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KKR 

NORDJYLLAND 

Regeringens arbejdsmarkedsreform – behov for at 
fastholde forankring i Nordjylland 

KKR Nordjylland er et af de fem kommunekontaktråd, der er etableret som 

det regionale led i KL’s organisation. I KKR Nordjylland mødes borgme-

strene og andre politikere fra de 11 kommuner i Region Nordjylland for at 

drøfte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats. 

 

KKR Nordjylland har med stor interesse fulgt regeringens udspil til ar-

bejdsmarkedsreformen. Det fremgår af udspillet, at regeringen bl.a. ønsker 

at forankre drøftelserne af konkrete samarbejder i de fem kommunekon-

taktråd. 

 

KKR Nordjylland tager positivt imod denne opfordring til at drøfte beskæf-

tigelsespolitikken kommunerne imellem og vil også kvittere for den afbu-

reaukratisering, der lægges op til med udspillet.  

 

Det fremgår af udspillet, at der skal oprettes otte nye regionale arbejdsmar-

kedsråd, der dækker hvert sit arbejdskraftopland, og som får til opgave at 

varetage opgaverne med at koordinere samarbejdet på tværs af kommuner-

ne. Det fremgår endvidere, at den præcise geografiske opdeling af de nye 

råd skal drøftes med arbejdsmarkedets parter og, at der skal oprettes decen-

trale arbejdsmarkedskontorer, der skal sikre lokal forankring og skal sekre-

tariatsbetjene de nye regionale arbejdsmarkedsråd. 

 

For KKR Nordjylland er det – ligesom det også er fremført af det nuvæ-

rende regionale beskæftigelsesråd for Nordjylland – meget vigtigt, at Nord-

jylland bevares som en samlet enhed i det nye system.   

 

Det er KKR Nordjyllans oplevelse, at den nuværende struktur med et be-

skæftigelsesråd for alle 11 nordjyske kommuner er velfungerende og er i 

tråd med, at Nordjylland er et sammenhængende arbejdsmarked. KKR 

Beskæftigelsesministeriet 

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen 

Ved Stranden 8 

1061 København K. 
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Nordjylland ønsker derfor, at alle de nordjyske kommuner også fremover 

indgår samlet som et af de otte nye regionale arbejdsmarkedsråd.  

 

Det er endvidere meget vigtigt for KKR Nordjylland, at sekretariatsbetje-

ningen af det nye regionale arbejdsmarkedsråd forankres i Nordjylland.   

 

Det er KKR Nordjyllands opfattelse, at Beskæftigelsesregionen i Nordjyl-

land har skabt et meget tæt samarbejde mellem jobcentrene i Nordjylland. 

Beskæftigelsesregionen har haft fokus på en forbedringskultur i indsatsen. 

Det er kommet til udtryk omkring samarbejde i forhold til rekruttering til 

Norge, jobrotation og udvikling af fælles redskaber til evaluering.  

 

På rygtebasis har det forlydt, at sekretariatsbetjeningen flyttes til to centrale 

centre i Roskilde og Aarhus. I forlængelse heraf har direktøren for Styrelsen 

for Arbejdsmarked og Rekruttering i brev dateret den 30. april 2014 skrevet 

til medarbejderne i Beskæftigelsesregionerne, at de nuværende beskæftigel-

sesregioner nedlægges og, at der oprettes et arbejdsmarkedscenter i hen-

holdsvis Aarhus og Roskilde som skal servicere de nye regionale beskæfti-

gelsesråd.  

 

Det fremgår af regeringens udspil, at der skal være lokal forankring af sekre-

tariatsbetjeningen og, at der skal ske en inddragelse af arbejdsmarkedets 

parter. KKR Nordjylland stiller sig derfor aldeles uforstående overfor, at 

der på administrativt niveau tilsyneladende er truffet beslutning om den 

fremtidige organisering før de politiske forhandlinger er begyndt.  

 

KKR Nordjylland finder det endvidere meget uhensigtsmæssigt, at centrali-

sere sekretariatsbetjeningen i to statslige centre. En centralisering vil både 

forringe sekretariatets kendskab til det nordjyske arbejdsmarked, og vil også 

forringe muligheden for at bevare det tætte samspil med Vækstforum, regi-

onens to VEU-centre, kommunerne og mange andre relevante regionale 

aktører.  

 

Samtidig er det ikke acceptabelt for de nordjyske kommuner, at der som 

følge af reformen og ønsket om centralisering flyttes statslige arbejdspladser 

fra Nordjylland.  

