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Kim Lykke Jensen bød velkommen på mødet.
Ad.1. Den digitale indsatsplan blev præsenteret i COWIplan, og pdf-udkastet til den generelle plan blev gennemgået med særlig vægt på retningslinjer og virkemidler.
Følgende kommentarer og bemærkninger blev noteret:
(i kursiv er kommunens efterfølgende ændringer i pdf-udkastet oplyst til orientering).
Retningslinjer.
Retningslinje 1b. Landboforeningen: Der spørges ind til typer af frivillige aftaler og, hvorfor der anvendes en 300 meters kildepladszone. Principielt ønsker Landboforeningen
ikke en 300 meters zone omkring vandboringerne, der lægger restriktioner på landbrugsarealer.
Repræsentanterne fra de almene vandværker er enige med Landboforeningen omkring
300 meters zonen.
(På baggrund her af udtages retningslinje 1b).
Retningslinje 3. Ressourceområde Vest: Der spørges ind til om retningslinjen kun gælder i indsatsområder, der er beliggende indenfor indvindingsopland. Retningslinjen gælder i alle indsatsområder for nitrat, der er beliggende uden for BNBO.
Landboforeningen: Spørger til en præcisering af ”tæt på” i strategi 3, som er baggrunden
for retningslinje 3.
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(På baggrund her af tilføjes i retningslinje 3: ”Afhængigt af det konkrete beskyttelsesbehov”).
Retningslinje 5a. Business Djursland spørger ind til, hvor retningslinjen gælder. Retningslinjen gælder for nye virksomheder i nye planudlæg. Eksisterende virksomheder
reguleres efter gældende miljøregler.
Retningslinje 6a. Djurs Vand fremfører på vegne af ressourceområde Nord: Det bør
præciseres, om kommunen vil påbyde vandsamarbejder.
(På baggrund her af præciseres det, at kommunen påbyder vandsamarbejder).
Retningslinje 8a. Jørgen Ivar Brus Mikkelsen gør opmærksom på, at det politisk er vedtaget, at der kan anvendes sprøjtemidler til bekæmpelse af invasive arter som Bjørneklo.
(Retningslinje 8a er justeret til: ”På alle offentlige arealer vil der som udgangspunkt ikke
blive benyttet sprøjtemidler”).
Retningslinje 8b. Ressourceområde Øst: Ønsker at formuleringen ”overflødige vandforsyningsboringer/-brønde” ændres.
Repræsentanterne fra vandværkerne ønsker ligeledes, at retningslinjen skal omfatte alle
vandboringer/- brønde i hele kommunen og ikke kun indenfor BNBO og i kildepladszonen.
Forvaltningen har orienteret om, at der pt. ikke er ressourcer i forvaltningen til at kunne
sløjfe alle ubenyttede boringer/brønde i kommunen. Der er opfordret til, at vandforsyningerne selv tilbyder nye forbrugere at sløjfe deres ubenyttede brønd/boring i forbindelse
med tilslutningen til vandværksvand.
(Formuleringen er ændret fra ”overflødige” til ”ubenyttede”).
Virkemidler
Landboforeningen vil gerne have oplyst, hvad de konkrete virkemidler er. Der blev henvist til, at de kommer til at fremgå af delplanerne, og at de virkemidler, der er nævnt i den
generelle plan er eksempler på virkemidler.
(I teksten er tilføjet ”Listen er ikke udtømmende” og ordet ”konkrete” er udgået).
Endvidere ønsker Landboforeningen en figur med overblik over de forskellige beskyttelseszoner.
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(Der er indsat figurer med beskyttelseszoner i ordforklaringen. Her er ligeledes tilføjet en
ordforklaring på OSD, indvindings-OSD og kildepladszone).
Djurs Vand fremførte på vegne af ressourceområde Nord: Skemaet med eksempler på
virkemidler ønskes suppleret med en aktørliste.
(Der er sat et nyt skema ind med virkemidler. Skemaet er suppleret med aktører.
Endelig kan det oplyses, at tidsplanen for vedtagelse af indsatsplanen er justeret).
Ad. 2. Der blev kort orienteret om status på BNBO-møderne, der har været afholdt mellem kommunen, vandværker og lodsejerne. 60 % af de almene vandværker er positiv
indstillet overfor en frivillig aftale. 17 % afventer med en aftale og 20 har ikke et behovet
for at indgå en frivillig aftale. 3 % er ikke interesseret i frivillige aftaler.
Kommunen vil påbegynde en gennemgang og en risikovurdering af alle BNBO’er.
Der var fra vandværkerne et ønske om, at kommunen udarbejder et katalog over aftaler
og et forslag til en deklaration. Der blev henvist til KL’s katalog. Endvidere undersøger
forvaltningen, om der er mulighed for at udarbejde et paradigme til en deklaration. Forvaltningen undersøger ligeledes, om aftalerne skal tinglyses.
Rådgiverprojekterne hos EnviDan og ConTerra kører planmæssigt.
Ad. 3. Forvaltningen forventer at arbejde med et ”sandkasse-projekt” om nitratudvaskning
ud af rodzonen, hvor Helgenæs anvendes som case. Case’en skal anvendes til at teste
model og data fra ConTerra inden disse køres i fuldskala.
Ad. 4. Orientering fra de fire ressourceområder om status på vandsamarbejder.
Ressourceområde Øst.
Jørgen Brøgger orienterede om, at der pt. er et vandsamarbejde i ressourceområde Øst
med undtagelse af vandværkerne Kolind og Ebdrup. Dette vandsamarbejde arbejder pt.
på en løsning for Skovgårde Vandværk. Evt. med en vandforsyning fra Balle Vandværk.
Vandsamarbejdet vil gerne have, at kommunen faciliterer et fællesmøde med vandværkerne.
Ressourceområde Vest (Kalø Vig Vand)
Hornslet og Rønde Vandværker er gået sammen om lokalisering af en ny kildeplads på
ca. 1 mio. kubikmeter, som et supplement til den eksisterende kildeplads ved Hornslet.
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Alle vandværker inden for ressourceområdet er inviteret med i fællesskabet. Nogle vandværker ønsker ikke at indgå i fællesskabet. Lime Vandværk har ladet sig overtage af
AquaDjurs i Norddjurs Kommune.
Ressourceområde Syd
Djurs Vand arbejder med et projekt med en ny kildeplads omkring Skramsø plantage på
ca. 1 mio. kubikmeter. Nogle vandværker i ressourceområde Syd er interesseret i at indgå i vandsamarbejdet.
Der er et allerede eksisterende vandsamarbejde omkring Skellerup Enge.
Endvidere er der et vist vandsamarbejde mellem vandværkerne på Helgenæs om etablering af henholdsvis en nordlig og en sydlig kildeplads til vandforsyning af halvøen.
Kalø Vand.
Djurs Vand orienterede om, at der arbejdes med et vandsamarbejde på tværs af de fire
ressourceområder. Dette vandsamarbejde omfatter pt. vandværkerne: Kolind, Ebdrup,
Feldballe, Følle Strand, Ugelbølle, Rostved, Nimtofte, Sivested, Ryomgård, Bøjen-Syvveje, Skørring og Djurs Vand (Følle, Søby, Skader). Der arbejdes pt. på etablering af en ny
kildeplads ved Ommestrup på ca.1 mio. kubikmeter/år.

