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1

Resumé og læsevejledning

Indsatsplanen omfatter Område med Særlige Drikkevandsinteresser på Nordals og herunder 9
vandværker, der tilsammen leverer ca. 1 mio. kubikmeter rent drikkevand hvert år. De 3 største
vandværker, Danfoss Vandværk og Sønderborg Forsyning’s 2 vandværker, Havnbjerg og Nordborg,
indvinder tilsammen 2/3 af drikkevandet.
Grundvandskortlægningen har vist, at det ikke er bæredygtigt at øge vandindvindingen på Nordals,
fordi ressourcen allerede udnyttes maksimalt. Det er derfor afgørende at passe på de nuværende
grundvandsressourcer. Der er generelt en god beskyttelse af grundvandet, fordi der mange steder
er tykke lerdæklag over indvindingsmagasinet, men i områder, hvor der dannes meget grundvand
og i områder, hvor lerdæklagene over indvindingsoplandene er tynde, skal der beskyttes mod nedsivende forurening.
Der skal beskyttes boringsnært i oplandene til 5 vandværker:
Sønderborg forsyning, Nordborg
Oksbøl Vandværk
Holm Vandværk
Danfoss Vandværk
Svenstrup Vandværk
I indvindingsoplandene skal grundvandet beskyttes i områder hvor grundvandsdannelsen er størst.
Dette gælder særligt for følgende 6 vandværker:
Sønderborg Forsyning, Havnbjerg og Nordborg
Oksbøl Vandværk
Langesø Vandværk
Havnbjerg Vandværk
Danfoss Vandværk
Der er udpeget to områder, hvor grundvandet skal beskyttes på grund af tyndt lerdæklag:
Oksbøl Vandværk
Sønderborg Forsyning, Havnbjerg
1.1

Læsevejledning

Indsatsplanen er opbygget i 3 hoveddele. Første del som omfatter kapitel 2-3 beskriver planens
forudsætninger formål, forudsætninger og definitioner. Anden del, der omfatter kapitel 4, beskriver
de enkelte beskyttelseszoner, vandværkerne og de handlinger hvert enkelt vandværk og Sønderborg kommune skal stå for samt bidrag fra evt. andre relevante aktører. Tredje hoveddel, der udgøres af kapitel 5 og 6 beskriver planens konsekvenser og opfølgning. Bagest i planen er vedlagt en
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række bilag, herunder et resume af Statens grundvandskortlægning, som er et væsentligt grundlag
for indsatsplanen.
Indsatsplanen rummer 6 forskellige indsatszoner. Zonerne har forskellig prioritet og dermed vigtighed. For at lette overblikket har hver zone fået sin farve således:

Ovenstående farvekode anvendes i tabeller og figurer igennem hele rapporten med et formål, at
man ud fra farven kan se, hvilken beskyttelseszone, der er gældende.
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2

Indledning

2.1

Lovgrundlag

Ifølge Vandforsyningsloven, bekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010, §13 skal kommunen vedtage
en indsatsplan for hvert af de indsatsområder, der er fastlagt i regionplanen/vandplanen.
Bekendtgørelse nr. 1430 af 13. december 2006 om indsatsplaner fastlægger hvad en indsatsplan
som minimum skal indeholde:


Arealanvendelse i indsatsområdet



Indvindingsboringers placeringer og grundvandsdannelse



Forureningskilder



Områder der er særligt følsomme overfor forurening



Områder hvor en indsats skal gennemføres



Indsatser der skal gennemføres i indsatsområdet



Retningslinjer for tilladelser og afgørelser



Overvågning



Tidsplan for gennemførelsen af den samlede plan.

Indsatsplanen beskriver hvilke indsatser, der skal beskytte grundvandet i området mod forurening.
For at sikre rent drikkevand i fremtiden, skal der ske en målrettet indsats mod potentielle forureningskilder i udvalgte områder, så grundvandet kan blive til drikkevand uden, at det skal igennem
en avanceret rensning.
Indsatsplanen er en dynamisk plan, hvor effekten af indsatserne og behovet for disse, løbende
vurderes. Senest 5 år efter planens vedtagelse skal kommunen og vandværkerne tage stilling til
om planen skal revideres.
2.2

Hvad er en indsatsplan

I Danmark har vi en national målsætning for vores drikkevandsforsyning. Forsyningen skal være
baseret på rent grundvand – bl.a. uden pesticider, klorede opløsningsmidler, oliekomponenter og
forhøjede indhold af problemstoffer som f.eks. nitrat og nikkel.
Som hovedregel må vandet kun gennemgå en helt simpel rensning inden det sendes ud til forbrugerne. Nogle steder er der sket forurening af grundvandet, som bl.a. kan skyldes tidligere forureninger. Det kan føre til, at vandværket ikke kan forsyne borgerne med rent drikkevand.
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Der gives sjældent tilladelse til videregående rensning af vandet. Konsekvensen heraf er at vandværker over hele landet har været tvunget til at lukke boringer og finde nye kildepladser.
En ændring af vandforsyningsloven i 1999 medførte, at de tidligere amter, som dengang var ansvarlig for kortlægning af grundvandsressourcen skulle lave en prioriteret kortlægning af grundvandet – og denne kortlægning skulle følges op af planer for beskyttelse af grundvandet. Med lovændringen blev der indført begreberne ”indsatskortlægning” og ”indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse”.
Miljøstyrelsen delte Danmark op i ”Områder med særlige drikkevandsinteresser” (OSD), ”Områder
med drikkevandsinteresser” (OD) og ”Områder med begrænset drikkevandsinteresser”. Indsatskortlægningen blev prioriteret i OSD og blev derfor påbegyndt i disse områder først.
Indtil strukturreformen trådte i kraft i 2007, var det de tidligere amter, der lavede både indsatskortlægningen og indsatsplanerne. I dag er det Naturstyrelsen, der laver kortlægningen, mens
kommunerne er ansvarlige for at lave de efterfølgende indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.
Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse er dynamiske handlingsplaner, der beskriver, hvad der
konkret skal iværksættes for at beskytte grundvandet i et bestemt område.

2.3

Formål

Formålet med denne indsatsplan er at fremtidssikre rent drikkevand til borgere og virksomheder på
Nordals. Indsatsplanen beskriver hvem, der skal gøre hvad for bedst at beskytte grundvandet, og
hvornår indsatserne skal foregå.
I kommuneplanen er der givet en tidsplan for udarbejdelse af indsatsplaner i Sønderborg Kommune. Nedenstående Figur 2-1 viser en revision af tidsplanen, idet der nu er lavet konkrete arealudkast for de enkelte indsatsplaner.
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Figur 2-1. Tidsplan for indsatsplaner i Sønderborg Kommune

2.4

Baggrund

Indsatsplanen omfatter 9 vandværker på Nordals, der tilsammen har tilladelse til at indvinde omkring 1,1 mio m³ rent drikkevand årligt. Den aktuelle indvinding var i 2010 på knap 0,9 mio m³ De
3 største vandværker, Danfoss Vandværk og Sønderborg Forsyning’s 2 vandværker, Havnbjerg og
Nordborg, indvinder tilsammen 2/3 af drikkevandet. De resterende 6 mindre vandværker indvinder
den resterende tredjedel svarende til ca. 300.000 m3
Indsatsplanen er udarbejdet på baggrund af statens detaljerede kortlægning af grundvandsressourcer og forureningskilder.

2.5

Geografisk område for planen

Indsatsplanen for Nordals omfatter indvindingsoplandene til de 9 vandværker, der ligger på Nordals
samt det omkringliggende OSD område. Indsatsområdet er vist på Figur 2-1.
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Figur 2-2. Placering af indsatsområde, samt vandværkernes indvindingsoplande. Broballe Vandværk er lagt ind under Oksbøl Vandværk.
2.6

Hvilke vandværker er omfattet
Indsatsplanen omfatter følgende vandværker:

2.7

-

Sønderborg Forsyning, Nordborg

-

Oksbøl Vandværk og Broballe Vandværk

-

Holm Vandværk

-

Lavensby Vandværk

-

Langesø Vandværk

-

Havnbjerg Vandværk

-

Sønderborg Forsyning, Havnbjerg

-

Danfoss Vandværk

-

Svenstrup Vandværk

Grundvandsproblematikker i området

Naturstyrelsen Ribe har gennemført en detaljeret grundvandskortlægning af hele Als. I Bilag 1 er
givet et kort resumé af den del af kortlægningen, der vedrører den nordlige del af Als. For yderligere oplysninger om kortlægningen henvises til kortlægningsrapporten /1/. Vandværkerne indvinder
grundvand fra 40-70 meters dybde. Grundvandet er generelt godt beskyttet mod forurening fordi
der over indvindingsmagasinet ligger et beskyttende dæklag. Dæklaget består af moræneler med
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mindre indslag af smeltevandsler. Vandkvaliteten er generelt god og velegnet til drikkevandsformål.
Der findes dog områder med relativt tynde dæklag af ler og stor grundvandsdannelse, hvor der er
større sårbarhed over for forurening, og hvor grundvandet kan påvirkes af overfladeprocesser.
Sårbarheden kan være særlig stor nær vandværksboringer, hvis boringerne er utætte og der samtidig er ringe dæklagstykkelse. Dette kan medføre, at vandkemien påvirkes hen imod en uønsket
sammensætning og, at der med tiden kan opstå problemer med nitrat og pesticider.
De fleste vandværker på Nordals har en stabil vandkemi, med et sulfatindhold, der generelt ikke er
stigende. Dog er der i to boringer på Danfoss Vandværk fundet en stigning i sulfatindholdet, der
sandsynligvis skyldes en kombination af en relativ stor vandindvinding, samtidig med en relativt
lille indtagsdybde. Overfladevand og ungt grundvand trækkes ned mod indtaget og grundvandet får
en oxideret kemi. Der ses også sulfatstigning i en boring på Nordborg Vandværks kildeplads i
Havnbjerg. Her tyder det på, at sandlagene i boringen har direkte hydraulisk kontakt til lag nær
overfladen.
Grundvandskortlægningen udført af Naturstyrelsen har desuden vist, at grundvandsressourcen er
tilstrækkelig til det nuværende forbrug /1/. Kvaliteten af råvandet er generelt god, men der er enkelte problematiske områder med hensyn til nitrat og pesticider. Naturstyrelsen vurderer, at det
ikke er bæredygtigt at øge vandindvindingen på de nuværende vandværker eller øge nitratbelastningen af det øvre grundvand /1/.
På baggrund af kortlægningen er der udpeget områder, hvor grundvandet skal beskyttes mod nedsivende stoffer. Målsætningerne for de udpegede områder er vist i nedenstående faktaboks.
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Faktaboks, opsummering af målsætninger i udpegede områder indenfor
indsatsområdet:
Hovedfaktorer for indsatser:


Prioriterede områder (områder indenfor indvindingsoplandene, hvor
grundvandsdannelse er stor og vandet er ungt):
Målsætning: maks. 50 mg/l nitrat ud af rodzonen



Indsatsområder med hensyn til nitrat:
Målsætning: maks 50 mg/l nitrat ud af rodzonen



Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI):
Målsætning: Maks 50 mg/l nitrat ud af rodzonen eller ingen stigning.



Boringsnære beskyttelsesområder med høj grundvandsdannelse:
Målsætning: ingen pesticider, maks 50 mg/l nitrat ud af rodzonen



Kortlagte forurenede grunde kræver opprioritering indenfor hele indsatsplanens område. Indvindingsoplande vægtes højest.

3

Samarbejde og offentlig høring

Sønderborg Kommune har i samarbejde med vandværkerne på Nordals udarbejdet denne indsatsplan. Samarbejdet er foregået på en række møder i en projektgruppe bestående af Sønderborg
Kommune og de involverede vandværker nævnt i afsnit 2.6.
I tabel x er givet en tidsplan for færdiggørelse, offentlig høring og godkendelse af indsatsplanen.

2011
feb.
Projektgruppemøde

x

sep.

okt.

