
Side 1 af 4 

08-06-2010 

07/582 

Marianne Reibke Thorsen 

 

 

 

 

 

Emne:  Møde i det Sønderjyske Koordinationsforum 

 

Afholdt dato:  26.maj 2010 

 

Mødested:  Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg 

 

Mødedeltagere: 

  

Aabenraa  
Kommune 

Haderslev  
Kommune 

Sønderborg  
Kommune 

Tønder Kommune 

Lars Aamand Øvig 

(Formand) 
Lone R. Thomsen 

Rud Friborg 

(Formand) 
Bente Fisker  

Susanne Vesten (Formand) 
Tina Callesen 

Marianne Reibke Thorsen 

Lena Berndt Klintø 

(Formand) 
Niels Ole Baecher 

FVD/Vandråd: 
Børge Nielsen 

FVD/Vandråd: 
Finn Jørgensen 

FVD/Vandråd: 
Karsten Iwersen 

FVD/Vandråd: 
Peter Steffensen 

DANVA: 
Karina Holdt Filtenborg 

NN 
Repræsentanter for landbruget:  
DSH Landborådgivning Syd: Bo Secher  

LHN: Karen Feddersen 

LandboSyd: Britt Bjerre Poulsen 

Sønderjysk Landboforening: Helle E. Jensen 
 

 

Fraværende: Henrik L. Hansen, Embedslægen (Sundhedsstyrelsen) 

 Henrik Kirkeby, suppleant, Embedslægen (Sundhedsstyrelsen) 

 Malene Quistgaard, Skovdistrikterne 

 Helle Kold Jespersen, suppleant, Skovdistrikterne 

 Gert Motzkus, FVD/Vandråd (Tønder) 

 Henrik Frandsen, Sønderjysk Landboforening 

 

Mødeleder:  Susanne Vesten 

 

Referent:  Marianne Reibke Thorsen 

Eventuelle rettelser til referatet bedes sendt til mrth@sonderborg.dk senest 25. juni 

2010. Referatet anses som værende godkendt, hvis der ikke er modtaget 

bemærkninger inden da. 

 

 

1. Godkendelse og evt. supplering af dagsorden 

Susanne Vesten bød velkommen. 

mailto:mrth@sonderborg.dk
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Ingen bemærkninger til sidste referat. Susanne Vesten minder om, at der i Koordi-

nationsforummet som udgangspunkt er aftalt et årligt møde, men at det kan afholdes 

sjældnere eller oftere alt efter nærmere behov. Således kan anledningen f.eks. være 

færdiggørelse af kommunale indsatsplaner, nyt om vandplanerne, nye regler for gebyrer 

eller færdiggørelse af kortlægningsresultater i en eller flere af kommunerne. Dagens 

møde er foranlediget af de to sidstnævnte punkter, og sidste møde ligger desuden 

efterhånden halvandet år tilbage. 

 

2. Præsentation af mødedeltagerne. 

Kort præsentation ved mødedeltagerne. 

 

3. Status for grundvandskortlægning v/Hans Guldager, Miljøcenter Ribe 

Miljøcentrene skal inden udgangen af 2015 have afsluttet den landsdækkende grund-

vandskortlægning, som skal udgøre grundlaget for kommunernes indsatsplaner. Der er 

udarbejdet fælles retningslinjer for gennemførelsen af den afgiftsfinansierede kort-

lægning. Disse er beskrevet i administrationsgrundlaget, som kan downloades fra 

http://www.blst.dk/NR/rdonlyres/5ECB26CC-9720-4EA2-B82E-

B4BD5F07F913/90910/AdministrationsgrundlagEndelig010709.pdf 

 

Hans Guldager orienterede om kortlægningsforløbets opdeling i 5 trin og status primo 

2010 for Miljøcenter Ribes grundvandskortlægning i Haderslev, Aabenraa, Tønder og 

Sønderborg kommuner. Kortlægningsområderne Sommersted, Haderslev Syd og Bevtoft 

-Hovslund forventes alle afsluttet i slutningen af 2011. Kortlægningen af Als er afsluttet. 