Næste møde:
Torsdag den 3. juni 2020 kl. 19-22, Vandrerhjemmet i Ebeltoft
– drøftelse af ”sandkasse-projekt” med case på Helgenæs.
Mødekalender for 2020 er vedlagt til orientering.
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Mødekalender 2020

Sagsid

18/20449

Dato:

02-03-2020

Møde # 5,
20. februar 2020 kl. 19-22, Vandrerhjemmet Danhostel Ebeltoft, Egedalsvej 5, 8400
Ebeltoft
Møde # 6.
3. juni 2020 kl. 19-22, Vandrerhjemmet Danhostel Ebeltoft, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft
Møde # 7 (foreløbig),
24. september 2020 kl. 19-22, Vandrerhjemmet Danhostel Ebeltoft, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft
Møde # 8 (foreløbig),
26. november 2020 kl. 19-22, Vandrerhjemmet Danhostel Ebeltoft, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft
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Indsatsplanlægning og
grundvandsbeskyttelse
Koordinationsforum, møde # 5
20. Februar 2020

Tranbjerggårdens vandværk

Afbud:
Carsten Kløcher

Program:
Velkomst v/ udvalgsformand Kim Lykke Jensen.

1. Demo af den digital præsentationsplatform, COWIplan.
Udkast til indsatsplanens generelle del drøftes med fokus på:
- Retningslinjer, og
- Virkemidler
2. Kort status:
- Rådgiverprojekter hos ConTerra, EnviDan mv.
- BNBO.