2012
nov. dec.

x

jan.

feb.

mar.

apr.

x

x

x

x

Udarbejdelse af forslag
Intern høring
Følgegruppemøde

x
x

Koordinationsforum
Møde med landmænd
Forslag til politisk behandling
Borgermøde
Offentlig høring (12
uger)
Endelig politisk godkendelse

x
x
x

x
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Tabel 3-1 Tidsplan for færdiggørelse af indsatsplan
Aktiviteterne i indsatsplanen er drøftet i en følgegruppe bestående af udvalgte interessenter:



Danmarks Naturfredningsforening



Vandrådet for Sønderborg Kommune



Landbo Syd



Nordborg Golfklub



De indvolverede vandværker jævnfør afsnit 2.6



Sønderborg Kommune.

De landmænd, der bliver direkte berørt af denne indsatsplan vil få forelagt aktiviteterne på ”køkkenbordsmøder”.
Indsatsplanen skal i offentlig høring i 12 uger, og de indkomne bemærkninger fra høringsperioden
skal indarbejdes i den endelige indsatsplan. Et udkast til indsatsplan skal i høring hos Naturstyrelsen, Ribe og Region Syddanmark samtidig med den offentlige høring.
Indsatsplanen skal desuden drøftes i Koordinationsforum, som består af interessenter fra landbruget, vandværksforeningerne, Sundhedsstyrelsen og Naturstyrelsen.
Den endelige indsatsplan skal godkendes af byrådet. Alle berørte grundejere og beboerne skal orienteres om indsatsplanen med brev, og der vil komme annoncer i Sønderborg Ugeavis.
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Statens Miljøcenter afleverer
resultater af grundvandskortlægning
▼
Kommunen og vandværk
danner en projektgruppe
▼
Kommunen nedsætter en følgegruppe
med relevante interessenter
▼
Projektgruppen udarbejder
udkast til indsatsplan
▼
Udkast til indsatsplan forelægges følgegruppe, Koordinationsforum og berørte parter
▼
Forslag til indsatsplan
forelægges Teknik- og miljøudvalg
▼
Forslag til indsatsplan
i 12 ugers offentlig høring
▼
Revideret forslag forelægges
Koordinationsforum
▼
Endelig indsatsplan forelægges til
godkendelse i Teknik- og miljøudvalg
▼
Berørte parter underrettes
om aktiviteter
Figur3-1 Procesdiagram for udarbejdelse af indsatsplan

4

Indsatser

4.1

Aktører

Der skal ske en målrettet indsats for at sikre grundvandet mod forurening. Der er tale om forskellige typer indsatser og aktører. De væsentligste aktører i denne indsatsplan er beskrevet herunder.
4.1.1

Vandværker

Indsatserne afhænger af de hydrologiske forhold. Der er størst fokus på områder med stor grundvandsdannelse og områder tæt på indvindingsboringer. Gældende for alle vandværker, er at der
skal føres pesticidkampagner overfor private grundejere i de områder, hvor grundvandet dannes.

Side 13 af 93

Sønderborg Kommune
INDSATSPLAN FOR NORDALS

Dette skal ske i samarbejde med kommunen. Vandværkerne skal desuden sikre, at der sker sløjfning af egne ubenyttede boringer.
Der er 5 vandværker, der har behov for en forøget indsats i de boringsnære beskyttelsesområder.
Det drejer sig om Sønderborg Forsyning, Nordborg, Oksbøl Vandværk, Holm Vandværk, Danfoss
Vandværk og Svenstrup Vandværk. For disse gælder, at der skal laves aftaler med de berørte villaejere om stop for brug af pesticider. For landmænd skal der desuden også laves aftaler om stop
for brug af pesticider og spildevandsslam, samt nedsætte forbruget af gødning. Et alternativ kan
være opkøb af jord.
I nitratfølsomme indvindingsområder er der risiko for nedsivning af nitrat på grund af tyndt lerdæklag. To delområder af disse nitratfølsomme indvindingsområder er udpeget som indsatsområder mht. nitrat på baggrund af, at det er vurderet, at en fremtidig nitratudvaskning kan medføre at
grundvandskvaliteten bliver utilfredsstillende. De udpegede indsatsområder ligger i oplandet og
relativt tæt på Oksbøl vandværk (det sydlige indsatsområde) og Sønderborg Forsyning, Havnbjerg
Vandværk (det nordlige indsatsområde). For disse gælder, at der skal laves aftaler med landmænd
om nitratudvaskning på maksimalt 50 mg/l ud af rodzonen og ingen brug af pesticider. Herudover
skal kommunen stille vilkår om maksimal udvaskning af nitrat på 50 mg/l ud af rodzonen i miljøgodkendelser til udvidelse af husdyrbrug.
6 områder er udpeget som prioriterede områder fordi grundvandsdannelsen til indvindingsboringer
meget høj og grundvandet er ungt. For at sikre en stabil vandkvalitet er det nødvendigt at beskytte
grundvandet mod især nedsivende nitrat. Vandværkerne bør indgå frivillige aftaler med landmænd
om nitratudvaskning på maksimalt 50 mg/l og ingen brug af pesticider. Herudover skal kommunen
stille vilkår om maksimal udvaskning af nitrat på 50 mg/l i miljøgodkendelser til udvidelse af husdyrbrug.
Der skal desuden indføres bæredygtig pumpestrategi, dvs. der skal anvendes lave pumpeydelser i
lange perioder samt tilstandsvurdering af indvindingsboringer. Der er i afsnittene om de enkelte
vandværker beskrevet hvilke tiltag, der bør foretages for at fremtidssikre rent drikkevand.
4.1.2

Kommunen

Kommunen fører tilsyn med vandværkerne. Kommunen skal desuden føre skærpede tilsyn ved
tilsynspligtige virksomheder og landbrug med mere end 3 dyreenheder, der ligger indenfor områder, hvor der er særlig behov for, at beskytte grundvandet mod forurening.
Kommunen skal i forbindelse med afgørelser om miljøgodkendelser til udvidelser af husdyrbrug
stille vilkår om at der i Nitratfølsomt Indvindingsområde (NFI), indsatsområder mht. nitrat og i
prioriterede områder maksimalt gives tilladelse til nitratudvaskning på 50 mg/l ud af rodzonen.
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4.1.3

Regionen

Regionen kortlægger forurenede (Vidensniveau 2) og mulige forurenede grunde (Vidensniveau 1).
Regionens opgave er desuden at forhindre at en evt. forurening spredes. Oprydningen af forurenede grunde sker efter prioritering, hvor drikkevandsinteresser har en høj prioritering.

Faktaboks: Forurenede grunde.
Regionen kortlægger forurenede eller muligt forurenede grunde. Kortlægningen
er opdelt i Vidensniveau 1 (V1) og Vidensniveau 2 (V2):
Vidensniveau 1: Kortlagte grunde, hvor der er kendskab til aktiviteter på lokaliteten, der muligvis kan have forårsaget forurening.
Vidensniveau 2: En grund bliver registret på vidensniveau 2, når der er konstateret en forurening på grunden.

4.1.4

Landmænd

Landmænd, der ejer jorden i områder med særlige drikkevandsinteresser, bør sikre at udvaskningen af nitrat mindskes mest muligt. I beskyttelseszoner ved boringsnære områder, bør forbrug af
pesticider undlades.
4.1.5

Private villahaveejere

Private villahaveejere i eller omkring beskyttelseszoner ved boringsnære beskyttelsesområder, bør
undlade at bruge pesticider i forbindelse med bekæmpelse af ukrudt, og i stedet sikre, at bekæmpelsen sker uden risiko for forurening af grundvandet.
4.2

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Områder med de vigtigste grundvandsmagasiner, der skal beskyttes, kaldes områder med særlige
drikkevandsinteresser (OSD).
Formålet med udpegningen af OSD er at sikre både nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser ved hjælp af retningslinjer, der er mere vidtgående end den generelle grundvandsbeskyttelse.
Denne indsatsplan dækker den nordlige del af OSD for Als. Den præcise afgrænsning af indsatsområdet for Nordals er vist på Figur 4-1.
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Figur 4-1: Afgrænsning af indsatsområdet på Nordals. Indsatsområdet er summen af vandværkernes indvindingsoplande samt det omkringliggende OSD område.
4.2.1

Retningslinier fra Vandplanen:

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) fremgår af Regionplan 2005-2016 for Sønderjyllands Amt, hvor der er givet en række retningslinjer for arealanvendelsen.
Regionplanen afløses af Vandplanen, som Staten har haft i offentlig høring frem til 6. april 2011.
Udkast til Vandplan indeholder nye retningslinjer for grundvandsbeskyttelsen i OSD, og disse erstatter Regionsplanens retningslinjer, når Vandplanen er blevet endelig godkendt.
Af udkast til Vandplan Hovedopland 1.11 Lillebælt/Jylland, september 2010 fremgår det således:


Retningslinje nr. 1:
Forringelse af den nuværende tilstand af såvel overfladevand som grundvand skal forebygges.



Retningslinje nr. 2:
Afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven, herunder både tilladelser og godkendelser til
etablering, udvidelse og ændringer af husdyrbrug og revurdering af godkendelser, må ikke
være til hinder for, at vandplanens miljømål opfyldes, jf. husdyrgodkendelseslovgivningens
krav vedr. nitrat i overfladevand og grundvand samt fosforoverskuddet.



Retningslinje nr. 39:
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Ved placering og indretning af anlæg indenfor allerede kommune- og lokalplanlagte erhvervsarealer samt ved udlæg af nye arealer til aktiviteter og virksomheder, der kan indebære en risiko for forurening af grundvandet, herunder deponering af forurenet jord, skal
der tages hensyn til beskyttelse af såvel udnyttede og som ikke udnyttede grundvandsressourcer i OSD samt indenfor indvindingsoplande til almene vandværker. Særligt grundvandstruende aktiviteter må som udgangspunkt ikke placeres indenfor OSD eller indvindingsoplande til almene vandværker. Som særligt grundvandstruende aktiviteter anses
f.eks. etablering af deponeringsanlæg og andre virksomheder, hvor der forekommer oplag
eller anvendelse af mobile forureningskomponenter, herunder organiske opløsningsmidler,
pesticider og olieprodukter.



Retningslinie nr. 40:
OSD og indvindingsoplande til almene vandværker skal så vidt muligt friholdes for udlæg af
arealer til byudvikling. Der kan dog udlægges arealer til byudvikling, hvis det kan godtgøres, at byudviklingen ikke indebærer en risiko for forurening af grundvandet. Ved byudvikling i OSD og indvindingsoplande til almene vandværker skal det af kommune- og lokalplaners retningslinier fremgå, hvordan grundvandsinteresserne beskyttes.



Retningslinie nr. 42:
Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven og husdyrgodkendelsesloven inden for nitratfølsomme indvindingsområder skal leve op til indsatsplaner efter vandforsyningsloven.

4.2.2

Ubenyttede boringer og brønde i OSD

Ubenyttede brønde og boringer kan udgøre en trussel mod grundvandet, hvis de er så dybe, at
forurenet overfladevand uhindret kan løbe ned i grundvandsmagasinet. Området er stort, og der er
formentlig mange ubenyttede brønde og boringer. Hvis de udgør en risiko for grundvandet, skal de
sløjfes. Det er grundejerens pligt at betale for sløjfningen. Hvis kommunen skønner det, kan der
udstedes påbud. Påbuddet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. En mulighed kan
være at lade vandværket eller en særlig fond betale sløjfningen. Sønderborg Kommune vil, som en
hjælp til grundejerne, arbejde på at oprette en fond til sløjfning af brønde og boringer.