For yderligere detaljer i de enkelte delområder henvises til den viste præsentation, der er 

vedhæftet dette referat (”Sønderjyske koordinationsfora – Status for grundvands-

kortlægningen”). 

 

Tina Callesen spurgte, hvordan man skal forholde sig til, at der er en modstrid imellem 

kortlægningens og Vandplanernes vurdering af grundvandskvaliteten i Sønderborg 

kommune. I vandplanerne konkluderes det således, at grundvandet i Sønderborg 

kommune generelt er af en ringe kvalitet, hvorimod den afsluttede kortlægning af Als 

indikerer, at grundvandet i de dybe magasiner overordnet er af en god kvalitet og er 

relativt velbeskyttet af lerede dæklag. Hans Guldager forklarer, at denne diskrepans 

skyldes at der i vandplanerne ikke skelnes imellem regionale og terrænnære forekomster, 

idet magasinerne slås sammen i en regional grundvandsforekomst. De terrænnære 

sekundære magasiner af ringere kvalitet, som normalt ikke anvendes til drikkevands-

indvinding, trækker derfor ned i den samlede bedømmelse af grundvandet på Als. Hans 

Guldager fremhæver, at kommunerne selvfølgelig skal basere indsatsplanlægningen på 

den detaljerede kortlægning, hvilket også anbefales i Vandplanerne. 

 

Lars Øvig forhørte sig hvorvidt kommunerne kan få foretaget nye beregninger af 

indvindingsoplandene, hvis vandværker f.eks. lukker eller ændrer pumpestrategi. Hans 

Guldager oplyste, at Miljøcentrene ikke har tilladelse til dette, men at kommunerne får 

mulighed for at overtage modellerne i takt med at kortlægningen afsluttes. 

 

Anne Esbjørn fra Miljøcenter Ribe redegjorde i præsentationen ”Kortlægning og 

CLIWAT” for status på kortlægningen i Tønder-Løgumkloster m.m, hvor Trin 1-

kortlægningen er delvist færdig og Trin 2-kortlægningen er påbegyndt, samt 

kortlægningen i Rødekro-Aabenraa-Kliplev, som er i den afsluttende fase (foreløbigt 

udkast er sendt til kommunen). 

http://www.blst.dk/NR/rdonlyres/5ECB26CC-9720-4EA2-B82E-B4BD5F07F913/90910/AdministrationsgrundlagEndelig010709.pdf
http://www.blst.dk/NR/rdonlyres/5ECB26CC-9720-4EA2-B82E-B4BD5F07F913/90910/AdministrationsgrundlagEndelig010709.pdf
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Anne Esbjørn redegjorde desuden kort for CLIWAT-projektet, der forventes afsluttet 

sommeren 2011. CLIWAT (CLIMATE & WATER) vurderer de effekter, som 

forskellige scenarier for ændringer i temperatur, nedbør og havniveau kan have på 

grundvandet. Anne Esbjørn redegjorde for fokusområderne i Sønderjylland. Anne 

Esbjørns præsentation er vedhæftet referatet. 

  

Til slut under dette punkt en mindre diskussion om indvinding: 

Anne Esbjørn nævnte under sin præsentation, at der nogle gange ikke kun blev beregnet 

”uendelige” indvindingsoplande, men også 30-årige indvindingsoplande. Susanne 

Vesten bemærkede, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis der fra statens side blev meldt 

ud om kommunerne bør bruge 25 års eller 30 års indvindingsoplande. Lars Øvig 

kommenterede, at det ved aftaler med landmænd kunne resultere i forvirring, hvis man 

opererer med forskellige indvindingsoplande, og at man i stedet bør satse på entydige 

oplande. Anne Esbjørn gjorde også opmærksom på den betydning, det kan have for den 

enkelte landmand, hvorvidt der f.eks. vælges oplandsgrænser med takkede eller rette 

linjer, og at Miljøcenteret er bevidst om denne usikkerhed. 

 

4. Status for indsatsplanlægningen i de sønderjyske kommuner. 

- Sønderborg (SuV):  

Broager indsatsplan blev færdiggjort i 2006, og der holdes fast i et årligt statusmøde. 