 

Regeringen lægger i udspilet op til en omlægning af tilskudsordninger og 

økonomien på beskæftigelsesområdet. De kommende omlægninger er end-

nu ikke beskrevet så præcist, at det er muligt at regne på konsekvenserne.  
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Det er vigtigt for KKR Nordjylland, at beskæftigelsesministeren er op-

mærksom på: 

• At det er vigtigt, at reformens økonomiske konsekvenser for de enkelte 

kommuner synliggøres forinden endelig vedtagelse 

• At det er vigtigt, at de nordjyske kommuner – ikke bare under ét – men 

hver for sig, får stillet en tilstrækkelig økonomi til rådighed af staten for 

at løfte opgaven  

• At det er vigtigt, at det fremtidige økonomistyringssystem bliver langt 

mere gennemsigtig end det nuværende, hvor det er næsten umuligt for 

kommunerne i forvejen at regne sig frem til størrelsen på midtvejsregu-

lering og endelige reguleringer af det statslige beskæftigelsestilskud. 

 

 

  
Mogens Gade  Arne Boelt 

Formand,KKR Nordjylland Næstformand,KKR Nordjylland 

 



3.4 Fordeling af flygtninge for 2015 



Regionskvoter for 2015 

Ved brev af 30. marts 2014 udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015. 
Af brevet fremgik, at Udlændingestyrelsen gerne ville deltage i et møde, hvor der kunne blive 
mulighed for at indgå aftaler om regionskvoterne. Ingen regioner har udtrykt ønske om et 
sådant møde. 

Idet styrelsen ikke har modtaget tilkendegivelse om, at der ønskes indgået en aftale om re-
gionskvoterne for 2015 fastsætter styrelsen kvoterne i medfør af integrationslovens § 7, stk. 
3 og boligplaceringsbekendtgørelsens § 5, stk. 1-7. 
Regionskvoterne er herefter fastsat til følgende: 

Region       2015

Region Hovedstaden   582
Region Sjælland   727
Region Syddanmark 1000 
Region Midtjylland 1039
Region Nordjylland   652
I alt 4000

Kommunalbestyrelserne indenfor regionerne skal herefter søge at aftale, hvilke kommuner, 
det antal flygtninge, der er fastsat i regionskvoterne for 2015, skal boligplaceres i. Aftalen 
skal meddeles Udlændingestyrelsen inden den 10. september 2014, jf. integrationslovens § 
8, stk. 1. 

Såfremt kommunekontaktrådene indenfor en region ikke inden den 10. september 2014 har 
givet Udlændingestyrelsen meddelelse om indgåelse af frivillig aftale om kommunekvoterne, 
fastsætter Udlændingestyrelsen inden den 30. september 2014 for hver kommune i regionen 
det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret i de enkelte kommuner 2014, jf. integrati-
onslovens § 8, stk. 3.

Udlændingestyrelsen vedlægger Bilag A, der på baggrund af antallet af indbyggere, antallet 
af indvandrere og flygtninge samt visse familiesammenførte udlændinge i de enkelte regio-
ner og kommuner, viser de beregnede og afrundede kommunekvoter for 2015. 
Det er således disse kommunekvoter, som Udlændingestyrelsen agter at fastsætte, såfremt 
kommunekontaktrådene ikke inden den 10. september 2014 har meddelt Udlændingestyrel-
sen at de ønsker at indgå en frivillig aftale om kommunekvoterne. 

4. Asylkontor

Kommunernes Landsforening og Kommunekontraktrådene

 
 

Dato: 13. maj 2014

Sagsnummer: 14/027760

Sagsbehandler: nan

Center for Asyl og Økonomi

Udlændingestyrelsen Telefon: +45 35 36 66 00 Personlig henvendelse:
Ryesgade 53 Mandag:   8.00 – 15.00 Man-ons:   8.30 – 12.00
2100 København Ø Tirs-ons: 10.00 – 15.00 Torsdag: 11.30 – 17.30

Torsdag: 12.00 – 17.00 Fredag: 10.00 – 13.00
Fredag: 10.00 – 13.00 Information på internettet: www.nyidanmark.dk 
E-mail: Se www.nyidanmark.dk
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Med venlig hilsen

Jakob Dam Glynstrup

Beregnede Kommunekvoter 2015

Region Hovedstaden  
101 København 0

147 Frederiksberg 32

151 Ballerup 0
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153 Brøndby 0

155 Dragør 11

157 Gentofte 27

159 Gladsaxe 0

161 Glostrup 4

163 Herlev 0

165 Albertslund 0

167 Hvidovre 0

169 Høje-Taastrup 0

173 Lyngby-Taarbæk 35

175 Rødovre 0

183 Ishøj 0

185 Tårnby 38

187 Vallensbæk 0

190 Furesø 23

201 Allerød 28

210 Fredensborg 20

217 Helsingør 43

219 Hillerød 31

223 Hørsholm 23

230 Rudersdal 45

240 Egedal 51

250 Frederikssund 46

260 Halsnæs 26

270 Gribskov 41

400 Bornholm 58

Region Hovedstaden i alt 582
 
 