4.2.3

Brug af sprøjtemidler

Kommunen kan kun give tilladelser og miljøgodkendelser, hvis det ansøgte ikke udgør en risiko for
grundvandet. Kommunen fører tilsyn med 38 tilsynspligtige virksomheder indenfor indsatsområdet
til de 9 vandværker på Nordals.
Der er et stort antal ( ca.i alt xxx9 landbrugsejendomme indenfor indsatsområdet. De sprøjtemidler, der anvendes i landbruget, burde ved regelret anvendelse ikke kunne nå grundvandet. Der er
dog grund til at være opmærksom på opbevaring, håndtering og spild indenfor indvindingsoplandene. Plantedirektoratet udfører miljøtjek af håndtering af sprøjtemidler med særlig fokus på ejen-
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domme indenfor grundvandsdannende områder. Plantedirektoratet giver råd og vejledning om indretning af blandt andet vaskepladser, hvor sprøjteudstyr rengøres.
Villakvartererne i Nordborg midtby, nordøstlige Holm, Havnbjerg midtby, nordlige del af Oksbøl,
sydvestlige del af Svenstrup, nordlige del af Broballe, Lavensby midt og Langesø midtby ligger alle
tæt ved vandværksboringerne. Det betyder, at det grundvand, der dannes her, kan nå frem til
vandværkernes boringer i løbet af få år.
Nogle steder i villakvartererne anvendes der sandsynligvis sprøjtemidler til at holde fliser, grus og
havearealer fri for ukrudt. Ved regelret anvendelse af godkendte midler minimeres risikoen for at
sprøjtemidlerne når grundvandet. Der kan imidlertid forekomme spild og fejldosering, som kan
medføre forurening af grundvandet. Kampagner med oplysninger om hvordan haverne kan passes
uden sprøjtemidler og andre kemikalier kan få forbruget af sprøjtemidler til at falde. Åbent-husarrangementer på vandværker, hvor vandets vej fra jord til bord beskrives er også med til at synliggøre at ”Du bor ovenpå dit drikkevand”.

4.2.4

Nedsivningsanlæg og jordvarmeanlæg

For nedsivningsanlæg og jordvarmeanlæg gælder, at kommunen følger de regler og afstandskrav,
der er beskrevet i de respektive bekendtgørelser. Dog ønskes der indenfor indsatsplanens område
en særlig påpasselighed i forhold til risikoen for nedsivning til grundvandet og der kan stilles særlige vilkår i tilladelsen, heriblandt forbud mod vertikale jordvarmeanlæg.

4.2.5

Indsatser i OSD

Indsatser, som gælder generelt i hele OSD, er listet i nedenstående Tabel 4-1. Indsatserne udføres
primært af offentlige myndigheder. Yderligere indsatser indenfor øvrige udpegede områder i OSD
beskrives i de efterfølgende afsnit.
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Hvem

Hvad

Hvornår

Sønderborg

Undersøger mulighederne for at udlægge nye skov-

2012

Kommune

rejsningsområder.
Skærpet fokus på grundvand ved tilsyn, tilladelser

Løbende

og godkendelser til landbrug og industri.
Redegørelser om grundvandsbeskyttelse i kommu-

Løbende

ne- og lokalplaner.
Kommunalt ejet jord bortforpagtes med krav om

Løbende

pesticidfri drift.
Kommunalt ejede byggegrunde får tinglyst, at brug

Løben-

at pesticider ikke er tilladt.

de/ved
udstykning

Registrering, vurdering og eventuelt tæthedsprøv-

2012-2014

ning af olietanke.
Arbejde for at Region Syddanmark prioriterer de

Løbende

kortlagte grunde til undersøgelse og oprensning.
Opsporing af ubenyttede brønde og boringer, samt

2012

vurdering af behov for sløjfning.
Forbud mod vertikale jordvarmeanlæg og boringer

Altid

til det primære grundvandsmagasin, som ikke anvendes til drikkevandsforsyning.
Ved meddelelse af nye indvindingstilladelser skal der

Altid

tages højde for skånsom indvinding.
Region

Undersøgelser og oprydning ved grundvandstrussel

Syddan-

vægtes højt i forhold til andre. Undersøgelser og

mark

oprydning prioriteres efter boringsnærhed, grund-

Altid

vandsdannende område og indvindingsopland og
OSD i nævnte rækkefølge.
Plantedirek-

Miljøtjek af landbrugets pesticidhåndtering på va-

toratet

skepladser (Sønderborg Kommune anmoder Plantedirektoratet om at føre tilsyn på relevante land-

Løbende

brugsejendomme).
Tabel 4-1: Generelle indsatser i OSD.
Skovrejsning er godt for grundvandet fordi nitratudvaskningen er lav og fordi skove relativt nemt
kan drives uden pesticider. Mange steder er skovrejsning dog uønsket på grund af landskabet eller
kulturhistoriske værdier. På nuværende tidspunkt er der ingen skovrejsningsområder inden for
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indsatsområdet for nitrat. Indsatsområdet med hensyn til nitrat ligger delvist i områder hvor skovrejsning er uønsket. Der bør derfor undersøges for muligheder af skovrejsning i de områder der
ikke er omfattet af uønsket skov. Figur 4-2 viser skovrejsningsområder samt områder, hvor skovrejsning er uønsket indenfor indsatsområdet. Sønderborg kommune vil arbejde aktivt for, at indgå
samarbejdsaftaler om skovrejsning.

Figur 4-2: Skovrejsningsområder på Nordals
Sønderborg Kommune skal i forbindelse med behandling af miljøgodkendelser til landbrug undersøge, om der er en godkendt indsatsplan for området. Den nuværende nitratudvaskning i området er
forholdsvis høj, mellem 75-100 mg/l og nogle steder over 100 mg/l. Ved at reducere nitratudvaskningen vil lerlagenes evne til at nedbryde nitrat være tilstrækkelig til at holde grundvandet fri for
nitrat i en meget lang årrække fremover.

4.3

Grundvandsdannende områder, indvindingsoplande og prioriterede områder

Grundvandsdannende områder viser det område på jordoverfladen, hvor regnen siver ned til
grundvandsmagasinet. Ved hjælp af grundvandsmodellen er det beregnet, hvor grundvandet dannes, hvor gammelt det er, og hvor stor en mængde, der dannes i forhold til indvindingsmængden.
Der skal gøres en ekstra indsats overfor nedsivende forurenende stoffer, der hvor der dannes en
stor mængde vand og hvor vandet samtidig kun opnår en lille alder inden det indvindes til et vand-
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værk. I Figur 4-3 er det vist, hvor grundvandet dannes og hvor meget, der dannes. I Figur 4-4 er
vist hvor gammelt grundvandet er, når det indvindes til et vandværk.

Figur 4-3: Grundvandsdannende områder på Nordals
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Figur 4-4. Grundvandets alder i det primære magasin på Als. Fra /1/.
Indvindingsoplande er beregnet ud fra grundvandsmodellen, og beskriver hele det område, hvor
grundvandet strømmer i grundvandsmagasinet. Det vil sige, at området indeholder både de områder, hvor nedbør strømmer til grundvandet fra jordoverfladen og de områder, hvor grundvandet
strømmer i grundvandsmagasinet.
Indvindingsoplande til almene vandværker er omfattet af de overordnede retningslinier for grundvandsbeskyttelse i OSD i statens vandplaner. Men der er behov for yderligere tiltag og en specificering af tiltag i dele af de grundvandsdannende områder, hvis der også i fremtiden skal være rent
grundvand til drikkevandsindvinding. De dele af de grundvandsdannende områder, hvor der er
behov for yderligere tiltag, er vist i afsnit 4.6 hvor indsatserne ved de enkelte vandværker beskrives. Områderne er udpeget på baggrund af vurderinger af grundvandsdannelsen og kaldes herefter
prioriterede områder.
Kriteriet for udpegningen er høj grundvandsdannelse samtidig med ung alder. Der kan ikke gives
eksakte værdier for de 2 kriterier fordi der er tale om en relativ udpegning i forhold til de omgivende arealer. Som tommelfingerregel kan man dog regne med en grundvandsdannelse på mere end
100 mm/år og en grundvandsalder mindre end xx år.
Beskyttelsen af disse områder er vigtig, fordi der her dannes en relativt stor mængde grundvand,
der samtidig har en ung alder. De prioriterede områder vægtes lige så højt som de områder, der er
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udpeget som indsatsområder mht. nitrat, som er beskrevet i afsnit 4.4. I de prioriterede områder
er det målet, at den gennemsnitlige nitratudvaskning fra rodzonen holdes under 50 mg/l.
Beskyttelsen overfor grundvandstruende forurening i indvindingsoplande er generelt den samme
som i OSD. De indsatser, som er skærpet i indvindingsoplande i forhold til de generelle indsatser i
OSD er vist i Tabel 4-2, og skærpede indsatser i prioriterede områder er vist i Tabel 4-3. Der er
udpeget prioriterede områder i 6 af vandværkernes indvindingsoplande.
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Indsatser i indvindingsoplande til vandværker
Hvem

Hvad

Hvornår

Sønderborg Kommune

Kommunalt ejet jord bortforpagtes med

Løbende

krav om højst 50 mg/l nitrat ud af rodzonen eller ingen stigning.
Vandværkerne

Pesticidkampagner overfor private

Min. hvert 5.

grundejere i samarbejde med kommu-

år

nen.
Sløjfning af udvalgte brønde og borin-

2012-2013

ger.

og løbende

Tabel 4-2: Indsatser i indvindingsoplande til vandværker. Indsatserne er skærpede i forhold til
generelle indsatser i OSD, Tabel 4-1
Sønderborg Kommune ejer på nuværende tidspunkt landbrugsarealer indenfor indvindingsoplandene til Sønderborg Forsyning Nordborg, Holm Vandværk, Svenstrup Vandværk, Lavensby Vandværk,
Danfoss Vandværk og Havnbjerg Vandværk.
Indsatser i prioriterede indvindingsområder
Hvem

Hvad

Hvornår

Ved behandling af husdyrgodkendelser
skal der være særlig fokus på, at ni-

Altid

tratbelastningen ikke udgør en trussel
mod grundvandet. Der skal tilstræbes
Sønderborg Kommune

en maksimal gennemsnitsbelastning på
50 mg nitrat/l fra rodzonen.
Arbejde aktivt for etablering af skov-

Løbende

rejsning på egne arealer, hvor det er
muligt.
Sønderborg Forsyning,

Aftaler med private lodsejere om ingen

Havnbjerg og Nord-

brug af pesticider.

borg

Aftaler om maksimalt 50 mg/l nitrat ud

Oksbøl Vandværk

af rodzonen på landbrugsarealer

2012-2016
2012-2016

Langesø Vandværk
Havnbjerg Vandværk
Danfoss Vandværk
Tabel 4-3: Indsatser i prioriterede områder. Indsatserne er skærpede i forhold til generelle indsatser i OSD og indvindingsoplande, Tabel 4-1 og Tabel 4-2.
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4.4

Nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder mht. nitrat (IN1-Oksbøl og
IN2-Havnbjerg)

Der er udpeget fire nitratfølsomme indvindingsområder på Nordals (1-4). To af disse er ikke relevante for den nuværende vandindvinding. De to øvrige områder findes vest for Oksbøl og mellem
Oksbøl og Havnbjerg, Figur 4-5.
For en del af det nitratfølsomme indvindingsområde mellem Oksbøl og Havnbjerg et det vurderet,
at den fremtidige nitratbelastning vil kunne medføre, at grundvandskvaliteten bliver utilfredsstillende /1/. Der er på den baggrund udpeget 2 indsatsområder mht. nitrat (IN1 og IN2), hvor der er
behov for en særlig indsats for at reducere nitratbelastningen. Afgrænsningen af disse 2 indsatsområder ved henholdsvis Oksbøl (IN2) og Havnbjerg (IN1) er vist på Figur 4-5.

