-Dimethylsulfamid (DMS): DMS er et nedbrydningsprodukt, der kan stamme fra tolyfluanid og
dichlofluanid som har været anvendt som biocid, bl.a. i træbeskyttelse og maling. Desuden har
tolylfluanid været anvendt som pesticider til en række frugter fra jordbær over tomat til frugttræer samt i
prydplanter.
Efter 2007 har stofferne ikke været brugt som pesticider, og de bruges heller ikke længere i
træbeskyttelsesmidler mod svamp. Der er ikke kendskab til at stofferne i dag anvendes i produkter på
det danske marked, men de er ikke forbudt.
Simazin: Ukrudtsmiddel, der har været anvendt inden for frugtavl og på udyrkede arealer, herunder
jernbaner. I handlen 1956 - 1994.
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Sulfat: Salt af svovlsyre, der forekommer naturligt i lave koncentrationer. Når nitrat reagerer med pyrit og
andre mineraler i jorden stiger koncentrationen af sulfat. Et stigende sulfatindhold i grundvandet er en
indikator på, at der er nitrat på vej ned gennem jordlagene.
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