Region Sjælland
253 Greve 28

259 Køge 43

265 Roskilde 72

269 Solrød 11

306 Odsherred 45

316 Holbæk 65

320 Faxe 40

326 Kalundborg 50

329 Ringsted 18

330 Slagelse 50

336 Stevns 24

340 Sorø 38

350 Lejre 34

360 Lolland 33

370 Næstved 77

376 Guldborgsund 56

390 Vordingborg 43

Region Sjælland i alt 727
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Region Syddanmark

410 Middelfart 45

420 Assens 60

430 Faaborg-Midtfyn 69

440 Kerteminde 23

450 Nyborg 39

461 Odense 84

479 Svendborg 52

480 Nordfyns 40

482 Langeland 17

492 Ærø 10

510 Haderslev 46

530 Billund 21

540 Sønderborg 51

550 Tønder 44

561 Esbjerg 79

563 Fanø 3

573 Varde 57

575 Vejen 45

580 Aabenraa 48

607 Fredericia 20

621 Kolding 78

630 Vejle 66

Region Syddanmark i alt 1000
 
 
Region Midtjylland
615 Horsens 37

657 Herning 58

661 Holstebro 60

665 Lemvig 27

671 Struer 21

706 Syddjurs 55

707 Norddjurs 39

710 Favrskov 61

727 Odder 28

730 Randers 80

740 Silkeborg 94

741 Samsø 8

746 Skanderborg 77

751 Århus 112

756 Ikast-Brande 32

760 Ringkøbing-Skjern 57

766 Hedensted 62

779 Skive 67

791 Viborg 64



Side 5 af 5

Region Midtjylland i alt 1039
 
 
Region Nordjylland
773 Morsø 27

787 Thisted 47

810 Brønderslev 46

813 Frederikshavn 83

820 Vesthimmerland 39

825 Læsø 3

840 Rebild 35

846 Mariagerfjord 53

849 Jammerbugt 35

851 Aalborg 208

860 Hjørring 76

Region Nordjylland i alt 652
  
Danmark ialt 4000



3.5 Spildevandsslam på produktionsjord



#BREVFLET#  
Click here to enter text. 
Oplysning om slam på landbrugsjord 

 
 

 

 
 

Til Indtast til 
Kopi til Indtast Kopi til 
Fra Pernille Stampe Jakobsen 
Sagsnr./Dok.nr. 2014-13990/ 2014-154572 
 

Click here to enter text. 

Sagsfremstilling om slam på landbrugsjord 

Aalborg Kommune har på baggrund af henvendelse fra KKR Nordjylland udarbejdet dette notat om 
slam på landbrugsjord. I forbindelse med udarbejdelsen af dette notat, er der rettet henvendelse til de 
10 øvrige nordjyske kommuner med ønske om oplysninger i forbindelse med slam på landbrugsarealer, 
og der har været afholdt et enkelt møde. Kommunerne har ikke haft mulighed for at kommentere det 
endelige notat. 

Indledning 

Der er i disse år stor fokus på bæredygtighed, hvorfor det er naturligt at genoverveje om spildevands-
slam er affald eller en ressource. Dette ses bl.a. i Regeringens udkast til ”Ressourceplan for affalds-
håndtering 2013-2018”, hvor et af målene er, at der i 2018 genanvendes 80 % af fosfor fra spildevands-
slam mod 50-55 % i dag. Foruden at tilføre jorden fosfor, vil udspredning af slam også bidrage med 
andre næringsstoffer som fx kvælstof samt forbedre jordstrukturen på grund af slammets indhold af 
organisk materiale.  

Det er tilladt at sprede spildevandsslam på bl.a. landbrugsjord, når det overholder Slambekendtgørel-
sen. Slambekendtgørelsen stiller krav til 7 tungmetaller og 4 miljøfremmede stoffer, og slammet må 
desuden ikke ”indeholde væsentlige mængder af andre miljøskadelige stoffer”.  

Jf. Miljøstyrelsen beslaglægger udbringning af spildevandsslam årligt ca. 80.000 ha. ud af 2,7 mio. ha, 
svarende til ca. 3 % af landbrugsjorden. Jf. oplysningerne fra de 11 nordjyske kommuner blev der i 2013 
i gennemsnit anvendt slam på kun ca. 0,6 % af landbrugsjorden, se Tabel 1.  

I forbindelse med planlægning af genanvendelsen af spildevandsslam bør det som en naturlig del af 
processen sikres, at det ikke står i kontrast med beskyttelsen af nutidens og fremtidens drikkevand, 
men i stedet samtænkes lige som al anden ansvarlig og bæredygtig udvikling. Man bør således ikke 
genanvende slam og beskytte fosforressourcen, på bekostning af grundvandsressourcen, men ved 
omtanke beskytte begge ressourcer. Dette kan lade sig gøre ved at beslutte hvilke områder, der kan 
benyttes til genanvendelse af spildevandsslam og hvilke,der skal friholdes for slam af hensyn til grund-
vandet.  