Figur 4-5: Indsatsområder mht. nitrat samt nitratfølsomme indvindingsområder på Nordals.
Baggrunden for udpegningen er dels, at der i disse områder er en betydelig grundvandsdannelse,
dels at det grundvandsbeskyttende lerlag over det dybe indvindingsmagasin er tyndt, og lokalt helt
kan mangle.
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Indsatsområder mht. nitrat udpeges, hvor der er stor eller nogen grundvandsdannelse, og hvor et
af følgende 3 kriterier er opfyldt:
1. Nitratkoncentrationer over 25 mg/l i en eller flere indvindingsboringer eller i grundvandsmagasinet.
2. Nitratkoncentrationer over 5 mg/l med stigende tendens over en årrække i en eller flere
indvindingsboringer eller i grundvandsmagasinet.
3. Grundvandsmagasiner med ringe geologisk beskyttelse overfor nitrat, vurderet på grundlag
af geologiske og grundvandskemiske oplysninger.
Den aktuelle arealanvendelse, som belaster grundvandet, kan således have indflydelse på udpegningen.
Oksbøl Vandværk er det vandværk, der har det største sulfatindhold i råvandet. Omkring indvindingsboringerne, hvor grundvandsdannelsen er størst, er vandet beskyttet af ret tykke dæklag,
men i det grundvandsdannende område mod sydøst er der sammenfald med et nitratfølsomt område. Indvindingen er især følsom, hvis vandindvindingen øges. Efter lukning af Mjels Vandværk er
der sket en øgning af vandindvindingen på Oksbøl Vandværk fra knap 30.000 m³ til godt 60.000
m³ /1/, altså mere end en fordobling. Det er derfor nødvendigt med forebyggende foranstaltninger
for at undgå forurening af drikkevandet fremover.
Oplandet til Sønderborg forsynings vandværk Nordborg ligger i det centrale nitratsårbare område.
På grund af den relativt store og meget varierende vandindvinding, samt den betydelige grundvandsdannelse, kraftige nedadrettede gradient og ringe dæklagstykkelse i dele af indvindingsoplandet vurderes det, at vandtypen er påvirket fra overfladen. Et område, der ligger ca. 2000 m
sydøst for indvindingsboringerne med en dæklagstykkelse på mindre end 10 m, er udlagt som indsatsområde mht. nitrat /1/.
Nødvendige indsatser i de udpegede indsatsområder mht. nitrat er vist i Tabel 4-4.
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Indsatser i indsatsområder med hensyn til nitrat
Hvem

Hvad

Hvornår

Sønderborg Kommune

Der stilles vilkår om maks. 50 mg/l

Løbende

nitrat ud af rodzonen i husdyrgodkendelser.
Kommunalt ejet jord bortforpagtes med

Løbende

krav om pesticidfri drift samt reduceret
gødningstilførsel.
Sønderborg Forsyning,

Indgå aftaler med berørte villaejere og

Havnbjerg

landmænd om stop for brug af pestici-

2012 – 2016

der. Der skal for landmænd desuden
Oksbøl Vandværk

indgås aftaler om, at der ikke skal udbringes spildevandsslam samt nedsætte
brug af gødning til maks. 50 mg/l nitrat
ud af rodzonen – evt. køb af jord.
Sløjfning af udvalgte brønde og borin-

2012-2013 og

ger.

løbende

Tabel 4-4: Indsatser i indsatsområder mht. nitrat. Sønderborg Kommunes indsatser er desuden
gældende for hele det nitratfølsomme indvindingsområde. Indsatserne er skærpede i forhold til
generelle indsatser i OSD og indvindingsoplande, Tabel 4-1 og Tabel 4-2.
I Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) må nitratudvaskningen som udgangspunkt ikke stige.
Dvs. der må ikke ske nogen merbelastning. Denne indsatsplan fastsætter med baggrund i den gennemførte kortlægning, at der i forbindelse med miljøgodkendelser ved udvidelser af husdyrbrug
stilles vilkår om maks. 50 mg/l nitrat ud af rodzonen.
4.5

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Grundvandet skal beskyttes mest indenfor de områder, hvor grundvandsdannelsen er størst, og
hvor der er størst sårbarhed overfor forurening. De boringsnære beskyttelsesområder er sårbare
fordi indvindingen medfører, at forurening ”trækkes” hurtigere ned i grundvandet i området tæt på
boringen. En stor grundvandsdannelse i nærheden af boringen medfører større sårbarhed, end hvis
grundvandsdannelsen sker længere væk. Hvis grundvandsdannelsen omkring det boringsnære område er forholdsvis høj, samtidig med en væsentlig indvinding, skal der gøres en ekstra indsats for
at sikre, at der ikke sker forurening. De beregnede boringsnære beskyttelsesområder på Nordals er
vist for hvert vandværk i afsnit 4.6. Indenfor det boringsnære beskyttelsesområde for Danfoss
Vandværks boring 162.45 og 162.23B er der 3 tilsynspligtige virksomheder og indenfor Svenstrup
Vandværks boring 162.140 ligger der 1 tilsynspligtig virksomhed. Der skal for disse 4 virksomheder
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være skærpet fokus på grundvandsbeskyttelse i forbindelse med kommunens miljøtilsyn på virksomhederne.
Indsatser i Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for vandværker, der
har en høj grundvandsdannelse omkring indvindingsboringerne
Hvem

Hvad

Hvornår

Ved behandling af husdyrgodkendelser

Løbende

skal der være særlig fokus på, at nitratbelastningen i eftersituationen ikke
udgør en trussel mod vandforsyningen.
Sønderborg kommune

Skærpede krav til opbevaring af kemi-

Løbende

kalier/miljøfremmede stoffer, der kan
udgøre en risiko for forurening af
grundvand, på virksomheder og landbrug.
Indgå aftaler med berørte villaejere og
Sønderborg forsyning,

landmænd om stop for brug af pestici-

Nordborg

der. Der skal for landmænd desuden

Broballe vandværk

indgås aftaler om, at der ikke skal ud-

Holm Vandværk

bringes spildevandsslam samt nedsætte

Danfoss Vandværk

brug af gødning til maks. 50 mg/l nitrat

Svenstrup vandværk

ud af rodzonen – evt. køb af jord.

2012-2016

Indsatser i alle boringsnære beskyttelsesområder
Sønderborg kommune

Forbud mod spildevandsslam på land-

Altid

brugsjord.
Indgå aftaler med berørte villaejere og

2012-2016

landmænd om stop for brug af pesticider.

Vandværkerne

Bæredygtig pumpestrategi.

2012-2013

Tilstandsvurdering af indvindingsborin-

2012-2013

ger.
I samarbejde med kommunen skal der

Min. hvert

føres pesticidkampagner overfor private

5. år

grundejere.
Tabel 4-5: Indsatser i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Indsatserne er skærpede i forhold til generelle indsatser i OSD og indvindingsoplande, Tabel 4-1 og Tabel 4-2.
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I de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) med stor grundvandsdannelse, samt lav alder af
grundvandet skal brug af sprøjtemidler undgås og brug af gødning reduceres til højst 50 mg/l, og
der må ikke bruges kemikalier, olie eller andre miljøskadelige stoffer. BNBO områderne kan eksempelvis beskyttes ved at lade arealerne ligge brak, omlægge til vedvarende græs eller ved at
plante skov. Det optimale vil være, at vandværkerne køber arealerne, og på den måde sikrer en
langsigtet og grundvandsvenlig arealanvendelse. Alternativt kan der indgås frivillige aftaler, hvor
der inddrages forskellige støtteordninger til for eksempel miljøvenlig landbrugsdrift eller skovrejsning. For at tilgodese landbrugsinteresserne kan jordfordeling/jordbytte eventuelt komme på tale.
Vandværkernes udgifter til jordkøb eller frivillige aftaler med erstatninger kan finansieres via vandprisen.
Der vil som udgangspunkt blive gennemført frivillige aftaler med de berørte landmænd. De frivillige
aftaler kan medføre tab, som landmændene vil få kompensation for. Sønderborg Kommune lægger
vægt på, at aftalerne indgås frivilligt. For at kunne gennemføre en vedtaget indsatsplan har kommunalbestyrelsen dog mulighed for at pålægge en ejer indskrænkninger i rådigheden over jorden,
når det gælder indsats overfor pesticider og andre forurenende stoffer. Men forinden skal der være
gjort forsøg på at indgå en frivillig aftale på rimelige vilkår.
Ved at omlægge arealerne i nærzonen til brak eller vedvarende græs med ekstensiv græsning fås
en væsentlig reduktion af nitratudvaskningen fra rodzonen.
Når grundvandet pumpes op fra vandværksboringerne skabes der en sænkning af grundvandsspejlet. Jo mere der pumpes, jo større bliver sænkningen, og det øger risikoen for at overfladenært
vand bliver trukket ned i boringerne. Indvindingen bør ske så skånsomt som muligt, og det kan
gøres ved at pumpe med lavere ydelser men i længere perioder af gangen. Hermed mindskes risikoen for at trække det øverste nitratholdige grundvand ned i det dybe grundvand, hvor indvindingen foregår fra. Desuden medfører en mere jævn indvinding lavere energiforbrug, og dermed mindre CO2 og mindre elregning.
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Faktaboks: Hvordan kan nitratudvaskningen gøres mindre?
Braklægning: Jord udlagt som brak må ikke gødes. I 2008 blev kravet om
maks 8% af en bedrifts areal udlægges som brak for at modtage EU-støtte
ophævet.
Vedvarende græs: Marker med vedvarende græs er en mulighed for især
jordejere med heste, køer eller får. For at reducere nitratudvaskningen skal
græsningen være ekstensiv, dvs. et begrænset antal dyr. Det er også vigtigt,
at der er et vedvarende plantedække på arealet, og at der ikke tilskudsfodres i
væsentlig grad.
Miljøvenlig landbrugsdrift: Jordbrugskommissionen har udpeget særligt
følsomme landbrugsområder, hvor det er muligt at søge om støtte til miljøvenig landbrugsdrift (MVJ-aftale). På www.arealinfo.dk er der vist ,hvor de særligt følsomme landbrugsområder er og på www.landbrugsindfo.dk er det angivet, hvordan der kan søges om støtte.
Økologisk landbrugsdrift: Nitratudvaskningen bliver nødvendigvis ikke mindre ved økologisk landbrugsdrift, men til gengæld bruges der ikke sprøjtemidler.
Skovrejsning: Nitratudvaskningen er lav under skovområder. Grundvandsdannelsen bliver størst når der plantes løvtræer. Pyntegrønt og juletræer er
ikke hensigtsmæssigt, idet der ofte anvendes mange pesticider. På Als er der
store områder, hvor skovrejsning er uønsket af hensyn til landskab og geologi,
se figur 4-4. Det er en national målsætning, at skovarealet skal øges fra 11%
til 20-25 % af de næste 100 år. Især er der ønsker om at etablere skove i
bynære områder.

Faktaboks: Sprøjtemidler





Drikkevand må højst indeholde 0,1 mikrogram sprøjtemiddelrest pr. liter.
Det er et skrapt krav, som er udtryk for, at vi i Danmark ønsker rent
grundvand.
0,1 mikrogram pr. liter svarer til 1 gram i et svømmebassin, der er 100
meter langt, 25 bredt og 4 meter dybt.
Det mindste indhold, der er måleligt er 0,01 mikrogram sprøjtemiddelrest
pr. liter.
Det mest fundne pesticid er stoffet BAM (2,6 dichlorbenzamid), der stammer fra totalukrudtsmidler som f.eks. Prefix, Casoron G. Disse midler blev
forbudt i 1997.
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4.6
4.6.1

Indsatser for vandværkerne.
Sønderborg Forsyning, Nordborg Kildeplads

Nordborg Kildeplads er den ene af Sønderborg Forsynings kildepladser (den anden er Havnbjerg
Kildeplads). Nordborg Kildeplads har en stabil årlig indvinding på ca. 250.000 m³ og en tilladelse på
350.000 m³. Der er fire aktive indvindingsboringer med DGU-numrene 161.13B, 161.238, 161.239
og 161.181, Figur 4-6. DGU 161.89 er ikke aktiv. Boringerne ligger alle bynært. De 3 førstnævnte
af boringerne er filtersat terrænnært og der indvindes fra samme magasin. Dæklaget over disse 3
boringer består af 18-25 m moræneler og smeltevandsler.
De 3 korte boringers kemi viser reduceret grundvand (Vandtype C) med relativt højt, men stabilt
sulfatindhold og højt jernindhold. Der er ikke fundet nitrat i boringerne.
Råvandet fra de tre korte boringer har et relativt højt indhold af arsen op til 5,3 µg/l. Arsen niveauet i drikkevandet (dvs. målt efter at vandet har passeret igennem vandværkets behandling) er lavt,
hvilket betyder at vandbehandlingen er tilstrækkelig. Vandet blandes desuden med vand fra værkets 4. boring. De tre korte vandværksboringer er alle BAM-forurenede, ligesom der er fundet BAM
i drikkevandet (efter vandværket), hvor niveauet er lavt omkring 0,013-0,025 µg/l og under grænseværdien for drikkevand.
Vandværkets 4. boring er filtersat dybere. Boringen ligger 300 m nord for de andre 3 boringer. Det
vand, der indvindes, er sulfatfattigt (Vandtype D) og ikke pesticidpåvirket, som de øvrige boringer.
Der er heller ikke påvirkning fra gødskning ved jordoverfladen. Vandet er velbeskyttet. Der er ikke
analyseret for arsen.
Relevante beskyttelseszoner for vandværket er vist i Figur 4-6. Naturstyrelsens kortlægning /1/ har
vist, at grundvandsdannelsen er mest intens i et område 1-2 km sydøst for indvindingsboringerne,
hvor dæklagstykkelsen aftager (prioriteret område). Endvidere er der udpeget et indsatsområde
mht. nitrat indenfor indvindingsoplandet. Det er således i disse områder, der skal ske en øget indsat for at sikre rent drikkevand.
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Figur 4-6: Indvindingsopland og prioriteret område for Sønderborg Forsyning, Nordborg Kildeplads.

De boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for kildepladsens boringer er vist i Figur 4-7. Der er
ingen landbrugsarealer indenfor BNBO, og der vil derfor ingen indsatser være i forhold til landbruget her.
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Figur 4-7: BNBO omkring Sønderborg Forsynings kildeplads i Nordborg.
Der er registreret 7 kortlagte grunde på vidensniveau - V2- samt 13 grunde på vidensniveau - V1
indenfor indvindingsoplandet, Figur 4-8. Der er ikke i de boringsnære områder registreret forurenede grunde. De forurenede grunde er nærmere beskrevet i Bilag 3.
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Figur 4-8: V1 og V2 kortlagte grunde i indvindingsoplandet til Nordborg Vandværk
I nedenstående Tabel 4-6 (del 1 og del 2) er der vist indsatser i kildepladsens indvindingsopland,
prioriteret område og BNBO for Sønderborg Forsyning, Nordborg Kildeplads.
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Handlinger der udføres af

Indvindingsop-

Nitratfølsomt

Prioriteret

Sønderborg Kommune

land

indvindings-

område

BNBO

Hvornår

område
(NFI)
Skærpet fokus på grundvand ved
tilsyn, tilladelser og godkendelser til

Løbende

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

landbrug og industri.
Arbejde for at Region Syddanmark
prioriterer de kortlagte grunde til

Løbende

undersøgelse og oprensning.
Redegørelser om grundvandsbeskyttelse i kommune- og lokalplaner

Løbende

Kommunalt ejede byggegrunde får
tinglyst, at brug af pesticider ikke er

Ved udstyk-

x

x

x

x

ning

tilladt
Kommunalt ejet jord bortforpagtes
med krav om pesticidfri drift samt
højst 50 mg/l nitrat ud af rodzonen

Løbende

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

eller ingen stigning.
Registrering, vurdering og eventuelt
tæthedsprøvning af olietanke

2012-2014

Opsporing af ubenyttede boringer og
brønde, samt vurdering af behov for

2012

sløjfning (evt. påbud).
Forbud mod vertikale jordvarmeanlæg og boringer til det primære
grundvandsmagasin, som ikke an-

Altid

x

x

x

x

vendes til drikkevandsforsyning
Ved behandling af husdyrgodkendel-

Løbende

ser skal der være særlig fokus på, at
nitratbelastningen i eftersituationen

x

x

x

ikke udgør en trussel mod grundvandet.
Skærpede krav til opbevaring af

Løbende

kemikalier/miljøfremmede stoffer,

x

der kan udgøre en risiko for forurening af grundvand, på virksomheder
og landbrug.
Maks 50 mg/l nitrat ud af rodzonen i
Miljøgodkendelser af husdyrbrug

Løbende

x

Tabel 4-6 (del1): Indsatser ved Sønderborg Forsyning, Nordborg Kildeplads. Handlinger der udføres af Sønderborg Kommune.
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Handlinger der udføres af Søn-

Boringer

derborg Forsyning, Nordborg

Indvindings-

Prioriteret

opland

område

BNBO

Indføre bæredygtig pumpestrategi,
dvs. lave ydelser i lange perioder.

Hvornår

2012-2013

x

Tilstandsvurdering af indvindingsbo-

2012-2013

x

ringer.

Pesticidkampagner overfor private
grundejere i samarbejde med kom-

Hvert 5. år

x

x

x

x

x

x

munen.
Sløjfning af egne ubenyttede boringer.

2012-2013 og lø-

Tilstræbe, at indgå aftaler med be-

bende

2012-2016

rørte villaejere om stop for brug af
pesticider. Indgå aftaler med landmænd om stop for brug af pesticider

x

x

og nedsættelse af gødningsforbrug til
maks. 50 mg/l nitrat ud af rodzonen
– evt. køb af jord. Indgå aftaler om,
at der ikke skal udbringes spildevandsslam på landbrugsjord.

Tabel 4-6 (del 2): Indsatser ved Sønderborg Forsyning, Nordborg Kildeplads. Handlinger der udføres af Sønderborg Forsyning, Nordals.
4.6.2

Oksbøl Vandværk

Vandindvindingen har været jævnt faldende indtil 2007. I 2008 steg oppumpningen betydeligt,
hvilket skyldtes lukningen af Mjels Vandværk, der ligger vest for Oksbøl. I den anledning overtog
Oksbøl Vandværk dette forsyningsområde. Vandværkets indvinding kan forventes at stige yderligere, efter overtagelse af Broballe Vandværks kildeplads. Broballe Vandværks kildeplads vil dog forblive aktiv. Overtagelsen giver derfor ikke umiddelbart en yderligere belastning af Oksbøls Vandværks kildeplads.
Oksbøl Vandværk har en indvindingstilladelse på 35.000 m³ årligt, og den nye kildeplads ved Broballe har en indvindingstilladelse på 42.000 m³.
Indvindingen foregår fra 4 indvindingsboringer fordelt på de 2 kildepladser henholdsvis i den sydlige og den nordlige ende af Oksbøl. Vandværket ligger på den nordlige kildeplads og grænser op til
åbent land.
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Boringerne på den nordlige kildeplads har DGU nr. 161.315 og 161.199, Figur 4-9. De to boringer
er filtersat mellem 44 og 48,5 m.u.t. og lertykkelsen over filtrene er hhv. 29 og 43 m. 55% af det
oppumpede vand er over 55 år gammelt. Grundvandet fra disse 2 boringer har Nordals’ højeste
men forholdsvist stabile sulfatindhold (vandtype C). Nikkelindholdet er på 3,5 og 4 mg/ l. Forhøjet
sulfatindhold og formodentlig også nikkel skyldes oxidation af pyrit i dæklagene. Jernindholdet i
disse 2 boringer er lavt, under 1 mg/l og ammoniumindholdet er lavt, men begge svinger en del.
Relevante beskyttelseszoner for vandværket er vist i Figur 4-9. Den mest intensive grundvandsdannelse foregår tæt på indvindingsboringerne (prioriteret område). Endvidere er der udpeget et
indsatsområde mht. nitrat indenfor indvindingsoplandet.
Det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) ligger indenfor det prioriterede område, hvor der skal
gøres en ekstra indsats overfor forurening. Vandkemien påvirkes af yngre, og mere overfladenært
grundvand, hvor nedsivende nitrat fra overfladen fører til oxidation af pyrit i dæklagene. Der er
ikke methan i boringerne, og der er ikke fundet nitrat, pesticider eller miljøfremmede stoffer. Udviklingen af kemien i råvandet (særligt sulfat) bør følges for at undersøge betydningen af den øgede indvinding. Samtidig bør der indføres en bæredygtig pumpestrategi, da vandkvaliteten er følsom
overfor øget vandindvinding.
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Figur 4-9: Indvindingsopland og prioriteret område for Oksbøl Vandværk. BNBO, indsatsområde
mht. nitrat og NFI er også vist.
70% af det oppumpede grundvand er over 70 år gammelt. Boringsnært indvindes dog vand med en
alder på 25-50 år.
Det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) for kildepladsen er vist i Figur 4-10. BNBO ligger
fortrinsvist i et dyrket område.

Figur 4-10: Det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) omkring Oksbøl Vandværk, Oksbøl Kildeplads.
Der er ikke kortlagt jordforureninger indenfor indvindingsoplandet til Oksbøl vandværk.
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De to indvindingsboringer på den sydlige kildeplads (tidligere Broballe Vandværks kildeplads i den
nordlige del af Broballe (Søholm)) har DGU nr. 161.92 og 161.217. Der er sket et fald af den oppumpede vandmængde fra 1980´erne fra ca. 60.000 m³ til nu ca. 20.000 m³. Der indvindes fra
smeltevandssand. Der er ca. 35 m lerdæklag over filterniveauet.
Relevante beskyttelseszoner for kildepladsen er vist i Figur 4-11. Grundvandets strømningsretning
er vestlig. 70% af det oppumpede grundvand er over 70 år gammelt. Den mest betydelige grundvandsdannelse finder sted ca. 1,5 km opstrøms for indvindingsboringerne, i et område med lav
dæklagstykkelse (ca. 5-15 m), men da vandet er relativt gammelt er der ikke grundlag for at prioritere området og foretage en særlig beskyttelse. Endvidere er der udpeget et indsatsområde mht.
nitrat indenfor indvindingsoplandet.

Figur 4-11: Indvindingsopland for tidligere Broballe vandværks kildeplads
Det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) for kildepladsen er vist i Figur 4-12. BNBO ligger
udenfor byområdet.
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Figur 4-12: BNBO omkring kildepladsen ved Broballe, Oksbøl Vandværk.
Der er ingen V1 eller V2 kortlagte grunde indenfor indvindingsoplandet til Broballe kildeplads.
Tabel 4-7 (del 1 og del 2) angiver hvilke af de beskrevne indsatser i indsatsplanen, der skal være
særlig fokus på for Oksbøl Vandværk og kildepladsen ved Broballe:
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Handlinger der udføres af

Indvin-

Indsatsom-

Nitratføl-

Prioriteret

Sønderborg kommune

dingsop-

råde mht.

somt ind-

område

land

nitrat

vindings-

BNBO

Hvornår

område
(NFI)
Skærpet fokus på grundvand ved
tilsyn, tilladelser og godkendelser

Løbende

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

til landbrug og industri.
Redegørelser om grundvandsbeskyttelse i kommune- og lokalpla-

Løbende

ner
Kommunalt ejede byggegrunde får
tinglyst, at brug af pesticider ikke

Ved udstykning

er tilladt
Kommunalt ejet jord bortforpagtes
med krav om pesticidfri drift samt
højst 50 mg/l nitrat ud af rodzo-

Løbende

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

nen eller ingen stigning.
Registrering, vurdering og eventuelt tæthedsprøvning af olietanke

2012-2014

Opsporing af ubenyttede boringer
og brønde, samt vurdering af

2012

behov for sløjfning (evt. påbud).
Forbud mod vertikale jordvarmeanlæg og boringer til det primære
grundvandsmagasin, som ikke

Altid

x

x

x

x

x

x

x

anvendes til drikkevandsforsyning
Maks 50 mg/l nitrat ud af rodzonen i Miljøgodkendelser af husdyr-

Løbende

brug
Ved behandling af husdyrgodken-

Løbende

delser skal der være særlig fokus
på, at nitratbelastningen i eftersi-

x

x

x

tuationen ikke udgør en trussel
mod grundvandet.
Skærpede krav til opbevaring af

Løbende

kemikalier/miljøfremmede stoffer,
der kan udgøre en risiko for foru-

x

rening af grundvand, på virksomheder og landbrug

Tabel 4-7 (del 1) indsatser for Oksbøl Vandværks kildepladser ved Oksbøl og Broballe. Handlinger
der udføres af Sønderborg Kommune.
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Handlinger der udføres af

Boringer

Oksbøl Vandværk

Indvin-

Indsats-

NFI

Priorite-

dingsop-

område

ret

land

nitrat

område

BNBO

Hvornår

(IOL)
Indføre bæredygtig pumpestrategi,
dvs. lave ydelser i lange perioder.
Tilstandsvurdering af indvindingsboringer.