3. Orientering om det videre arbejde.
4. Eventuelt.
- Orientering fra de fire ressourceområder om status på vandsamarbejde mv.
- Mødekalender 2020.

1. Demo af den digital præsentationsplatform,
COWIplan.

Udkast til indsatsplanens generelle del drøftes med
fokus på:
- Retningslinjer, og
- Virkemidler

Retningslinjer
Retningslinje 1. Prioritet med fokus på de robuste vandværker.
Retningslinje 1a.
Nye boringer til almen vandforsyning skal så vidt muligt placeres opstrøms byområder og andre
forureningskilder, så boringerne ikke udsættes for forureningsrisiko. De til enhver tid gældende
vejledende afstandskrav skal opfyldes.
Retningslinje 1b.
Ved meddelelse af tilladelser til etablering af nye kildepladser stilles der vilkår om, at de almene
vandværker senest to år efter meddelelse af endelig indvindingstilladelse forsøger at indgå en frivillig
aftale. Aftalen skal indgås med de berørte lodsejere vedr. eventuelle arealer med erhvervsmæssig drift
indenfor 300 meter (kildepladszonen).
Aftalen skal tage udgangspunkt i en konkret vurdering af beskyttelsesbehovet i kildepladszonen.
Hvis der ikke opnås en tilfredsstillende frivillig aftale indenfor 2 år efter, at indvindingstilladelsen er
meddelt, så vil vilkåret evt. blive fulgt op med en efterfølgende miljøregulering mhp. at sikre
kildepladszonen.

Retningslinje 2. BNBO, boringsnær beskyttelse på kildepladser.
I indsatsområder inden for BNBO sættes der fokus på fjernelse af punktkilder, der kan give anledning
til en forurening.
Retningslinje 2a.
BNBO skal friholdes for udlæg af nye arealer til en arealanvendelse, der medfører øget fare for
forurening af grundvandet.

Retningslinje 2b.
I indsatsområder inden for BNBO foretages der en indsats mod privates brug af sprøjtemidler.
Retningslinje 2c.
Inden for BNBO gives der som hovedregel ikke tilladelse til jordvarmeanlæg, nedgravning af beholdere
til olie og kemikalier, vaskepladser mv.
Retningslinje 2d.
Forurenet jord og kategori 2 jord, slagge, knust asfalt, bygningsaffald mm. må ikke udlægges inden for
BNBO.

Retningslinje 2e.
Forsinkelsesbassiner til håndtering af regnvand og overfladevand kan som udgangspunkt ikke
etableres i BNBO.
Retningslinje 2f.
Nye veje må så vidt muligt ikke placeres indenfor BNBO. Hvis dette er nødvendigt af planmæssige
hensyn, så må de materialer, der bliver indbygget i vejkassen, ikke give anledning til en forurening af
grundvandet.

Retningslinje 2g.
Vintertjeneste indenfor BNBO skal ske ved grusning for at undgå en påvirkning af grundvandet.

Retningslinje 3. Indsatsområder for nitrat (IO-nitrat) uden for BNBO
I indsatsområder for nitrat, der ligger uden for BNBO foretages en trin opdelt indsats i kort- og
langsigtede tiltag.
De langsigtede tiltag er primært frivillige tiltag, som f.eks. skovrejsning, økologisk drift mv.
De kortsigtede tiltag er f.eks. efterafgrøder.
Retningslinje 3a.
Syddjurs Kommune fører tilsyn med, at de frivillige aftaler/påbud overholdes.
Retningslinje 3b.
Hvis kommunen vurderer, at udbringning af affaldsprodukter til jordbrugsformål, herunder
spildevandsslam, kan udgøre en forureningsrisiko i indsatsområder, så vil kommunen meddele
forbud/påbud efter § 28 i bekendtgørelse om anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål
(slambekendtgørelse).
Retningslinje 3c.
I indsatsområder skal forsinkelsesbassiner etableres med tæt bund.

Retningslinje 4. Indsatsområder for sprøjtemidler (IO-sprøjtemidler) uden for BNBO.
I indsatsområder for sprøjtemidler, der ligger uden for BNBO foretages en fokuseret indsats. Aktive
indsatser fokuseres primært på større sammenhængende IO-områder. I mindre og usammenhængende
IO-områder foretages der overvågning og der iværksættes kampagner.
IO-områderne for sprøjtemidler er beskrevet i et notat på dette link
Retningslinje 4a.
Overvågning iværksættes, hvis der i en boring konstateres sprøjtemidler eller nedbrydningsprodukter
deraf over detektionsgrænsen på 0,01 μg/l. Vandværkets kontrolprogram bliver skærpet med henblik på
at overvåge udviklingen.