I Danmark er 100 % af vandforsyningen baseret på grundvand. Til sammenligning stammer kun 60 % af 
vandforsyningen fra grundvand i Holland og Tyskland, mens det for England er ca. 33 %, og Sverige er 
ca. 25 % [Naturstyrelsen]. Dette medfører, at der i Danmark skal være øget opmærksomhed omkring 
risikoen for forurening af grundvandet. 

Handlemuligheder 

Som beskrevet i notatet viser praksis på området, at de få paragraffer, der trods alt findes i lovgivningen 
til at hindre udbringning af slam på udsatte landbrugsarealer, giver en yderst begrænset mulighed for 
beskyttelse af grundvandet. Det er ligeledes ikke muligt med den gældende lovgivning at meddele et 
generelt forbud mod brug af spildevandsslam i særlige områder. Det er således ikke muligt at påvirke 
mængden af slam, der tilføres kommunen fra andre kommuner. I stedet kan kommunalbestyrelsen på-
virke, hvordan slam fra eget spildevandsselskab afsættes.  

Administration 
 
Miljø- og Energiforvaltningen 
Stigsborg Brygge 5 
Postboks 222 
9400 Nørresundby 
miljoe.energi@aalborg.dk 
www.aalborg.dk 

 
Init.: PSJ/jma 

 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_67116/cf_202/Referat_14-03-2014.PDF
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13056
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13056
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/affald/affaldsfraktioner/spildevandsslam/naeringsstoffer/
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/projekt_grundvandsbeskyttelse.pdf
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Det er således en mulighed, at det i forbindelse med bortskaffelse af slammet sikres, at der stilles vilkår 
for, hvor det må spredes, dvs. der skal skrives vilkår i aftalen mellem spildevandsselskaberne og de 
mellemled, der distribuerer slammet til landbruget.  

Disse vilkår kan enten stilles af den enkelte kommunalbestyrelse som følge af spildevandsselskabets 
ejerstrategi eller som følge af en skriftlig aftale mellem kommunalbestyrelsen og spildevandsselskabets 
bestyrelse.  

Effekten af indsatsen med at stille vilkår til afsætningsområder vil således have størst effekt, såfremt 
alle kommunalbestyrelser i Nordjylland beslutter at gøre det. I forlængelse heraf kan det overvejes, om 
løsningsforslaget bør udbredes til øvrige kommuner.  

Såfremt kommunalbestyrelsen mener, at slam bør genanvendes uden restriktioner på alle arealer, 
og/eller kommunalbestyrelsen mener, det er urimeligt at visse landmænd bliver begrænset i deres mu-
lighed for at aftage spildevandsslam, er det en oplagt mulighed, at den enkelte kommunalbestyrelse 
beslutter, at slam fra eget spildevandsselskab skal spredes i egen kommune.  

Det kan således besluttes at: 

 Sikre at spildevandsselskaberne stiller vilkår om, at slam ikke må spredes i fx områder med 
særlig drikkevandsinteresse (OSD) 

 Sikre at slammet fremover udelukkende tilbydes borgere i egen kommune 

OSD er udpeget af staten og ved at vælge at friholde OSD, kan både borgere og virksomheder se 
grænserne på Miljøportalen. De fleste indvindingsoplande til almene vandværker er beliggende i OSD, 
men enkelte ligger dog uden for OSD. Disse indvindingsoplande bør også friholdes for spildevands-
slam. Indvindingsoplandende kan på nuværende tidspunkt ikke ses på Miljøportalen men i stedet i vari-
erende grad på kommunernes egne hjemmesider.  

Vesthimmerlands Kommune har allerede i deres spildevandsplan (side 13) besluttet at:  
 
Spildevandslam fra de offentlige renseanlæg i kommunen udbringes ikke i OSD eller indvindingsoplan-
de til almene vandforsyningsanlæg. Dette gælder både ved udbringning i Vesthimmerlands Kommune 
og ved udbringning i andre kommuner. 

Konsekvenser 

Såfremt det vedtages, at slam ikke må udspredes på landbrugsjord beliggende i områder med særlig 
drikkevandsinteresse (OSD), ville den slammængde, der blev spredt i Nordjylland i 2013 være fordelt på 
ca. 0,7 % (Se evt. Tabel 2) mod de tidligere nævnte 0,6 %.  

Såfremt spildevandsselskabet skal stille vilkår for, hvor slammet må afsættes, vil markedet blive reduce-
ret og udgiften til afsætning kan derved evt. stige. Spildevandsselskaberne, eller disses mellemleveran-
dører, kan evt. have behov for at føre en oplysningskampagne for at sikre nye arealer til erstatning for 
arealer, der ikke længere kan modtage slam. 