2012-2013

x

2012-2013

x

Pesticidkampagner overfor private
grundejere i samarbejde med

Hvert 5. år

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

kommunen.
Sløjfning af egne ubenyttede
boringer.
Tilstræbe, at indgå aftaler med

2012-2013
og løbende
2012-2016

berørte villaejere om stop for brug
af pesticider. Indgå aftaler med
landmænd om stop for brug af
pesticider og nedsættelse af gødningsforbrug til maks. 50 mg/l

x

x

x

nitrat ud af rodzonen – evt. køb af
jord. Indgå aftaler om, at der ikke
skal udbringes spildevandsslam på
landbrugsjord.

Tabel 4-7 (del 2) indsatser for Oksbøl Vandværks kildepladser ved Oksbøl og Broballe. Handlinger
der udføres af Oksbøl Vandværk.

4.6.3

Holm Vandværk

Vandværket ligger vest for Nordborg i den østlige udkant af Holm. Værket har én boring i drift og
kildepladsen er selve vandværksgrunden. Indvindingstilladelsen er på 60.000 m³ årligt. Indvindingen ligger stabilt omkring indvindingstilladelsen.
Vandværkets boring er filtersat i smeltevandssand og -grus 62-70 m under terræn, og der er mere
end 50 m dæklag over filteret. Der indvindes fra det primære magasin. Det oppumpede vand er af
en relativt stabil vandtype C, hvor sulfatindholdet svinger mellem 25 og 35 mg/l. Der er ikke konstateret nitrat eller pesticider i boringen. Vandkemien kan tyde på, at overfladepåvirket grundvand
nedsiver til magasinet i dele af indvindingsoplandet.
Relevante beskyttelseszoner for vandværker er vist i Figur 4-13. Grundvandets strømningsretning
er nordvestlig, og 90 % af det oppumpede grundvand er over 60 år. Det oppumpede vand er ikke
påvirket af forurening. Grundvandsdannelsen foregår hovedsageligt i et område nordvest for Oksbøl hvor dæklagene er relativt tynde (10-20 m), samt omkring indvindingsboringen. Der er ingen
prioriterede områder i indvindingsoplandet, men indenfor oplandet ligger et indsatsområde mht.
nitrat, som er udpeget på grund af tyndt lærdække.
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Figur 4-13: Indvindingsopland til Holm Vandværk.
BNBO for kildepladsen er vist i Figur 4-14. BNBO ligger hovedsageligt i landbrugsområde.
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Figur 4-14: BNBO omkring kildepladsen ved Holm Vandværk.

Der er registreret 2 V2-kortlagte grunde og 1 V1-kortlagt grund indenfor indvindingsoplandet, Figur
4-15. Kortlægningerne er nærmere beskrevet i Bilag 3.
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Figur 4-15: V1 og V2 kortlagte grunde i indvindingsoplandet til Holm Vandværk
I Tabel 4-8 (del 1 og del 2) er vist indsatser for Holm Vandværk.
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Handlinger der udføres af

Indvin-

Indsatsområde

Nitratfølsomt

Sønderborg Kommune

dingsop-

mht. nitrat

indvindings-

land (IOL)

BNBO

område (NFI)

Arbejde for at Region Syddanmark
prioriterer de kortlagte grunde til

Hvornår

løbende

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

undersøgelse og oprensning
Skærpet fokus på grundvand ved
tilsyn, tilladelser og godkendelser

Løbende

til landbrug og industri.
Redegørelser om grundvandsbeskyttelse i kommune- og lokalpla-

Løbende

ner.
Kommunalt ejet jord bortforpagtes
med krav om pesticidfri drift samt
højst 50 mg/l nitrat ud af rodzo-

Løbende

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

nen eller ingen stigning.
Kommunalt ejede byggegrunde får
tinglyst, at brug af pesticider ikke

Løbende/ved
udstykning

er tilladt.
Registrering, vurdering og eventuelt tæthedsprøvning af olietanke.
Opsporing af ubenyttede brønde
og boringer, samt vurdering af

2012-2014

2012

x

x

x

x

behov for sløjfning.
Forbud mod vertikale jordvarmeanlæg og boringer til det primære
grundvandsmagasin, som ikke

Altid

x

x

x

x

anvendes til drikkevandsforsyning.
Der stilles vilkår om maks. 50 mg/l
nitrat ud af rodzonen i husdyrgod-

Løbende

x

kendelser.
Løbende

Højst 50 mg/l nitrat ud af rodzonen eller ingen stigning i husdyr-

x

godkendelser
Ved behandling af husdyrgodken-

Løbende

delser skal der være særlig fokus
på, at nitratbelastningen i eftersi-

x

x

x

tuationen ikke udgør en trussel
mod grundvandet.
Skærpede krav til opbevaring af

Løbende

kemikalier/miljøfremmede stoffer,
der kan udgøre en risiko for foru-

x

rening af grundvand, på virksomheder og landbrug

Tabel 4-8 (del 1): indsatser for Holm Vandværk. Handlinger der udføres af Sønderborg Kommune.
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Handlinger der udføres af

Boringer

Holm Vandværk

Indvindingsopland

BNBO

Hvornår

(IOL)

Indføre bæredygtig pumpestrategi, dvs. lave ydelser i lange

x

2012-2013

x

2012-2013

perioder.
Tilstandsvurdering af indvindingsboringer.
Pesticidkampagner overfor
private grundejere i samarbejde

x

x

Hvert 5. år

x

x

2012-2013 og løbende

x

2012-2016

med kommunen.
Sløjfning af egne ubenyttede
boringer.
Tilstræbe, at indgå aftaler med
berørte villaejere om stop for brug
af pesticider. Indgå aftaler med
landmænd om stop for brug af
pesticider og nedsættelse af gødningsforbrug til maks. 50 mg/l
nitrat ud af rodzonen – evt. køb af
jord. Indgå aftaler om, at der ikke
skal udbringes spildevandsslam på
landbrugsjord.

Tabel 4-8 (del 2): indsatser for Holm Vandværk. Handlinger der udføres af Holm Vandværk.
4.6.4

Lavensby Vandværk

Indvindingstilladelsen er på 11.500 m³ årligt. Indvindingen er faldet fra ca. 20.000 m³/år siden
1980´erne til nu ca. 11.000 m³/år. Vandværket har én indvindingsboring (DGU nr 161.259), som
ligger i den nordlige del af Lavensby på grænsen til åbent land, Figur 4-16. Boringens geologi og
filtersætning er ikke beskrevet, men magasinet antages at bestå af grovkornede smeltevandsaflejringer, overlejret af 20 m tykke lerdæklag. 60% af det oppumpede vand er under 40 år gammelt.
Grundvandets strømningsretning er overvejende nordlig. Grundvandsdannelsen er lav.
Der er ingen prioriterede områder til grundvandsbeskyttelse i indvindingsoplandet til Lavensby
Vandværk.

Figur 4-16: Indvindingsopland til Lavensby Vandværk.
Indvindingen er ikke nitratsårbar og det indvundne vand er ikke påvirket fra overfladen. Der er ikke
problemer med råvandskvaliteten.
De boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for kildepladsen er vist i Figur 4-17. BNBO ligger
overvejende i beboet område med villahaver.

Side 47 af 93

Sønderborg Kommune
INDSATSPLAN FOR NORDALS

Figur 4-17: BNBO omkring kildepladsen ved Lavensby Vandværk.
Der er registreret 2 V2 kortlagte grunde, samt 3 V1 kortlagte grunde indenfor indvindingsoplandet
til Lavensby Vandværk, men ingen i det boringsnære beskyttelsesområde, Figur 4-18.
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Figur 4-18: V1 og V2 kortlagte grunde i indvindingsoplandet til Lavensby Vandværk
Af de beskrevne indsatser i indsatsplanen skal der for Lavensby Vandværk være særlig fokus på
indsatserne beskrevet i Tabel 4.9 (del 1 og del 2).
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Handlinger der udføres

Indvindingsop-

Nitratfølsomt ind-

af Sønderborg Kommune

land (IOL)

vindingsområde

BNBO

Hvornår

(NFI)
Arbejde for at Region Syddanmark prioriterer de kortlagte grunde til undersøgelse

løbende

x

x

X

og oprensning
Skærpet fokus på grundvand
ved tilsyn, tilladelser og
godkendelser til landbrug og

Løbende

x

x

X

industri.
Redegørelser om grundvandsbeskyttelse i kommu-

Løbende

x

x

X

ne- og lokalplaner.
Kommunalt ejet jord bort-

Løbende

forpagtes med krav om
pesticidfri drift samt højst 50

x

x

X

x

x

X

mg/l nitrat ud af rodzonen
eller ingen stigning.
Kommunalt ejede byggegrunde får tinglyst, at brug

Løbende/

af pesticider ikke er tilladt.

udstykning

Registrering, vurdering og
eventuelt tæthedsprøvning

ved
2012-2014

x

x

X

af olietanke.
Opsporing af ubenyttede
brønde og boringer, samt
vurdering af behov for sløjf-

2012

x

x

X

ning.
Forbud mod vertikale jord-

Altid

varmeanlæg og boringer til
det primære grundvands-

x

x

X

magasin, som ikke anvendes
til drikkevandsforsyning.
Højst 50 mg/l nitrat ud af
rodzonen eller ingen stigning

Løbende

x

i husdyrgodkendelser

Tabel 4-9 (del 1): Indsatser for Lavensby Vandværk. Handlinger der udføres af Sønderborg
Kommune.
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Handlinger der udføres af

Boringer

Lavensby Vandværk

Indvindingsopland

BNBO

Indføre bæredygtig pumpestrategi, dvs. lave ydelser i

Hvornår

(IOL)
2012-2013

x

lange perioder.
Tilstandsvurdering af indvindingsboringer.

2012-2013

x

Pesticidkampagner overfor
private grundejere i samar-

Hvert 5. år

x

x

x

x

bejde med kommunen.
Sløjfning af egne ubenyttede
boringer.
Tilstræbe at indgå aftaler
med berørte villaejere og
landmænd om stof for brug

2012-2013 og løbende
2012-2016

x

af pesticider

Tabel 4-9 (del 2): Indsatser for Lavensby Vandværk. Handlinger der udføres af Lavensby Vandværk.
4.6.5

Langesø Vandværk

Langesø Vandværk har en indvindingstilladelse på 100.000 m³ årligt. Indvindingen er faldet fra
knap 140.000 m³/år i 1980´erne til nu ca. 43.000 m³/år. Vandværket har to indvindingsboringer
og ligger i bebygget området tæt på en golfbane. Boringerne, der indvindes fra, er filtersat i smeltevandssand og –grus mellem 65 og 86 m.u.t. og dæklagene er mellem 45 og 53 m tykke. Det
indvundne vand har en stabil vandkemi, og der er ikke konstateret forurening i boringerne. Det
indvundne vand er ikke påvirket fra overfladen og der er ikke problemer med råvandskvaliteten.
Strømningsretningen er overvejende nordlig og grundvandsdannelsen foregår hovedsageligt i et ca.
0,5 km langt strøg syd for indvindingsboringerne. I dette område skal der gøres en ekstra indsats
for at beskytte grundvandet og området er udpeget som et prioriteret område. Indenfor oplandet til
Langesø Vandværk ligger desuden et indsatsområde mht. nitrat og et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) relativt tæt på indvindingsboringerne. Se Figur 4-19.
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Figur 4-19. Indvindingsopland til Langesø Vandværk
Det oppumpede vand er fra ca. 40 til 60 år gammelt. Der er ingen kortlagte grunde indenfor oplandet til Langesø Vandværk.
Det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) for kildepladsen ligger i byområdet og er vist i Figur
4-20.
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Figur 4-20: BNBO omkring kildepladsen ved Langesø Vandværk.
For de i indsatsplanen beskrevne indsatser, skal der for Langesø Vandværk være særlig fokus på
indsatserne beskrevet i 4.10 (del 1 og del 2).
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Handlinger der udføres af

IOL

Sønderborg Kommune

Indsatsomr.

