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TILLÆG NR 4 - 2020

VANDFORSYNINGSPLAN FOR MFK 2016 - 2026 

 



1 Baggrund

Mariagerfjord Kommune har vedtaget en vand-
forsyningsplan for planperioden 2016-2026. 
Med dette tillæg beskrives en ændring af  Vand-
forsyningsplanen, idet et af  kommunens almene 
vandværker, Nr. Onsild Vandværk er nedlagt, og  
overtaget af  Onsild Vandværk AMBA. 

Dette tillæg omfatter dermed en sammenlægning 
af  forsyningsområderne for Nr. Onsild Vandværk 
og Onsild Vandværk AMBA, således at begge 
forsyningsområder nu hører under Onsild Vand-
værk AMBA.

Begge vandværker har haft generalforsamling, 
hvor nedlæggelse af  Nr. Onsild Vandværk og 
Onsild Vandværk AMBA’s ovetagelse af  forsy-
ningspligten har været behandlet. Ændringen er 
godkendt på begge generalforsamlinger.

2 Lovgrundlag

I Vandforsyningslovens §14 (LBK nr. 118 af  22. 
februar 2018) står, at ”Kommunalbestyrelsen ud-
arbejder planer for, hvorledes vandforsyningen 
skal tilrettelægges, herunder hvilke anlæg forsy-
ningen skal bygge på og hvilke forsyningsområder 
de enkelte anlæg skal have”. I vandforsynings-
lovens § 14a, stk. 2 står, at ”Almene vandforsy-
ningsanlæg må ikke anlægge vandledninger i strid 
med vandforsyningsplaner”.

Kommunen skal derfor udarbejde tillæg, hvor der 
er ønske om at nedlægge et alment vandværk og 
forsyning af  forbrugerne, samt forsyningsområ-
derne overtages af  et andet alment vandværk. 

I bekendtgørelsen om vandforsyningsplanlægning 
(BEK nr. 831 af  27. juni 2016) fi ndes en række 
overordnede krav til indholdet i en vandforsy-
ningsplan.

3 Ændringens omfang

Figur 1 viser forsyningsområdet til Nr. Onsild 
Vandværk før nedlæggelsen. Det blå og det røde 
forsyningsområde rundt om Onsild byerne tilhø-
rer Mariagerfjord vand a/s. 

Med vedtagelse af  dette tillæg til Vandforsynings-
planen vil forsyningsområdet til Nr. Onsild Vand-
værk blive overtaget af  Onsild Vandværk AMBA 
således, at det er Onsild vandværk AMBA, der 
overtager forsyningspligten.  

Figur 2 viser ændringen af  forsyningsområderne 
og den nye ledning til Nr. Onsild. Onsild Vand-
værk AMBA overtager forsyningsområdet, der 
tidligere hørte til Nr. Onsild Vandværk.

Nedlæggelse af  Nr. Onsild Vandværk og tilslutning af  forbrugere til 
Onsild Vandværk AMBA
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Figur 2 Forsyningsområderne efter sammenlægningen.

Figur 1 Forsyningsområderne inden sammenlægning af  vandværkerne. .
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4 Indvindingstilladelse

Onsild Vandværk Amba har ansøgt om en samlet 
indvindingstilladelse på 220.000 m3/år. I dag har 
de en tilladelse på 116.000 m3/år, og behovet for 
udvidelsen er dels Nr. Onsild bys forbrug på ca 
15.000 m3/år og dels en større kommende ud-
videlse af  industriområdet i Sdr. Onsild kirkeby. 
Sagsbehandlingen er i gang, og forventes afsluttet 
i 2020.

5 Tidsplan

Onsild Vandværk AMBA har overtaget Nr. On-
sild Vandværk ved årsskiftet 2018/2019. I okto-
ber 2019 blev forsyningsledningen til Nr. Onsild 
Vandværk åbnet og forbrugerne har siden 12. 
oktober 2019 fået vand herfra. 
Forbrugerne i Nr. Onsild er fra oktober 2019 
overgået til Onsild Vandværk AMBA. Vandværket 
i Nr. Onsild er taget ud af  drift, og boringerne 
forventes sløjfet i 2020. 

6 Høring

Byrådet behandlede Forslag til tillægget den 25. 
juni 2020. Forslaget til tillægget har været i of-
fentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet 
indsigelser eller bemærkninger til tilægget
Mariagerfjord kommune har herefter vedtaget 
tillægget.
 
7 Screening for miljøvurdering

Mariagerfjord Kommune har på baggrund af  en 
screening afgjort, at dette tillæg til Vandforsy-
ningsplanen ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen  
blev offentliggjort sammen med høring af  forslag 
til tillægget. 
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