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at sikre vilkår for, hvor slammet må spredes, bør dette skrives 
som et miljømål efter Vandsektorloven, således spildevandsselskaberne kan søge om godkendelse af 
eventuelle ekstra udgifter som en 1:1-udgift i deres prisloft. 

Der vil ligeledes være en konsekvens for de landmænd, der tidligere har modtaget slam, men som bli-
ver frataget denne mulighed. Dette vil medføre et økonomisk tab, da de ikke længere modtager betaling 
for modtagelse af slam samt en øget udgift til indkøb af anden gødning. 

En positiv konsekvens er, at risikoen for forurening af grundvandsressourcen minimeres ved friholdel-
sen af slam i OSD. Tilsvarende vil de hensigtserklæringer om at søge at friholde områder omkring drik-
kevandsboringer, som 8 af de 11 nordjyske kommuner har vedtaget, blive realiseret. 

http://www.vesthimmerland.dk/media/32517/spildevandsplan_2012_2020.pdf
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Lovgivning og kommunale planer 

Jf. slambekendtgørelsens § 20, 2) må anvendelsen ikke ”give anledning til forurening af grundvandet”, 
og tilsynsmyndigheden/kommunen kan jf. § 32, inden for 8 dage, nedlægge forbud mod anvendelse af 
affald til jordbrugsformål, såfremt anvendelsen medfører forurening eller risiko herfor. Denne paragraf 
giver således umiddelbart kommunerne mulighed for at hindre brugen trods overholdelse af bekendtgø-
relsens kriterier.  

Det er dog ikke muligt at vedtage et generelt forbud mod anvendelse af spildevandsslam i særlige om-
råder [Afgørelse fra Statsforvaltningen]. Kommunerne skal i hver enkelt sag vurdere og konkret redegø-
re for, om der er risiko for forurening af grundvandet ved udspredning af slam på de angivne arealer. 
Denne vurdering og eventuelle indsigelse skal som nævnt meddeles anmelder inden 8 dage fra modta-
gelse af deklaration af slammets indholdsstoffer. Den enkelte kommune har således ikke mulighed for 
at friholde OSD eller hele indvindingsoplande for spildevandsslam.  

I forbindelse med rundspørge i de 11 nordjyske kommuner svarer kun 2 kommuner (Brønderslev og 

Aalborg Kommune), at de har benyttet slambekendtgørelsens § 32.  

Jf. Miljøbeskyttelseslovens § 24 kan der meddeles påbud eller nedlægges forbud for at undgå fare for 
forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand i et nærmere 
defineret område. Denne paragraf kobles ofte sammen med beskyttelsen af det boringsnærebeskyttel-
sesområde (BNBO) omkring boringen. 

I forbindelse med rundspørge i de 11 nordjyske kommuner har ingen oplyst, at de har benyttet Miljøbe-
skyttelseslovens § 24.  

 Jf. Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. skal afstanden til nedsivningsanlæg, 
der håndterer spildevand fra maksimalt 10 husstande, som udgangspunkt overholde et afstandskrav på 
300 m til en drikkevandsboring. I kontrast hertil må spildevandsslam spredes indtil 25 meter fra en bo-
ring jf. Miljøbeskyttelseslovens § 21b. 

Flere af de nordjyske kommuner har enten i deres Spildevandsplan, Vandforsyningsplan og/eller Ind-
satsplaner for grundvandsbeskyttelse beskrevet, hvordan de har til ”hensigt at arbejde for”, at der ikke 
benyttes spildevandsslam i områder, hvorfra der indvindes grundvand”. Af ovenstående ses det dog 
tydeligt, at disse hensigtserklæringer kun i ringe grad har resulteret i en reel indsats. Såfremt hensigts-
erklæringerne ønskes realiseret, skal de suppleres med juridisk bindende aftaler eller vilkår til spilde-
vandsselskabet.  

Procedure 

Landmænd, der ønsker at modtage spildevandsslam, kontakter spildevandsselskabet, der henviser til 
den mellemleverandør, der forestår salget af slammet. Disse mellemleverandører indgår aftale med 
lodsejerne og aftaler hvor og hvornår, der leveres slam. Forud for levering af slam, er denne mellemle-
verandør forpligtet til at indsende kopi af leveringsaftalen, deklaration af slammet samt plan for, hvor 
udspredningen forventes at foregå til kommunen senest 8 dage før forventet levering.  

Kommunen har således 8 dage til at komme med indsigelse/forbud mod spredning af spildevands-
slammet. 

