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Velkomst ved Karsten Frederiksen (KF) 
KF bød velkommen, og i forlængelse heraf blev der lavet en præsentationsrunde. 
 
Præsentation af de resterende indsatsplaners generelle opbygning ved Niels Peter Arildskov 
(NPA), Cowi 
 
Den viste powerpoint-præsentation sendes ud med referatet.  
 
NPA præsenterede kort lovgrundlaget og indsatsplanernes generelle opbygning. Indsatsplanen 
for hvert af de 7 vandværker blev kort gennemgået. 
 
Yderligere blev det berettet, at Brønderslev Kommune lægger op til et total stop for anvendelse, 
håndtering og oplag af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Et boringsnært 
beskyttelsesområde er et areal omkransende en kildeplads, som svarer til 1 års eller 2 års trans-
porttid af grundvandet. I alle tilfælde er BNBO arealet mindre end 300 meter i diameter.  
 
Datagrundlaget for nitratprognoser blev diskuteret. Det foreliggende datagrundlag anvendes, men 
der arbejdes på at forbedre det. Kommunen vil gerne gøre dette med vandværkernes hjælp i form 
af nitratanalyser og CFC-dateringer. Kommunen pointerer desuden, at der ikke indføres restrikti-
oner overfor nitrat i de aktuelle indsatsplaner.   
 
Der blev spurgt til om kommunen er parat til at udstede påbud/forbud mod brug af anvendelse af 
pesticider – også hos private.  
Kommunen svarede, at både i de indsatsplaner der allerede er vedtaget af Byrådet samt i de nu 
fremlagte, er det nævnt, at kommunen vil udstede påbud, hvis der ikke opnås frivillige aftaler – 
også i private haver. Det er derfor forventningen, at dette fastholdes ved den politiske behandling. 
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Det blev bemærket, at det i planens retningslinjer er nævnt, at der skal ske regulering af kvæl-
stofudvaskningen via miljøgodkendelser. Dette er ikke muligt mere med den lovændring der kom 
på området i 2017. Passagen slettes fra indsatsplanerne.  
 
Den videre proces ved Asger Nielsen (AN)  
AN berettede om, at udkast til indsatsplanerne forventes behandlet i Teknik- og Miljøudvalget 
(TMU) den 19. august 2019.  
 
Derudover er der afholdt individuelle vandværksmøder og der resterer 2, som afholdes den 2. juli 
2019.  
 
Det er tiltænkt at udkast til indsatsplaner sendes til berørte lodsejere indenfor BNBO. 
 
AN fortalte at der forventes afholdt et borgermøde midt i høringsfasen.  
Efterfølgende blev borgermøde eller ej i forbindelse med offentlighedsfasen drøftet. Spørgsmålet 
behandles sammen med indsatsplanerne på mødet i TMU den 19. august 2019 
 
Hvis indsatsplanerne godkendes den 19. august 2019, vil de umiddelbart herefter blive sendt i 12 
ugers offentlig høring.  
Efterfølgende skal indsatsplanerne godkendes i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og 
Byrådet. 


