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Vedtagelse af Indsatsplan for Bredkær Vandværk

Resumé
Hjørring Kommune har i samarbejde med Hjørring Vandselskab A/S udarbejdet
et forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Bredkær Vandværk.
Planen har været i offentlig høring i 12 uger. Der er indsendt bemærkninger til
planen. Der skal tages stilling til, om man vil anbefale byrådet at godkende
indsatsplanen.

Sagsfremstilling
På udvalgsmødet 21. december 2016 besluttede udvalget at sende et forslag til
indsatsplan for Bredkær Vandværk i offentlig høring i 12 uger.
Hovedelementerne i indsatsplanen er, at der dels skal ske en overvågning af
nitratindholdet i boringerne, og først i tilfælde af at der sker en kraftig stigning i
indholdet, skal der ske en indsats for at imødekomme stigningen, og dels skal
der ske en indsats for at reducere risikoen for, at der kommer pesticider i
drikkevandet. Dette sker ved, at der indgås dyrkningsaftaler for de udpegede
arealer, som alle ligger i nærheden af boringerne.
Planen har været i offentlig høring fra 19. januar 2017 til 13. april 2017.
Herudover har der 14. februar 2017 været afholdt et informationsmøde for alle
berørte lodsejere.
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DER ER INDKOMMET FØLGENDE INDSIGELSER IMOD PLANEN
1. Fra advokat, på vegne af to lodsejere:
Indsigelsen går på mange ting, men overordnet mener advokaten, at der hverken
er juridisk eller faglig hjemmel til at lave de handlinger, der er foreslået i
indsatsplanen. Han mener også, at det strider imod proportionalitetsprincippet,
dvs. at de foreslåede handlinger er for vidtgående i forhold til behovet.
Administrationens kommentarer er, at indsatsplanen er lavet efter gældende
lovgivning og vejledninger samt nyeste viden fra grundvandskortlægning om
geologiske lag og grundvandets sårbarhed i området. Den faglige vurdering af
behovet for beskyttelse følger statens vejledning om udarbejdelse af
indsatsplaner. Vi har ikke fået kommentarer fra statens side, så de har ingen
juridiske eller faglige bemærkninger til planen. Med hensyn til indsatsen mod
nitrat, er der i forslaget ingen indsats, ud over overvågning. Planen i sig selv er
kun en ramme med nogle handlinger, og kun hvis der ikke kan indgås frivillige
kontrakter, kan der blive tale om at give påbud. I så tilfælde vil det først i 2024,
og kun såfremt de faglige begrundelser fortsat er gældende til den tid.
Administrationen foreslår, at der i indsatsplanen tilføjes en tydeliggørelse af det
faglige grundlag, og at forholdene omkring indgåelse af aftaler som
udgangspunkt skal ske på frivillig basis. Kan dette ikke lade sig gøre vil
kommunen vurdere behovet for påbud.
Indsigelsen med tilhørende bilag kan ses i bilag 1 og indsigelsen med
administrationens kommentarer til de enkelte punkter, kan ses i bilag 2.
2. LandboNord med en række lodsejere som underskrivere:
Indsigelsen går på manglende faglige begrundelse for de foreslåede handlinger i
indsatsplanen, herunder manglende proportionalitet, da der ikke er påvist nogen
trussel mod grundvandet i området. De mener i øvrigt, at der udelukkende skal
fokuseres på frivillige aftaler i forbindelse med indgåelse af aftaler om
grundvandsbeskyttelse.
Administrationens kommentarer er, at det faglige grundlag for udpegning af
områder og handlinger er baseret på nyeste viden fra grundvandskortlægning om
geologiske lag, og grundvandets sårbarhed i området. Det foreslås, at dette
tydeliggøres i indsatsplanens redegørelse.
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I forhold til indgåelse af aftaler, skal de så vidt muligt ske på frivillig basis, men
for at sikre gennemførsel af grundvandsbeskyttelsen foreslås der mulighed for
fastholdelse for at kunne give påbud.
Indsigelsen med tilhørende bilag kan ses i bilag 3, og indsigelsen med
administrationens kommentarer til de enkelte punkter kan ses i bilag 4.
3. Region Nordjylland, Jordforureningsgruppen:
De er kommet med rettelser/opdatering til listen med forurenede grunde, jfr. Bilag
5. Dette bliver ajourført i indsatsplanen.
4. Lodsejer:
En lodsejer har kommenteret, at han ikke har sprøjtet siden 1987 og kun gøder
lidt på sine arealer. Han har fået besked om, at han fint kan fortsætte med denne
drift.
5. Lodsejer:
En lodsejer har haft tilsyn på sin ejendom efter aftale i forbindelse med
forhøringen af planen. Han har en minkfarm, delvist beliggende i BNBO, og det
var usikkert, om det havde nogen betydning. Jfr. Bilag 6. På baggrund af tilsynet
er det vurderet, at der ikke skal ske ændringer på ejendommen.
I det fremtidige arbejde med indsatsplaner for øvrige vandværker, foreslår
administrationen, at man prøver at inddrage de direkte berørte lodsejere tidligere
i planlægningen. Dette er allerede sket i forbindelse med indsatsplan for Løkken
Vandværk.
Planen og de indkomne indsigelser samt administrationens kommentarer hertil er
præsenteret og drøftet med Hjørring Kommunes Grundvandsråd 22. maj 2017.
KOMMENTARERNE FRA DE TILSTEDEVÆRENDE INTERESSENTER VAR
FØLGENDE
Hjørring Vandselskab synes planen er rigtig fin, og der er god vægtning mellem
økonomi og beskyttelsesniveau.
Dansk Naturfredningsforening er godt tilfredse med planen og niveauet for
beskyttelse i forhold til pesticider. De har derfor ikke bemærkninger i forbindelse
med høringen.
LandboNord synes der mangler faglige begrundelser for udpegninger og
indsatsbehov - dette ønskes uddybet i indsatsplanen. De ønsker også, at der
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kommer mere politisk fokus på grundvandsbeskyttelsen, og de vil gerne have
borgermøder med deltagelse af politikere
Miljø- og Fødevareministeriet har ingen kommentarer til planen.
Herudover var der nogle smårettelser til administrationens bemærkninger til
indsigelserne, disse er blevet rettet. Forslaget til endelig plan kan ses i Bilag 7.