Økonomi 

Landmænd, der aftager spildevandsslam, får ca. 500 kr/ha. Derudover sparer de ca. 1.000 kr/ha på 
gødning. Der skal dog suppleres med anden gødning. Oftest aftager landbrugene en større mængde 
slam hvert 3. år, men det er dog også muligt at tildele en mindre mængde årligt. Interessen for at mod-
tage spildevandsslam er stigende. [Samtale med HedeDanmark] 

http://www.statsforvaltningen.dk/Tilsynsafg%C3%B8relser/Files/VedhaeftetFil/721.pdf
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=12629
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=132218
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Usikkerheder 

Ifølge Miljøstyrelsen sikrer kravene i slambekendtgørelsen, at spildevandsslam kan genanvendes på 
landbrugsjord, herunder også i OSD-områder, uden risiko for miljø og sundhed. 

Denne udmelding sker på trods af, at der i bekendtgørelsen ikke er taget hensyn til geologien og den 

geologiske sårbarhed, der findes forskellige steder i landet. Der er således mulighed for, at der nogle 

steder er en begrænset risiko for, at bestanddelene fra slammet når ned til grundvandet, mens det an-

dre steder er en overvejende sandsynlighed for, at det vil ende i grundvandet. 

Til sammenligning findes der en godkendelsesordning af pesticider, der burde sikre, at godkendte pesti-

cider ikke ender i grundvandet. Men trods denne ordning, findes de godkendte jo pesticider alligevel i 

grundvandet.  

Der skal gøres opmærksom på, at der ved analyse af slam ikke analyseres for medicinrester eller tages 
højde for cocktaileffekt.  

Mange lægemidler udviser ringe nedbrydelighed, men binder stærkt til spildevandsslam. De udgør der-
for højst sandsynligt ikke en trussel mod grundvandskvaliteten på kort sigt, men der mangler imidlertid 
solid viden, om de kan udgøre en risiko på længere sigt. Tilsvarende mangler der stadig viden omkring 
flere miljøfremmede stoffers og lægemidlers økotoxicitet og skæbne i miljøet. Viden om udvaskning af 
næringsstoffer og tungmetaller i udlandet er generelt omfattende og publiceret i internationale viden-
skabelige tidsskrifter af god kvalitet. Der er dog mangel på relevante feltstudier under danske forhold, 
både med henblik på doseringsrater af spildevandsslam og på klimaet. [Miljøministeriet] 

Idet spildevandsslammet er så komplekst sammensat og varierer både over tid og fra anlæg til anlæg, 

vil det være en umulig opgave at opstille et analyseprogram for på den måde at sikre, at der ikke sker 

en forurening af grundvandet. Og idet langtidseffekterne endnu er ukendte, ved man på nuværende 

tidspunkt heller ikke hvilke stoffer, der bør analyseres for. 

80 % af befolkningen er helt eller overvejende enige i at forbyde landmænd og skovejere at bruge sprøj-

tegifte på arealer, hvor der dannes grundvand, som bruges til drikkevand [Danva]. Det kunne antages, 

at tilslutningen til et forbud mod brugen af spildevandsslam i de nævnte områder er i samme størrelses-

orden. 

  

http://www.dakofa.dk/Aktiviteter/A-N/affald_jord_grundvand/slam/Dokumenter/Hvidbog-2nd-udg-april-2010.pdf
http://www.danva.dk/Presse/Nyheder/DANVA-nyheder/Nyheder.aspx?Action=1&NewsId=1272&M=NewsV2&PID=10778
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Arealer og mængder 

Jf. oplysningerne fra de 11 nordjyske kommuner blev der i 2013 i gennemsnit anvendt slam på kun ca. 
0,6 % af landbrugsjorden, se Tabel 1.  

Såfremt det vedtages, at slam ikke må udspredes på landbrugsjord beliggende i områder med særlig 
drikkevandsinteresse (OSD), ville den slammængde der blev spredt i Nordjylland i 2013 være fordelt på 
ca. 0,7 %. Se evt. Tabel 2. 

Kommune navn Kommunen Landbrugsarealer 
Samlet landbrugsareal 
der modtog slam i 2013 

Samlet landbrugsareal 
der modtog slam i 2013 

  [ha] [ha] [ha] [%] 

 Brønderslev  63.293  46.101 97 0,21 

 Frederikshavn  64.937  33.622 501 1,49 

 Hjørring  92.714 61.442 101 0,16 

 Jammerbugt  86.503 50.788 667 1,31 

 Læsø  11.263 4.256 0 0,00 

 Mariagerfjord  72.288 44.546 409 0,92 

 Morsø  36.520 28.138 0 0,00 

 Rebild  62.273 42.214 250 0,59 

 Thisted  109.464 57.971 55 0,09 

 Vesthimmerlands  74.427 53.784 4 0,01 

 Aalborg  112.963 71.147 800 1,12 

 KKR Nordjylland  786.644 494.009 2.884 0,58 
Tabel 1 Andel af landbrugsjord der i 2013 modtog slam. 

