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I mail af 22. november 2019 stillede du på vegne af Lyngå Vestre Vandværk nedenstående spørgsmål til besvarelse i Byrådets spørgetid.
Spørgsmål 1:
I tidligere udkast til ansøgning om kyllingestalde ved Brundtvej 5 forholdt Favrskov
kommune sig ikke til, at de ansøgte hønsegårde var planlagt at gå ind over indvindingsområdet for Lyngå Vestre Vandværk. Favrskov kommune har en indsatsplan for
området, som er udnævnt til nitratfølsomt indvindingsområde for drikkevand.
Hvordan vil Favrskov kommune fremover sikre at potentielle kilder til nitratnedsivning,
såsom store hønsegårde, ikke konflikter med indsatsplanen for nitratfølsomme indvindingsområder for drikkevand?
Ser Favrskov kommune et problem i at lægge store hønsegårde, med en produktion
på 1-2 millioner kyllinger om året, ovenpå nitratfølsomme indvindingsområder for drikkevand, som indgår i Favrskov kommunes egen indsatsplan for samme?
Svar:
Indledningsvist kan det oplyses, at Favrskov Kommune ikke har modtaget en endelig
ansøgning vedrørende kyllingestalde ved Brundtvej 5.
I den tidligere fremsendte ansøgning var der ønske om at etablere en hønsegård på 12
hektar. 1,5 hektar af hønsegården vil være beliggende i indvindingsoplandet til vandværket. Dette vil skulle ses i forhold til, at det samlede indvindingsopland udgør 120
hektar. Hvis hønsegården bliver placeret sådan, som den var i den tidligere ansøgning,
vil nitrat derfra strømme med grundvandet mod nordøst og dermed væk fra boringsområdet.
På den baggrund (og hvis den endelige ansøgning svarer til den oprindelige ansøgning
i dette spørgsmål) er det ikke sandsynligt, at nitratudvaskningen i Lyngå Vestre Vandværks indvindingsopland vil overskride grænseværdien for nitrat pga. hønsegården
Som svar på dit supplerende spørgsmål stillet under spørgetiden kan oplyses følgende:
De generelle data, som er tilgængelige om nitratudvaskning fra hønsegårde vil indgå i
behandlingen af den forventede ansøgning om kyllingestalde – og dermed også
fremgå af det materiale, som kommer i offentlig høring.
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Til orientering kan jeg oplyse, at jeres spørgsmål og vores svar vil blive sendt til lokalpressen samt offentliggjort på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk.

Venlig hilsen

Ulrich Remien Zickert
Sekretariatschef

