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Bilag til dagsordenpunkt - Rammeplan for grundvandsbeskyttelse

Hedensted Kommune har en geologi, der i hovedparten af kommunen giver en god be-
skyttelse af grundvandet, og som de fleste steder beriger os med grundvand af en til-
fredsstillende kvalitet. Der er dog også områder i kommunen, som giver udfordringer 
med hensyn til, at drikkevandskvaliteten forbliver tilfredsstillende.

Ideen med forslaget til rammeplanen er, at lade en indledende drøftelse i udvalget danne 
baggrund for en drøftelse i KOVA (koordinationsforum for vandforsyning) om, hvilke mål-
sætninger, der skal gælde i kommunen.
Forslaget til oplæg for rammeplanen beskriver de fælles målsætninger og retningslinjer 
for grundvandsbeskyttelse, der vil gælde i hele kommunen. De konkrete indsatser, for 
hvert enkelt vandværk, beskrives senere i separate indsatsplaner rettet mod de forskelli-
ge vandværker.
Rammeplanen skal beskrive de virkemidler, der kan være nødvendige, hvis et vandværk 
får problemer med drikkevandskvaliteten, eller hvis kommunen vurderer, at arealanven-
delsen i vandværkernes indvindingsopland er uhensigtsmæssig og forebyggelse er nød-
vendig. Der er i rammeplanen ikke beskrevet, hvilke tiltag der skal gælde for de enkelte 
vandværker.

Forslaget til rammeplanen indeholder nogle målsætninger, som kan opfyldes ved at be-
nytte vedtagne retningslinjer og nogle steder foretage konkrete individuelle indsatser.

Målsætninger

1. Borgerne skal sikres en rigelig og stabil vandforsyning med drikkevand af 
høj kvalitet, fordi vand er vores vigtigste levnedsmiddel.

Opfyldes ved almindelig fornuftig vandværksdrift.

2. Vandindvindingen skal foregå bæredygtigt, således at der hverken sker 
en overudnyttelse eller en kvalitetsforringelse af grundvandet, og uden 
brug af videregående vandbehandling til fjernelse af miljøfremmede stof-
fer. 

Opfyldes ved decentral vandindvinding, der sikrer en bæredygtig udnyttelse af grund-
vandsressourcen, fx gennem optimeret pumpestrategi, som sikrer stabil grundvandskemi 
(indsats over for nitrat).

Målsætning 1 og 2 resulterer ikke i tiltag i oplandet. 

3. Som udgangspunkt skal grundvandet ikke indeholde forhøjede værdier af 
nitrat, ligesom at sprøjtemidler og andre forurenende stoffer er uønske-
de.

Denne målsætning definerer niveauet for, hvornår der skal laves en aktiv indsats over for 
vandværket i forhold til bestemte stoffer i drikkevandet.
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Administrationens forslag: 

- Forhøjede værdier for nitrat er, når indholdet ligger over det naturlige niveau på 
0-3 mg/l.

- Forhøjede værdier for pesticider og andre miljøfremmede stoffer er, når stofferne 
er påvist i analyser.  

Disse forslag til niveau vil give kommune og vandværk mulighed for at reagere i tide. 
I nogle tilfælde er det ”naturlige niveau” for nitrat højere end 3 mg/l, og fornuftig van-
værksdrift har ikke kunne nedbringe niveauet. Dette vil i nogle tilfælde kunne accepte-
res, såfremt der ikke observeres en stigende tendens. 

Forhøjede værdier kan også defineres som indhold over grænseværdien.
Over grænseværdien kræver dispensation fra sundhedsstyrelsen, der er tidsbegrænset til 
maksimalt 3 år + krav om overholdelse af grænseværdien. 
Hvis dette niveau vælges, er ”skaden sket”, og konsekvenserne for vandværkets forbru-
gere vil være, at der skal ske dyre tiltag på vandværket inden for en kort tidsfrist. 

Alternativ kan forhøjede værdier også defineres som 50% af grænseværdien. Dette vil i 
de fleste tilfælde give kommune og vandværk tid til at reagere. Nogle forureninger duk-
ker pludselig op over grænseværdien uden forudgående fund, og så er der ikke tid til 
forebyggende foranstaltninger.

Det ønskes drøftet, hvordan kommunen definerer forhøjede værdier, da disse er bestem-
mende for, hvornår der skal laves en aktiv indsats over for vandværket.

Opfyldes ved målsætning 4.

4. De almene vandværker i Hedensted Kommune skal gennem forebyggende 
og afhjælpende indsatser sikre, at grundvandsressourcerne inden for 
vandværkernes indvindingsoplande beskyttes bedst muligt mod nitrat, 
pesticider og andre forurenende stoffer. 

Opfyldes ved at handle ansvarligt med rettidig omhu, og sørge for at grundvandsres-
sourcen er velbeskyttet nu og i fremtiden. Forebyggende tiltag er ofte billigere end 
akut afhjælpning, når skaden er sket. Beskyttelsen kan se ved forskellige tiltag.

a. Lovbestemte tiltag (boringsnære beskyttelsesområder/BNBO, nye vaske-
pladser, planlægning, tilsyn mv.). 

b. Indsatsplaner for vandværker med individuelle tiltag som fx tætning af 
boringer, dyrkningsaftaler, pesticidfri drift, skovrejsning, naturprojekter, 
opkøb af jord samt jordfordeling mm. Hvert enkelt vandværk bliver vurde-
ret individuelt ift. geologi, grundvandsdannelse, grundvandskemi, arealan-
vendelse og forureningskilder og vandværkets tilstand og fremtidsudsigter 
etc.
Mange vandværker vil sandsynligvis ikke blive mødt med individuelle tiltag.

c. Tiltag for grundvandsbeskyttelse kan eksempelvis finansieres solidarisk af 
et vandsamarbejde, hvor der pålægges en mindre afgift på kubikmeterpri-
ser.  

d. Hvis kommunen vurderer, at der er behov for en konkret indsats, som in-
debærer dyrkningsrestriktioner for lodsejeren, er kommunen villig til eks-
propriation og påbud til nødvendige rådighedsindskrænkelser. Dyrknings-
begrænsninger forsøges altid først indgået frivilligt med fuld kompensation 
til lodsejer betalt af vandforsyningen.
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5. Kommunen vil gennem sin planlægning, ved miljøtilsyn og sagsbehand-
ling af aktiviteter som kan påvirke grundvandet, forebygge at grundvan-
det påvirkes negativt. 

Opfyldes ved, at der ved relevante tilladelser, godkendelser, tilsyn med mere inden for 
områder med særlig drikkevandsinteresse informeres og vejledes om beskyttelse af 
grundvandet, samt stilles de nødvendige vilkår, fx ift. nedsivning, gamle brønde og bor-
inger, udbringning af slam mv. i overensstemmelse med de vedtagne retningslinjer.

De foreslående målsætninger kan danne ramme for de konkrete retningslinjer i ramme-
planen.