Kommune Landbrugsareal 
Landbrugs-
areal i OSD 

Landbrugsareal 
uden for OSD 

Samlet land-
brugsareal der 
modtog slam i 
2013 

Landbrugsareal der 
ville have modtaget 
slam i 2013 hvis 
OSD var friholdt 

  [ha] [ha] [ha] [ha] [%] 

 Brønderslev  46.101 7.067 39.033 97 0,25 

 Frederikshavn  33.622 7.616 26.006 501 1,93 

 Hjørring  61.442 11.626 49.816 101 0,20 

 Jammerbugt  50.788 6.716 44.072 667 1,51 

 Læsø  4.256 17 4.239 0 0,00 

 Mariagerfjord  44546 7.451 37.095 409 1,10 

 Morsø  28.138 6.860 21.278 0 0,00 

 Rebild  42.214 11.247 30.967 250 0,81 

 Thisted  57.971 9.804 48.168 55 0,11 

 Vesthimmerlands  53.784 8.422 45.362 4 0,01 

 Aalborg  71147 15882 55.265 800 1,45 

 KKR Nordjylland  494.009 92.709 401.299 2884 0,72 
Tabel 2 Andel af landbrugsjord der ville have modtaget spildevandsslam i 2013, såfremt OSD var blevet friholdt. 
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Kort opsummering af svarene fra de enkelte kommuner:  

Læsø 

Al slam bliver eksporteret og brændt af på AVV I/S i Hjørring. Der er ikke spredt slam fra andre kommu-
ner. 
 
Kommunens politik og handlemuligheder i forhold til selskabets spredning af slam er ikke oplyst.  

Morsø Kommune. 

Al slam fra 2013 blev eksporteret, og der er ikke spredt slam i kommunen i 2013. 
 
Kommunens politik og handlemuligheder i forhold til selskabets spredning af slam er ikke oplyst. 

Rebild Kommune: 

Det kan ikke udelukkes, at § 24 i MBL og § 32 i Slambekendtgørelsen vil blive benyttet hvis nødvendigt.  
 
I vandforsyningsplanen er der erklæringer om, at Rebild Kommune arbejder for, at spildevandsslam ikke 
udbringes inden for 300 m af vandværkernes boringer og i nitratfølsomme indvindingsoplande og i 
BNBOér. I indsatsplanerne skrives det, at det tilstræbes, at der ikke udspredes spildevandsslam i ind-
vindingsoplande og i OSD udpeget som ION (indsatsområde nitrat). Der er altid fokus på grundvandet i 
vores OSD-områder, og det kan ikke udelukkes, at der gives afslag på spildevandsslam i OSD-områder, 
der ikke er omfattet af ION. Der spredes ikke spildevandsslam på kommunale arealer. 
 
Det er udelukkende slam fra andre kommuner, der er tilført landbrugsjorden.  

Brønderslev Kommune: 

Der var en politisk beslutning i den gamle Brønderslev Kommune om, at der ikke skulle spredes spilde-
vandslam fra Kommunens eget renseanlæg ud på landbrugsjord. Denne beslutning videreførtes ved 
sammenlægning med Dronninglund Kommune. Spildevandsslam fra Brønderslev Kommunens egne 
renseanlæg bliver i dag brændt af på AVV I/S i Hjørring. 
 
I Vandforsyningsplan 2012-2017 for Brønderslev Kommune står følgende ”Brønderslev Kommune vil 
arbejde for, at spildevandsslam ikke udbringes indenfor en 300 meters kildepladszone omkring vand-
værkernes boringer og i nitratfølsomme indvindingsoplande”. Tilsvarende er skrevet i administrations-

grundlaget for indsatsplaner, som skal fremstilles for politikerne i juni. 

Brønderslev Kommune benytter sig af Slambekendtgørelsens § 32 i nogle tilfælde, specielt hvis spilde-
vandsslammet ønskes udspredt på landbrugsjord, der ligger i indvindingsopland til vandværker. Her 
vurderer Grundvandsafdelingen i hvert tilfælde grundvandsmagasinets sårbarhed og strømningsforhol-
dene. På baggrund af sårbarheden og strømningsforholdene vurderes det, om udbringning af spilde-
vandsslam på landbrugsjord i indvindingsoplandet til vandværket kan udgøre en risiko for forurening af 
grundvandsmagasinet. 

Frederikshavns kommune 

I de 2 indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, der blev vedtaget i februar 2014, står der: 

”Spildevandsslam kan indeholde stoffer, som er uønskede i grundvand. Det kan være vandopløselige 
stoffer som medicinrester og hormonlignende stoffer. Landmænd opfordres derfor til ikke at bruge slam 
som jordforbedringsmiddel i indsatsområdet.  

Hvor der indgås dyrkningsaftaler omkring nitratreduktion og pesticidfri dyrkning, indgås der samtidig 
aftale om, at der ikke udspredes slam.” 