NFI

nitrat

Prioriteret

BNBO

Skærpet fokus på grundvand
ved tilsyn, tilladelser og godkendelser til landbrug og indu-

Hvornår

omr.
Løbende

x

x

x

x

x

stri.
Redegørelser om grundvandsbeskyttelse i kommune- og

Løbende

x

x

x

x

x

lokalplaner.
Kommunalt ejet jord bortfor-

Løbende

pagtes med krav om pesticidfri
drift samt højst 50 mg/l nitrat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ud af rodzonen eller ingen
stigning.
Kommunalt ejede byggegrunde
får tinglyst, at brug at pestici-

Løbende/ved udstykning

der ikke er tilladt.
Registrering, vurdering og
eventuelt tæthedsprøvning af

2012-2014

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

olietanke.
Opsporing af ubenyttede brønde og boringer, samt vurdering

2012

af behov for sløjfning.
Forbud mod vertikale jordvar-

Altid

meanlæg og boringer til det
primære grundvandsmagasin,

x

x

x

x

x

som ikke anvendes til drikkevandsforsyning.
Maks 50 mg/l nitrat ud af rodzonen i Miljøgodkendelser af

Løbende

x

x

husdyrbrug
Stop for brug af pesticider og
reduktion af gødningsforbrug
på de kommunalt ejede golfba-

Fra 2012

x

x

x

nens arealer.

Tabel 4-10 (del 1): Indsatser for Langesø Vandværk. Handlinger der udføres af Sønderborg
Kommune.
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Handlinger der udføres af Lange-

Boringer

sø Vandværk
Indføre bæredygtig pumpestrategi,
dvs. lave ydelser i lange perioder.
Tilstandsvurdering af indvindingsboringer.

Indvindings-

Prioriteret

opland (IOL)

område

BNBO

2012-2013

x

2012-2013

x

Pesticidkampagner overfor private
grundejere i samarbejde med kom-

Hvornår

Hvert 5. år

x

munen.
Sløjfning af egne ubenyttede boringer.

2012-2013 og

x

løbende

Tilstræbe at indgå aftaler med berør-

2012-2016

te villaejere om stop for brug af
pesticider. Der skal for golfklubben
desuden indgå aftaler om, at nedsætte brug af gødning til maks. 50

x

x

mg/l nitrat ud af rodzonen.

Tabel 4-10 (del 2): Indsatser for Langesø Vandværk. Handlinger der udføres af Langesø
Vandværk.
4.6.6

Havnbjerg Vandselskab

Vandværket ligger i åbent land syd for Havnbjerg og har en indvindingstilladelse på 50.000 m³
årligt. Udviklingen af den aktuelle indvinding er faldet fra godt 60.000 m³/år til nu ca. 40.000
m³/år.
Havnbjerg Vandværk har 1 aktiv boring (162.722) der indvinder fra smeltevandssand, Figur 4-21.
Det oppumpede vand indeholder organisk materiale (NVOC på 5-6 mg/l) over grænseværdien og
ammoniumindholdet er over 0,5 mg/l. Grænseværdien for nitrit i rent drikkevand overskrides
jævnligt, hvilket er en indikation på, at der ikke sker tilstrækkelig iltning af ammonium i vandbehandlingen. Boringerne ligger i den sydlige del af Havnbjerg.
Grundvandsstrømningen er overvejende nordlig og hovedparten af grundvandsdannelsen i oplandet
sker boringsnært i den sænkningstragt, som vandindvindingen medfører. På grund af stor grundvandsdannelse og relativt ungt vand omkring boringerne udpeges området som et prioriteret område, hvor der skal gøres en ekstra indsats for at beskytte grundvandet. Det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) til boringerne ligger indenfor det prioriterede område. Det oppumpede vand
er ikke påvirket af forurening eller overfladenære vandkemiske forhold. Indvindingsoplandet ligger
delvist indenfor et nitratsårbart område. Ca. halvdelen af det oppumpede grundvand er over 60 år
gammelt og har generelt en forholdsvis høj alder.
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Figur 4-21: Indvindingsopland til Havnbjerg Vandværk.
De boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for kildepladsen er vist i Figur 4-22. BNBO ligger
delvist i dyrkede områder.
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Figur 4-22: BNBO omkring kildepladsen ved Havnbjerg Vandværk.
Der er registreret 3 V1-kortlagte grunde indenfor indvindingsoplandet, Figur 4-23, men ingen i de
boringsnære beskyttelsesområder.
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Figur 4-23: Kortlagte jordforureninger i indvindingsoplandet til Havnbjerg Vandværk.
I nedenstående Tabel 4-11 (del 1 og del 2) er vist indsatser for Havnbjerg Vandværk:
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Handlinger der udføres af

Indvindingsop-

Nitratfølsomt

Prioriteret

Sønderborg Kommune

land (IOL)

indvindingsop-

område

BNBO

Hvornår

land (NFI)
Arbejde for at Region Syddanmark prioriterer de kortlagte grunde til undersøgelse

løbende

x

x

x

x

og oprensning
Skærpet fokus på grundvand
ved tilsyn, tilladelser og
godkendelser til landbrug og

Løbende

x

x

x

x

x

x

x

x

industri.
Redegørelser om grundvandsbeskyttelse i kommune-

Løbende

og lokalplaner.
Kommunalt ejet jord bortfor-

Løbende

pagtes med krav om pesticidfri drift samt højst 50 mg/l

x

x

x

x

x

x

x

x

nitrat ud af rodzonen eller
ingen stigning.
Kommunalt ejede byggegrunde får tinglyst, at brug at

Løbende/ved udstykning

pesticider ikke er tilladt.
Registrering, vurdering og
eventuelt tæthedsprøvning af

2012-2014

x

x

x

x

olietanke.
Opsporing af ubenyttede
brønde og boringer, samt
vurdering af behov for sløjf-

2012

x

x

x

x

ning.
Forbud mod vertikale jord-

Altid

varmeanlæg og boringer til
det primære grundvandsma-

x

x

x

x

gasin, som ikke anvendes til
drikkevandsforsyning.
Højst 50 mg/l nitrat ud af
rodzonen i husdyrgodkendel-

Løbende

x

ser
Ved behandling af husdyrgodkendelser skal der være
særlig fokus på, at nitratbelastningen i eftersituationen

x

x

x

ikke udgør en trussel mod
grundvandet.

Tabel 4-11 (del 1). Indsatser for Havnbjerg Vandværk. Handlinger der udføres af Sønderborg
Kommune.
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Handlinger der udføres

Boringer

af Havnbjerg Vandværk

Indvidings-

Nitratfølsomt

Prioriteret

opland

indvindings-

område

(IOL)

område (NFI)

BNBO

2012-2013

Indføre bæredygtig pumpestrategi, dvs. lave ydel-

Hvornår

X

ser i lange perioder.
Tilstandsvurdering af
indvindingsboringer.

2012-2013

X

Løbende

Sikre iltning af det oppumpede vand (særlig

X

fokus kun for Havnbjerg).
Hvert 5. år

Pesticidkampagner overfor private grundejere i
samarbejde med kommu-

x

x

x

x

x

x

x

x

nen.
Sløjfning af egne ubenyttede boringer

2012-2013
og løbende
2012-2016

Tilstræbe, at indgå aftaler
med berørte villaejere om
stop for brug af pesticider. Indgå aftaler med
landmænd om stop for
brug af pesticider og
nedsættelse af gødningsforbrug til maks. 50 mg/l

x

x

nitrat ud af rodzonen –
evt. køb af jord. Indgå
aftaler om, at der ikke
skal udbringes spildevandsslam på landbrugsjord.

Tabel 4-11 (del 2). Indsatser for Havnbjerg Vandforsyningsselskab. Handlinger der udføres af
Havnbjerg Vandforsyningsselskab.
4.6.7

Sønderborg Forsyning, Havnbjerg Kildeplads

Vandindvindingen for Sønderborg Forsynings kildeplads ved Havnbjerg har varieret mellem ca.
111.000 m³ og 176.000 m³ årligt. Der indvindes fra 3 aktive boringer (DGU nr. 161.86, 161.215
og 161.216). Boringen DGU nr. 161.86 anvendes dog ikke af vandværket, men af Golfbanen til
vanding. Der indvindes fra det primære magasin, der består af smeltevandssand og –grus. Boringerne er filtersat i en dybde mellem 56 og 70 m u.t. Boringerne er placeret på et areal der også
rummer en golfbane. Lertykkelsen over magasinet vurderes at være omkring 40-50 m, men væsentligt tyndere nær kildepladsen. En mindre del af indvindingsoplandet ligger i et område med lille
dæklagstykkelse, helt ned til under 5 m.
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Halvdelen af det oppumpede grundvand er yngre end 45 år. I det nordlige område med høj grundvandsdannelse er alderen for grundvandet ungt. Grundvandsdannelsen er størst omkring indvindingsboringerne og ca. 1 km opstrøms, hvor tykkelsen af dæklagene er meget lille omkring 5-20
m. Området er udpeget som prioriteret område og indeholder samtidig boringsnært beskyttelsesområde, nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og indsatsområde mht. nitrat.
De dele af indvindingsoplandet som har en lerdæklagstykkelse under 15 m er udlagt som nitratfølsomt indvindingsområde og området nær værkets indvindingsboringer med en dæklagstykkelse
mindre en 5 m er udlagt som indsatsområde for nitrat /1/. Indvindingsoplandet er vist i Figur 4-24.

Figur 4-24: Indvindingsopland til Sønderborg Forsyning, Havnbjerg Vandværk.
To af værkets boringer har et varieret og stigende sulfatindhold. Dette tyder på påvirkning af pyritoxidation nærmere overfladen.
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En boring (161.216) har en svingende grundvandskvalitet med hensyn til redoxfølsomme stoffer.
Indvindingen synes delvist overfladepåvirket. Denne boring har i en periode haft et fald i indholdet
af methan, ammonium og jern samtidig med at der skete stigning i indholdet af sulfat og nitrat.
Siden er værdierne igen vendt, således at vandtypen svarer til den dybere liggende grundvandstype. Dette kunne tyde på en pludselig indflydelse af iltet vand i boringen.
Af hensyn til at minimere risiko for forureningspåvirkning fra overfladen bør der indføres en bæredygtig pumpestrategi, således at der ikke sker pludselige og kraftige variationer i oppumpningen.
Der ligger en golfbane i den nordlige del af indvindingsoplandet til vandværkets boringer. Golfbanen ligger desuden indenfor de boringsnæge beskyttelsesområder til alle 3 indvindingsboringer. En
del af golfbanen ligger også indenfor nitratfølsomt indvindingsområde. Den sydlige ende af golfbanen grænser op til et indsatsområde med hensyn til nitrat. BNBO for kildepladsen er vist i Figur
4-25.

