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Vedrørende: Vedr. offentlig høring af udkast til kommuneplantillæg nr. 4 (etablering af en tankstation) i perioden 20. januar 2020 -
15. marts 2020

Kære Christina
 
Vandforsyning varetager det statslige tilsyn af den nationale interesse grundvand i kommuneplanlægningen i medfør af bekendtgørelse nr. 1697 af
21. december 2016 med tilhørende vejledning, som er at læse her: www.mst.dk/kommuneplanlaegning
 
Af Hedensted Kommunes forslag til kommuneplantillæg nr. 4, som er i offentlig høring fra den 20. januar 220 til den 15.   marts 2020, fremgår at dette
er en tankstation, som er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) hvilket fremgår af SagsGIS , samt at både udlægning af
området og arealanvendelsen til erhvervsområde er ny; jf. planforslaget side 6:
 

-                   ” Området er ikke tidligere kommuneplanlagt, der oprettes derfor en ny kommuneplanramme 7.E.14, der udlægger arealet til erhvervsområde ”.
 
Det fremgår endvidere af planforslagets side 5:
 

-                   ”Derudover har området ind til for nyligt været omfattet af Lindved Vandværks indvindingsopland fra en boring i det centrale Lindved. Boringen er
nu lukket, hvilket mindsker forureningsrisikoen betydeligt, da der ingen drikkevandsinteresser er ”.

 
I den forbindelse er det væsentligt, at kommunen vurderer, hvorvidt virksomhedstyper og anlæg i planområdet medfører en væsentlig fare for
forurening af grundvandet, i så fald skal det i en redegørelse være godtgjort, jf. bekendtgørelsens § 2 stk. 2:
 
- at der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse,
- at lokalisering uden for de nævnte områder er undersøgt og ikke fundet mulig,
- at faren for forurening af grundvandet kan forebygges.
 
Tilsvarende redegørelseskrav gør sig gældende, hvis der sker udlæg af nye arealer i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), hvor
arealanvendelsen medfører en øget fare for forurening af grundvandet. Arealanvendelsen kan være mere og andet end virksomheder og
anlæg, jf. bilag 1 i vejledningen, som ikke er udtømmende. Bemærk, at indenfor  BNBO er der tale om en øget fare for forurening af
grundvandet, som kommunen skal vurdere. Bemærk, at alle tre redegørelseskrav skal dokumenteres.
 
Til orientering trådte den seneste bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer  nr. 1153 af 18. november 2019 i kraft den 1.
januar 2020.    Miljø- og fødevareministeren udpeger med virkning fra 1. januar 2019 (første bekendtgørelse) boringsnære
beskyttelsesområder (BNBO) til almene vandforsyningsboringer.
 
Vil Hedensted Kommune derfor venligst vende tilbage med en status for en grundvandsredegørelse / supplerende grundvandsredegørelse.
 
Hvis ovennævnte giver anledning til spørgsmål, er du/Hedensted Kommune selvfølgelig velkommen til at vende tilbage.
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