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Udtalelse fra Team Drikkevand vedr. LP1100.

Servicestationen i Lokalplan 1100 Tankanlæg ved Lindved, ønskes placeret i nitratfølsomt 
indvindingsområde (NFI). Anlægget er anført på opmærksomhedslisten (benzinstationer) 
i Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til 
byudvikling og anden ændret arealanvendelse i områder med særlige 
drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande, Naturstyrelsen 2012. Anlæg anført 
på opmærksomhedslisten er vurderet som potentielt grundvandstruende virksomheder 
og anlæg. Der kan kun dispenseres fra listen i særlige tilfælde hvor der er tale om 
udvidelser af eksisterende grundvandstruende virksomheder og anlæg i NFI, eller 
allerede kommuneplanlagte uunyttede områder udlagt til grundvandstruende 
virksomheder og anlæg i NFI.

Ang. Udpegning til NFI:
I Naturstyrelsens afrapportering af den statslige, geologiske kortlægning, anfører 
styrelsen, at NFI_Lindved kan ophæves, når Lindved Vandværk lukker sin boring inde i 
byen. Denne boring indvinder fra et højtliggende magasin, kaldet M1. Dette magasin 
vurderes som sårbart, mens det dybere liggende magasin, kaldet M2/M3 vurderes som 
velbeskyttet af mere end 15 meter overlejrende lerlag.
NFI udpegningen ved den aktuelle lokalitet er i styrelsens afrapportering udpeget på 
samme grundlag som NFI_Lindved.

For så vidt angår NFI_Lindved skriver Naturstyrelsen i sin redegørelsesrapport fra 2011, 
side 61:
De dybere miocæne magasiner M2/M3 er ikke nitratsårbare i dette område med en 
nuværende indvindingsfordeling. Nitrat, der bliver trukket ned gennem M1, vil efter alt at 
dømme blive reduceret af den høje reduktionskapacitet i de underliggende miocæne 
jordlag. Når indvindingen ved Solekær kildeplads iværksættes, ændres den nuværende 
indvindingsfordeling. Dette kan måske medføre en forceret nedsivning af nitrat til de 
dybere magasiner, trods magasinernes gode reduktionskapacitet (se anbefalinger i afsnit 
5.4.1).
Såfremt Lindved Vandværks byboring (DGU nr. 116.893) tages ud af vandværks-
drift/sløjfes, er der ingen indvindingsinteresser for almene vandforsyninger i det øvre 
magasin M1. Området vil så kunne skifte status til et ikke-nitratfølsomt 
indvindingsområde.

For så vist angår NFI Sindbjerglund skriver Naturstyrelsen i samme redegørelsesrapport, 
side 61:
Området vurderes til at have nogen sårbarhed idet tykkelsen af reduceret ler er mellem 5 
m og 15 m i store dele af området. Vandkvaliteten er vandtype C i det øvre magasin M1 
(se figur 2.6.2.1). Der er nogen til stor grundvandsdannelse. Magasinbjergart M1 er 
hovedsageligt smeltevandssand, som formodentlig er uden større reduktionskapacitet. 
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Indvindingsinteresser er knyttet til M1 i området på grund af Sindbjerg Vandværk. Den 
umættede zone er stor i det meste af området. Det må på baggrund af ovennævnte 
konkluderes at det dybe grundvandsmagasin ikke er sårbart. 
Der findes ingen dybe boringer i området og derfor ingen beskrivelse af vandkvaliteten i 
de dybe magasiner. Men med baggrund i en vurdering af geologien, redoxforhold og 
grundvandsspejlet vurderes det dybe magasin M2/M3 som ikke sårbart i dette område).

Det skal bemærkes, at Sindbjerg Vandværks boring er sløjfet, vandværket er nedlagt, og 
forsyningen er overgået til Lindved Vandværk. Der er dermed ikke længere 
indvindingsinteresser for almene vandforsyninger knyttet til det øvre magasin M1. 
Området vil så, på lignende vis som for NFI_Lindved, kunne skifte status til et ikke-
nitratfølsomt indvindingsområde.

Ang. Benzinstation på opmærksomhedslisten:

Benzinstationer er reguleret efter bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 om 
forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselanlæg. 
Bekendtgørelsen stiller en række krav til indretningen af benzinstationer. Tanke skal 
være dobbeltvæggede med lækagekontrol. Tanke skal sikres mod overfyldning ved 
montering af elektronisk eller mekanisk overfyldningssikring. Rør fra tanke til 
udleveringsstander skal være dobbeltvæggede med lækagekontrol. Ved påfyldningsplads 
og salgssted etableres arealer med tæt belægning med afløb til sandfang og videre til 
benzin og olieudskiller. 

Benzinstationer er i dag gennem bekendtgørelsen sikret rigtig godt mod forurening af 
grundvandet. Hedensted Kommune vurderer i dag helt generelt, at benzinstationer ikke 
udgør en risiko for miljøet.

Der synes således i dag ikke at være grundlag for at opretholde servicestationer på 
opmærksomhedslisten.

Samlet vurdering:
Ud fra en konkret vurdering af grundvandsforholdene vil en servicestation på den 
ansøgte beliggenhed ikke udgøre nogen som helst risiko for grundvandet. 

I forhold til den statslige udmelding er det vores opfattelse, at retningslinjerne for NFI 
områder bør kunne fraviges,
-da NFI udpegningen hviler på helt samme grundlag som NFI_Lindved, hvor 
Naturstyrelsen har givet tilsagn om, at det vil kunne ophæves, når Lindved Vandværks 
byboring er lukket,
-da Sindbjerg Vandværk og dets boringer, der var eneste vandindvindingsinteresse 
knyttet til det sårbare magasin M1 i det aktuelle område, er lukket, 
-da det dybe magasin betegnet M2/M3 er velbeskyttet, og
-da servicestationer i dag ikke udgør en risiko for grundvandet

PSV/SM, den 3.3.2016