Retningslinje 5. Uden for indsatsområder.
I OSD og indvindingsopland - beliggende uden for indsatsområder - regulerer den generelle lovgivning
miljøtiltag til grundvandsbeskyttelse.
Retningslinje 5a.
OSD og indvindingsopland til almene vandforsyninger skal friholdes for virksomhedstyper eller anlæg, der
medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet.
Syddjurs Kommune vurderer med udgangspunkt i bilag 1 i Miljø- og Fødevareministeriets vejledning om
krav til kommuneplanlægningen mv., hvilke virksomhedstyper og anlæg, der er omfattet af ovennævnte.
Retningslinjen gælder etablering af nye virksomheder.
Hvis eksisterende virksomheder vurderes at udgøre en risiko i forhold til grundvandet vil kommunen
miljøregulere virksomheden med relevante vilkår.
Retningslinje 5b.
Virksomheder, hvor der oplagres og/eller håndteres olie- og kemikalier, kan udgøre en risiko for
grundvandet. Kommunen vil for virksomheder, der er beliggende inden for OSD og indvindings-OSD evt.
stille skærpede vilkår for at sikre, at virksomheden og dens aktiviteter ikke udgør en forureningsrisiko i
forhold til grundvandet.
Kommunen fører endvidere målrettede tilsyn overfor grundvandstruende aktiviteter på de virksomheder,
som kommunen i henhold til miljøbeskyttelsesloven fører tilsyn med.

Retningslinje 5c.
Kildepladszonen - en radius på 300 meter omkring almene vandforsyningsboringer – skal så vidt det er
muligt friholdes for byudvikling.

Retningslinje 5d.
Der foretages i OSD og indvindings-OSD en konkret vurdering af, om der er forureningskilder, der udgør
en risiko for forurening af grundvandet. Aktive forureningskilder bringes til ophør. Det vurderes i hvert
enkelt tilfælde, om der efterfølgende skal meddeles et undersøgelses- og oprensningspåbud.
Retningslinje 5e.
Tilladelse til at oplægge lettere forurenet jord, forurenet jord, forurenede byggematerialer,
forbrændingsaske, slagger mv. i OSD og indvindingsopland, meddeles kun, hvis der foreligger en
risikovurdering af det konkrete projekt, som viser at det ikke udgør en risiko i forhold til grundvandet.

Retningslinje 6. Vandsamarbejde.
Vandsamarbejder skal være med til at sikre processen omkring etablering af de grundvandsbeskyttende
indsatser.
Kommunen tilbyder at facilitere processen omkring vandsamarbejder.
Retningslinje 6a.
Vandsamarbejder skal som udgangspunkt etableres frivilligt inden for de fire ressourceområder, ellers vil
kommunen overveje at påbyde vandsamarbejderne i henhold til vandforsyningsloven.

Retningslinje 7. Information og formidling.
Kommunen vil i samarbejde med de involverede vandværker gennemføre informationskampagner mv.

Retningslinje 7a
Kommunen vil sikre, at der gennemføres kampagner, som skal understøtte de grundvandsbeskyttende
indsatser i indsatsplanen.

Retningslinje 8. Øvrige.
Retningslinje 8a
På alle offentlige arealer vil der ikke blive benyttet sprøjtemidler.
Ved bortforpagtning af kommunalt ejede ejendomme stilles der krav om sprøjtefri drift.
Retningslinje 8b.
Overflødige vandforsyningsboringer/- brønde, der er beliggende indenfor BNBO og kildepladszoner
påbydes sløjfet.

Retningslinje 8c.
Indenfor BNBO og i kildepladszonen vil kommunen som udgangspunkt nedlægge forbud mod udbringning
af affaldsprodukter til jordbrugsformål, herunder spildevandsslam.
Retningslinje 8d.
Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til nedsivning af overfladevand inden for 300 m til almene
vandforsyningsanlægs indvindingsboringer samt inden for BNBO.
Retningslinje 8e.
Indsatsplanen revideres minimum hvert fjerde år.

Virkemidler

2. Kort status.

- Rådgiverprojekter hos ConTerra, EnviDan mv.

- BNBO.

3. Orientering om det videre arbejde.

4. Eventuelt.
- Orientering fra de fire ressourceområder om status på
vandsamarbejde mv.

- Mødekalender 2020.