Lovgrundlag
Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til:
Lovbekendtgørelse nr. 1204 af 28. september 2016 om vandforsyning m.v.
Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse.
Bekendtgørelse nr. 912 af 27. juni 2016 om indsatsplaner.
Bekendtgørelse nr. 795 af 24. juni 2016 om miljømål for overfladevandområder
og grundvandsforekomster.
Vejledning om indsatsplaner, Naturstyrelsen 2015.

Økonomi
Hjørring Kommune har udgifter til koordinering og opfølgning af indsatsplanen
samt udarbejdelse af pjecer og mindre sagsbehandlingsopgaver. Alle opgaver
løses inden for det bestående budget.
Hjørring Vandselskab A/S har udgifter til de grundvandsbeskyttende aktiviteter,
der er nævnt i handlingsplanen for Bredkær Vandværk, og som bliver aftalt
indeholdt i takstforhøjelsen, som blev aftalt med Hjørring Vandselskab A/S i
forbindelse med taksterne for 2016.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Planen skal hjælpe med at sikre rent drikkevand i fremtiden.

BILAG
1. Høringssvar fra advokat.
2. Administrations kommentarer til høringssvar fra advokat.
3. Høringssvar fra LandboNord.
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4. Administrations kommentarer til høringssvar fra LandboNord
5. Høringssvar fra Region Nord.
6. Høringssvar fra lodsejer.
7. Forslag til endelig indsatsplan for Bredkær Vandværk.

Direktionen indstiller,
 at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet at godkende indsatsplan for
Bredkær Vandværk, med de ændringer der er foreslået på baggrund af
indkomne indsigelser.

Historik
Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017, 21. juni 2017:
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen
Søren Smalbro og Per Møller tager forbehold

Økonomiudvalget 2014-2017, 21. juni 2017:
Peter Duetoft, Helmuth Zickert og Jørgen Bing anbefaler at indstillingen følges.
Henrik Jørgensen, Birthe Andersen, Jørgen Christensen, Dan Andersen og
Daniel Rugholm tager forbehold.
Arne Boelt deltog ikke i mødet.

Beslutning
Sagen belyses yderligere og sendes tilbage til fornyet behandling i TMU.
Sven Bertelsen, John Robert Larsen og Steen Lindgren deltog ikke i mødet.

