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Indsatsplanen afspejler helt sikkert en stor viden om de geologiske forhold i området og er et godt 

udgangspunkt for de tiltag, der skal til for at beskytte de sparsomme vandresurser i området. Det er en 

balancegang mellem at sikre rent drikkevand i fremtiden og give plads til nutidens aktiviteter. 

Først må man undre sig over hvorfor planen omtales som en ”kan” Indsatsplan over for koordinationsforum 

og som det fremgår af side 66. Vi kan forstå, at der ikke er noget krav fra regionen om, at der skal 

udarbejde en indsatsplan. På forsiden af planen, er den benævnt som:” Plan for grundvandsbeskyttelse for 

Sønderborg øst”. 

Har planen retskraft som de øvrige Indsatsplaner, der udarbejdes af kommunen?  

Kan man forvente, at de øvrige almene vandværker skal være med til at udrede erstatning ud fra en ”kan” 

Indsatsplan til de berørte lodsejere gennem det påtvungne Vandsamarbejde? 

Til ”§ 4 og figur 3-1 Tidsplan.” Vi kunne ønske, at det i planen for planprocessen fremgik, hvornår de enkelte 

step påbegyndes og afsluttes. 

Til ”§ 2.6.2 Vandsamarbejde.” Et tvunget vandsamarbejde ifølge § 48 er en af de måder, man kan fordele 

omkostningerne til erstatning til de berørte matrikelejere, hvis jord kommer til at ligge i et BNBO. Skal man 

komme ind på dette emne, bør man kort nævne, at der er andre måder at fordele omkostningerne på.  

Til ”§ 4.3.7 andet afsnit.” Det er fint, at kommunen har en politik for kravene til en eventuel forpagter eller 

lejer af jord, men burde det stå her? Hvis det skal, burde reglerne være nævnt i afsnittet Referencer. 

I den sidste linje burde der vel have stået: ”svarende til 50 mg/l ud af rodzonen”? Fejlen 

forekommer flere steder i denne plan. 

Til ”tabel 4-2, 4-3, 4-5 og 4-14.” Der mangler et overslag over, hvad de nævnte indsatser koster. Det er 

imod, hvad der anbefales i den ministerielle vejledning.  

Til ”§ 6.5 Økonomi”. Her har man forklaret, hvorfor man ikke har kunnet beregne de ekstra omkostninger 

kommunen og vandforbrugere bliver pålagt ved implementeringen af denne plan. Vandrådet er 

interesserede i at kende omkostningerne i det mindste som overslag. Kommunen må også have interesse i 

at kende de beløb, de skal bevilge til de beskrevne kampagner.  

Til ”Bilag 1”. Det ser ud til at de data, der ligger til grund til bilag 1, er mere end 6 år gamle. Vandrådet kan 

ikke forestille sig, at det skyldes langsommelig indberetning fra de implicerede vandværker. De fleste 

vandværker, har den aftale med deres vandprøvelaboratorium, at de sender en kopi af prøverapporterne 

direkte til kommunen.  

Når baggrundsmaterialet er så gammelt, som det tilsyneladende er, bliver det svært for læseren, at vurdere 

om de tiltag, der er gjort fra centralt og lokalt hold, inde for de sidste 5 år, er tilstrækkelige. Vor kritik er på 

linje med den kritik Rigsrevisionen har fremsat af Naturstyrelsen i år. 

Vi har forgæves ledt efter en vurdering af nitratindholdet i vand ud af rodzonen i bilag 1, som vi har set i 

andre indsatsplaner.  

Til bilag 1 § 1.2” Der er tilsyneladende et problem med nummereringen af figur 1-4.  

Vi håber at disse bemærkninger vil blive hørt, således at Indsatsplanen bliver endnu bedre. Vandrådet ser 

sig selv, som en del af projektet at beskytte vandresurserne med behørigt skelen til resurseforbruget. 