Vandværket har købt arealer i nærzonen, som er forpagtede med krav om vedvarende 

græs. Miljøcenter Ribes kortlægning af hele Als er nu afsluttet. Der skal foretages en 

omprioritering af tidsplanen for færdiggørelse af indsatsplaner, idet der under kortlæg-

ningen blev kortlagt nye nitratsårbare områder på Nord-/Midtals. På sigt skal der 

udfærdiges indsatsplaner for 17 vandværker (i alt 10-15 planer). 

Der er beregnet BNBO’er (Boringsnære beskyttelsesområder) for alle drikkevands-

boringer til almene vandværker på Als. SuV pointerer, at BNBO’er først får juridisk 

status i forbindelse med indsatsplanerne. Forhandlinger om obligatoriske BNBO med 

sprøjteforbud er udskudt til efteråret 2010. SuV bemærker i øvrigt, at det endnu ikke er 

vedtaget, hvorvidt fredningsbæltet på 10 m evt. skal udvides til 25 m.  

 

- Aabenraa (LØv):  

Arbejdet med første forslag til indsatsplan for Barsø vandværk er i gang. I Rødekro-

Aabenraa-Kliplev området skulle der komme 13 forslag til indsatser inden for kort tid. 

Aabenraa kommune vil også anvende beregning af BNBO’er. Vandforsyningsplanen er 

næsten færdiggjort og inkluderer forslag til tiltag for hvert vandværk. Næsten alle 

områder er dækkede. 

 

- Haderslev (RUD):  

Afventer kortlægningsresultater fra Miljøcenter Ribe. Haderslev anvender som standard 

300 meter BNBO i sagsbehandlingen. Bente Fisker oplyser, at Haderslev skal have 

vandforsyningsplan i udbud denne sommer (Lars Øvig nævner i denne sammenhæng, at 

SKI-aftaler kan anbefales og er at finde på nettet). Fra næste år skulle der være styr på 

tilsyn med enkeltindvindere. 

 

- Tønder (LBK):  

Tønder kommune har én færdig indsatsplan for Bredebro (2006). Der skulle have været 

udlagt 7 hektar til sprøjtefrie zoner, men dette er endnu ikke sket. Udarbejdelse af 

yderligere indsatsplaner afventer kortlægningsresultater, der skulle være færdige i 

2013/2014. Tønder har 6 gamle vandforsyningsplaner. Arbejdet med en ny vand-

forsyningsplan er pt. sat på standby. 
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5. Vandindvindingsafgift (SuV). 

SuV gennemgik de nye regler for vandindvindingsafgiften (før: grundvandsgebyr). Den 

årlige afgift indkræves nu af SKAT og fastsættes i finansloven som et fast ørebeløb, ens 

for alle kommuner, på 31,0 øre/m
3
 i 2010, heraf 22,2 til stat og 8,8 til kommuner. 

Beløbet fordeles til kommunerne via DUT-midler. Afgiften forfalder til betaling pr. 1. 

april, baseret på indvindingstilladelsen pr. 1. januar. Se vedhæftede slide under 

præsentationen ”Status Sønderborg”. 

 

6. Orientering fra koordinationsforummets medlemmer. 

Intet nyt siden sidst. 

 

7. Eventuelt. 

Finn Jørgensen udtaler, at nogle vandværker savner bedre orientering om eventuelle nye 

tiltag, som myndighederne kræver opfyldt. Lars Øvig nævner, at Aabenraa kommune 

ved årsskiftet udsender et nyhedsbrev med emner som Vandplanerne, status på vand-

forsyningsplaner osv. Karsten Iwersen beskriver fremgangsmåden i Sønderborg 

kommune, hvor der ikke blot udsendes et årligt nyhedsbrev, men hvor repræsentanter fra 

kommunen også er tilstede ved både Vandrådets generalforsamling i foråret og et 

informationsmøde i efteråret, hvor bestyrelsen og kommunen er inviteret. Ved disse to 

møder har kommunen mulighed for at oplyse om nye tiltag.  

 

8. Næste møde. 

Det blev aftalt, at næste møde afholdes i Aabenraa. Der er ikke blevet fastlagt en dato, 

men udgangspunktet er ca. et år fra nu (maj 2011). 

 

 

                                                                                                  