Kommunen forventer, at der snarest afholdes møde med landbruget herom. 

Ca. ¼ af det producerede slam spredes på landbrugsjord i egen kommune.  

  

http://frederikshavn.dk/Sider/Indsatsplaner-for-grundvandsbeskyttelse.aspx?topemne=9746ec49-3fc4-49f6-b97e-6af0721e2212&emne=8ebf6703-f5bc-436e-a4a7-b685cfcd6a36
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Mariagerfjord Kommune: 

Mariagerfjord Kommune benytter ikke Miljøbeskyttelseslovens § 24 eller slambekendtgørelsens § 32, 
men i kommunens spildevandsplan er der en politik for, hvor slam fra spildevandsselskabet ”Mariager-
fjord Vand A/S” må spredes:  

Det er kommunens målsætning, at spildevandsslam skal kunne udbringes på landbrugsarealer. 

Undtaget herfra er områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder), indvindingsoplande til 
almene vandværker samt Natura 2000 områder. 

Denne politik gælder kun for det nævnte selskab.  

Vesthimmerlands Kommune:  

Spildevandslam fra de offentlige renseanlæg i Vesthimmerlands Kommune må, jf. kommunens spilde-
vandsplan, ikke udbringes i OSD eller i indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg. Dette gæl-

der både ved udbringning i Vesthimmerlands Kommune og ved udbringning i andre kommuner. Det 
skyldes den fortsatte usikkerhed om eventuelle miljømæssige konsekvenser ved udbringning på land-
brugsjord.   
 
Politikken indarbejdes også i indsatsplanerne for drikkevand, som netop er under udarbejdelse. 

Der er ikke spredt eget spildevandsslam på landbrugsjord i egen kommune.  

Jammerbugt Kommune: 

I kommunens vandforsyningsplan 2010-2022 er det et delmål, at indvindingsoplande skal søges friholdt 

for udspredning af spildevandsslam. Da det vurderes, at paragrafferne 24 i MBL og 32 i slambekendtgø-
relsen ikke kan benyttes, er følgende skrevet i Vandforsyningsplanen: I kommunens vandforsyningsplan 
2010-2022 er det et overordnet mål for beskyttelsen af grundvandsressourcen, at forsyningen af drikke-
vand skal ske på grundlag af rent grundvand. For at understøtte dette mål, er det et delmål, at indvin-
dingsoplande skal søges friholdt for udspredning af spildevandsslam. 

”Kommunen vil via information appellere til landbrugsbedrifter i OSD og indvindingsoplande om ikke at 
anvende spildevandsslam som jordforbedringsmiddel”. 

Jammerbugt Kommunes ejerstrategi overfor Jammerbugt Forsyning A/S nævner ikke administration af 
spildevandsslam. 

Størstedelen af eget slam spredes i egen kommune. 

Hjørring 

Hjørring Byråd besluttede i 2007, at det skal forsøges at friholde arealer med særlig drikkevandsinteres-
se gennem frivillige aftaler med lodsejer. Hjørring Kommune har ikke anvendt MBLs eller slambekendt-
gørelsens muligheder for forbud.  

Kommunens handlemuligheder i forhold til selskabets spredning af slam er ikke oplyst. 

Ca. 14 % af eget spildevandsslam er spredt i egen kommune. 

Thisted: 

Kommunens politik og praksis samt handlemuligheder i forhold til selskabets spredning af slam er ikke 
oplyst. 

Ca. 16 % af eget spildevandsslam er spredt i egen kommune 

  

http://www.vesthimmerland.dk/media/32517/spildevandsplan_2012_2020.pdf
http://www.vesthimmerland.dk/media/32517/spildevandsplan_2012_2020.pdf
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Aalborg 

Aalborg Kommune afbrænder al slam fra renseanlæggene og har gjort det i en længere årrække, men 
der blev i 2013 spredt spildevandsslam fra andre kommuner på ca. 800 ha landbrugsjord. 

I Aalborg Kommunes vandforsyningsplan står der: 
 
Udbringning af spildevandsslam skal undgås inden for områder med drikkevandsinteresser. 
 
Forsyningsvirksomhederne bruger de muligheder, der er for at forhindre udspredning af spildevands-
slam inden for sårbare drikkevandsområder – der er desværre kun få muligheder i dag.  

Aalborg Kommune har benyttet slambekendtgørelsens § 32, men ikke Miljøbeskyttelseslovens § 24, til 
at hindre konkrete udbringninger af spildevandsslam. Aalborg Kommune har desuden i forbindelse med 
frivillige forhandlinger om grundvandsbeskyttelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 13d sikret arealer fri-
holdt for spildevandsslam på sigt.  

http://www.forsyning.dk/media/234133/vandforsyningsplan_2013-2024_-_vedtaget_plan.pdf
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