
KOLDING KOMMUNES INDSATSER 

Indsatser for Kolding Kommune 

 

Indsats nr. Indsatser Tidsplan 

Punktkilder 

33 Kommunen udarbejder procedure for etablering og registrering af miljø- 
og undersøgelsesboringer samt procedure for sløjfning af ubenyttede 
boringer og brønde. 

Senest 2017 



34 Kommunen meddeler påbud om sløjfning af inaktive brønde og boringer 
– koordineres med offentlig information om emnet. 

Løbende 

35 Kommunen foretager en kortlægning af olietanke indenfor BNBO.  Senest 2018 

36 I forbindelse med tilsyn på landbrugsejendomme (herunder også 
plantebrug og juletræsproduktion) og virksomheder i hele 
Indsatsområdet vil der være særlig fokus på  

 Forekomst af olietanke og påfyldningsstudse 

 Inaktive brønde og boringer med henblik på efterfølgende 
sløjfning 

 Vaskepladser 

 Opbevaring og håndtering af potentielle 
grundvandsforurenende stoffer 

 Brug af sprøjtemidler på kørearealer, gårdspladser, juletræer, 
mv. 

Løbende 

37 Kommunen foretager en risikovurdering i forhold til 

 Nedgravede olietanke inden for relevante zoner 

 Anmeldelser af olietanke, så projektet tilpasses 
grundvandsinteresser i videst muligt omfang (ingen nedgravede 
olietanke eller placering indendørs inden for BNBO) 

 Placering og indretning af jordvarmeanlæg indenfor BNBO 

 Etablering af vaskepladser med evt. projekttilpasning ved 
etablering inden for BNBO 

 Placering af nedsivningsanlæg inden for vandværkernes 
indvindingsoplande 

Løbende 

38 Kolding Kommune vil kræve en miljømæssig vurdering af projekter, hvor 
bygherre fastholder brugen af genanvendte materialer i kategori 2 og 3 
indenfor BNBO, ION, grundvandsdannende oplande, og området med 
kort transporttid. Ved risiko for nedsivning af forureningskomponenter 
til grundvandet, vil der blive stillet skærpede krav eller meddelt afslag. 

Løbende 

39 Kolding Kommune vil udnytte påbudsmuligheden til at få foretaget 
oprensning i alle nye forureningssager. 

Løbende 

40 Kommunen vil ved fund af ”gamle” potentielt grundvandstruende 
lokaliteter løbende indberette disse til regionen med en indstilling om, 
at de snarest prioriteres til undersøgelse. 

Løbende 

41 Kommunen vil årligt kommentere regionens forslag til prioritering af 
enkeltsager til undersøgelse og oprensning med prioritering af BNBO, 
ION, grundvandsdannende oplande, og området med kort 
transporttid. 

Årligt 

Nitrat, sprøjtemidler og slam 

42a Ved miljøgodkendelse efter husdyrbrugsloven stiller kommunen vilkår 
om en maksimal udvaskning af nitrat inden for BNBO og ION inden for 
indvindingsopland på max. 50 mg/l eller svarende til planteavlsniveau. 

Løbende 



42b Ved miljøgodkendelse efter husdyrbrugsloven stiller kommunen vilkår 
om ingen merbelastning, dvs. større udvaskning af nitrat fra rodzonen, 
såfremt udvaskningen af nitrat fra rodzonen overstiger 50 mg/l i efter-
situationen i ION uden for indvindingsopland. 

Løbende 

43 Ved miljøgodkendelse efter husdyrbrugsloven stiller kommunen vilkår 
om ingen markstakke af dybstrøelse og ensilage indenfor 300 m fra 
vandværksboringer. 

Løbende 

44 Ved ansøgninger efter husdyrbrugsloven og en konkret vurdering 
inklusiv evt. projekttilpasninger kan kommunen stille fastholdelsesvilkår 
om ingen udspredning af slam i BNBO. 

Løbende 

45 Kolding Kommune udarbejder forslag til retningslinjer samt 
samarbejdsaftale for dyrkningsaftaler i forhold til nitrat og 
sprøjtemidler. 

Når det bliver 
relevant 

Formidling 

46 Kolding Kommunes folder ”Retningslinjer for opbevaring af farlige 
stoffer” uddeles til relevante virksomheder herunder landbrug og 
industri. 

Løbende 

47 Kolding Kommune udarbejder informationsmateriale om sløjfning af 
inaktive brønde og boringer samt sløjfning/opgravning af gamle 
olietanke 

Senest 2017 

48 Generel information på kommunens hjemmeside med fokus på 
aktiviteter indenfor BNBO (anvendelse af sprøjtemidler, genanvendelse 
af lettere forurenet jord mv.) 

Løbende frem 
imod 2017 

Skovrejsning 

49 Kommunen foretager udpegning af skovrejsningsområder og 
indarbejder områderne i retningslinjer i kommuneplanen. 

I forbindelse 
med revision af 
kommuneplan 

Overvågning 

50 Kolding Kommune og det pågældende vandværk udarbejder i 
samarbejde et overvågningsprogram. 

Igangsættelse - 
se redegørelsen  

51 Kolding Kommune tilrettelægger et analyseprogram for de vandværker, 
der endnu ikke har modtaget et med fokus på forureningskilder i 
området. 

Løbende 

Råstoffer 

52 Kolding Kommune arbejder for at få etableret naturarealer eller 
skovrejsning efter endt råstofindvinding. 

Løbende 

 
 