Figur 4-25: BNBO omkring kildepladsen ved Sønderborg Forsyning, Havnbjerg Vandværk.
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Der er i ingen registrerede kortlagte jordforureninger i indvindingsoplandet til Havnbjerg Vandværk,
Sønderborg Forsyning.
I nedenstående tabel 4-12 (del 1 og del 2) er vist de indsatser der især er gældende for Sønderborg forsyning, Havnbjerg Vandværk:
Handlinger udføres af

Indvin-

Indsat-

Nitratfølsomt

Prioriteret

Sønderborg Kommune

dingsop-

somr.

indvindings-

område

land

nitrat

område

(IOL)

BNBO

(NFI)

Skærpet fokus på grundvand ved
tilsyn, tilladelser og godkendelser

Hvornår

Løbende

x

x

x

x

x

til landbrug og industri.
Redegørelser om grundvandsbeskyttelse i kommune- og lokal-

Løbende

x

x

x

x

x

planer.
Kommunalt ejet jord bortforpagtes med krav om pesticidfri drift
samt højst 50 mg/l nitrat ud af

Løbende

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

rodzonen eller ingen stigning.
Kommunalt ejede byggegrunde
får tinglyst, at brug at pesticider

Løbende/ved
udstykning

ikke er tilladt.
Registrering, vurdering og eventuelt tæthedsprøvning af olietan-

2012-2014

ke.
Opsporing af ubenyttede brønde
og boringer, samt vurdering af

2012

x

x

x

x

x

behov for sløjfning.
Forbud mod vertikale jordvarme-

Altid

anlæg og boringer til det primære grundvandsmagasin, som ikke

x

x

x

x

x

x

x

x

x

anvendes til drikkevandsforsyning.
Maks 50 mg/l nitrat ud af rodzonen i Miljøgodkendelser af hus-

Løbende

dyrbrug
For golfbanen skal der laves
aftale om nedsættelse af brug af
gødning til maks. 50 mg/l nitrat

x

x

ud af rodzonen samt stop for
brug af pesticider.

Tabel 4-12 (del 1): Indsatser for Sønderborg forsyning, Havnbjergs Vandværk. Handlinger der

udføres af Sønderborg Kommune.
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Handlinger udføres af Sønder-

Boringer

IOL

borg Forsyning, Havnbjerg

Indsat

NFI

Priori-

somr.

teret

nitrat

omr.

BNBO

2012-

Indføre bæredygtig pumpestrategi, dvs. lave ydelser i lange peri-

Hvornår

x

2013

oder.
Tilstandsvurdering af indvindingsboringer.

2012-

x

2013
Hvert 5.

Pesticidkampagner overfor private grundejere i samarbejde med

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

år

kommunen.
2012-

Sløjfning af egne ubenyttede
boringer.

2013 og
løbende

Tilstræbe, at indgå aftaler med

2012-

berørte villaejere om stop for

2016

brug af pesticider. Indgå aftaler
med landmænd om stop for brug
af pesticider og nedsættelse af
gødningsforbrug til maks. 50 mg/l

x

x

x

x

nitrat ud af rodzonen – evt. køb
af jord. Indgå aftaler om, at der
ikke skal udbringes spildevandsslam på landbrugsjord.
2012-

Indgå aftale med golfklubben om
at nedbringe gødningsforbruget til

x

x

x

2016

maks. 50 mg/l ud af rodzonen.

Tabel 4-12 (del 2): Indsatser for Sønderborg forsyning, Havnbjergs Vandværk. Handlinger der

udføres af Sønderborg Forsyning, Havnsbjerg.
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4.6.8

Danfoss Vandværk

Danfoss Vandværks indvindingstilladelse er på 400.000 m³ årligt. Indvindingen er faldet fra mere
en 1,5 mill. m³/år til ca. 349.000 m³ i år 2008, hvilket har givet et lettet pres på vandressourcen.
Indvindingen foregår fra 4 boringer, der ligger sydøst for Havnbjerg. Derudover er der to boringer,
som ikke er aktive. For tre af boringerne er der tegn på at vandet er overfladepåvirket. Disse boringer (162.23B og 162.45 samt 162.23A) indvinder mere terrænnært end de andre tre boringer.
En høj vandindvinding kan være en risiko for påvirkningen af grundvandet.
De tre andre boringer indvinder fra det primære grundmagasin af smeltevandssand. Strømningsretningen er sydøstlig. Der ses en middelstor til meget høj grundvandsdannelse i store dele af indvindingsoplandet.
Omkring de boringsnære områder,

Figur 4-26, er der udpeget et område, hvor grundvandsbeskyttelsen skal prioriteres. Her er
der stor grundvandsdannelse og vandet er ungt. Området falder stort set sammen med de
boringsnære beskyttelsesområder. I yderkanten af indvindingsoplandet ligger to nitratføl-
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somme indvindingsområder, ligeledes vist i

Figur 4-26.
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Figur 4-26: Indvindingsopland til Danfoss Vandværk.
I boring 162.244 er der i 2009 fundet miljøfremmede stoffer i form af opløsningsmidlerne trichlorethylen og DCE. Indholdet er dog under grænseværdierne, som er på 0,3 µg/l.
De boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for kildepladsen er vist i Figur 4-27. BNBO ligger
delvist i bebygget område og delvist i dyrkede områder. Boringerne 162. 23A og 162.45 ligger
mindre end 10 meter fra villahaverne mod nord. Boringernes beskyttelseszone på 10 m skal sikres.
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Figur 4-27: BNBO omkring kildepladsen ved Danfoss Vandværk.
Der ligger 3 tilsynspligtige virksomheder indenfor de boringsnære beskyttelsesområder, BNBO:
Danfoss Universe, Centrum Taxi og Thomsen Emballage Aps. Der skal føres skærpet tilsyn for disse
virksomheder, særligt med fokus på opbevaring af farligt affald og råvarer, der ved uheld kan give
anledning til forurening af grundvand. Brug af pesticider i Danfoss Universe oplevelsespark bør
undgås.
Den ene af disse tilsynspligtige virksomheder er Danfoss, der over en længere periode har undersøgt og oprenset forurenet jord. Der er konstateret forurening med chlorerede opløsningsmidler og
Region Syddanmark arbejder stadig på kortlægningen af foreningen. Den endelige kortlægning
forventes færdig i 2011 /5/. Der skal følges op på kortlægningen af grunden og på de muligheder
der er for oprensning af grunden.
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Indenfor indvindingsoplandet til vandværket er der registreret 1 V2-kortlagt grund og 3 V1kortlagte grunde. Der ligger desuden en V2 kortlagt grund indenfor BNBO (Fabriksvej 1), vist i Figur 4-28.

Figur 4-28: Kortlagte jordforureninger i indvindingsoplandet til Danfoss Vandværk.
Af de tiltag der er beskrevet i denne indsatsplan, som skal udføres bør der for Danfoss Vandværk
være særlig fokus på indsatserne beskrevet i Tabel 4.13 (del 1 og del 2).
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Handlinger der udføres af Sønder-

Indvin-

Nitratfølsomt

Prioriteret

borg Kommune

dingsop-

indvindingsom-

område

land (IOL)

råde (NFI)

BNBO

Arbejde for at Region Syddanmark
prioriterer de kortlagte grunde til
undersøgelse og oprensning (herun-

Hvornår

løbende

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

der på Danfoss)
Skærpet fokus på grundvand ved
tilsyn, tilladelser og godkendelser til

Løbende

landbrug og industri.
Redegørelser om grundvandsbeskyttelse i kommune- og lokalplaner.
Kommunalt ejede byggegrunde får
tinglyst, at brug af pesticider ikke er

Løbende

Ved udstykning

tilladt.
Kommunalt ejet jord bortforpagtes
med krav om pesticidfri drift samt
højst 50 mg/l nitrat ud af rodzonen

Løbende

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

eller ingen stigning.
Registrering, vurdering og eventuelt
tæthedsprøvning af olietanke
Opsporing af ubenyttede boringer og
brønde, samt vurdering af behov for

2012-2014

2012

sløjfning (evt. påbud).
Forbud mod vertikale jordvarmeanlæg
og boringer til det primære grundvandsmagasin, som ikke anvendes til

Altid

x

x

x

x

drikkevandsforsyning.
Højst 50 mg/l nitrat ud af rodzonen i
husdyrgodkendelser

Løbende

x

Løbende

Ved behandling af husdyrgodkendelser skal der være særlig fokus på, at
nitratbelastningen ikke udgør en

x

x

x

trussel mod grundvandet.
Løbende

Ved Himmark renseanlæg skal være
skærpet fokus på grundvandsbeskyttelsen i forbindelse med miljøgodken-

x

delser.
Skærpede krav til opbevaring af

Løbende

kemikalier/miljøfremmede stoffer, der
kan udgøre en risiko for forurening af

x

grundvand, på virksomheder og
landbrug

Tabel 4-13 (del 1): Indsatser for Danfoss Vandværk. Handlinger der udføres af Sønderborg
Kommune.
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Handlinger der udføres af

Boringer

Danfoss Vandværk

Indvindings-

Prioriteret

opland (IOL)

område

BNBO

Indføre bæredygtig pumpestrategi, dvs. lave ydelser i

Hvornår
2012-2013

x

lange perioder.
Tilstandsvurdering af indvindingsboringer.

2012-2013

x

Pesticidkampagner overfor
private grundejere (herunder
Danfoss Universe) i samar-

Hvert 5. år

x

x

x

x

x

x

bejde med kommunen.
Sløjfning af egne ubenyttede
boringer.
Tilstræbe, at indgå aftaler

2012-2013 og
løbende
2012-2016

med berørte villaejere om
stop for brug af pesticider.
Indgå aftaler med landmænd
om stop for brug af pesticider og nedsættelse af gødningsforbrug til maks. 50

x

mg/l nitrat ud af rodzonen –
evt. køb af jord. Indgå aftaler om, at der ikke skal udbringes spildevandsslam på
landbrugsjord.
Sikring af beskyttelseszonerne 10 m og 25 m omkring

2012-2013

x

boringerne

Tabel 4-13 (del 2): Indsatser for Danfoss Vandværk. Handlinger der udføres af Danfoss Vandværk.

4.6.9

Svenstrup Vandværk

Svenstrup Vandværk har en indvindingstilladelse på 100.000 m³/årligt. Indvindingen er halveret
siden 1980´erne til nu ca. 60.000 m³ årligt. Indvindingen foregår fra 3 boringer, som alle ligger på
den samme kildeplads og indvinder fra samme magasin. De er beliggende i den vestlige del af
Svenstrup. Selve vandværket ligger syd for Svenstrup. Grundvandsmagasinet består af smeltevandssand. Strømningsretningen er overvejende nordvestlig. Hovedparten af grundvandsdannelsen
sker i den centrale del af indvindingsoplandet syd for boringerne, hvor grundvandet strømmer hurtigst ned.
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Det indvundne grundvand er stærkt reduceret, meget sulfatfattigt og indeholder betydelige mængder af methan. Det er vandtype D som ikke er sårbart overfor nitratpåvirkning.
Indvindingsoplandet er ikke sårbart og indvindingen er ikke truet af nitratpåvirkning. Hovedparten
af det oppumpede grundvand er mellem 50-90 år gammelt. Der er ikke noget område med ungt
grundvand og der er ikke udpeget noget prioriteret område, Figur 4-29.

Figur 4-29: Indvindingsopland til Svenstrup Vandværk.
Selvom lerdæklaget er relativt tykt omkring boringerne, er der en stor grundvandsdannelse omkring de boringsnære beskyttelsesområder (16%). Der bør derfor være skærpet fokus på, at der i
BNBO ikke sker forurening af grundvandet.
De boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for kildepladsen er vist i Figur 4-30. BNBO ligger
delvist i bebygget område og delvist i dyrkede områder.
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Figur 4-30: BNBO omkring kildepladsen ved Svenstrup Vandværk.
Der ligger en enkelt virksomhed, PW autoreparation, indenfor BNBO, der bør føres skærpet tilsyn
med. Tilsynet skal have fokus på opbevaring af farligt affald og råvarer, således, at der ikke er
risiko for forurening i forbindelse med eventuelle uheld.
Indenfor indvindingsoplandet er der registreret 3 stk. V2-kortlagte grunde og 1 V1-kortlagt grund,
Figur 4-31.
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Figur 4-31: Kortlagte jordforureninger indenfor oplandet til Svenstrup Vandværk
I tabel 4-14 (del 1 og del 2) er de gældende indsatser for Svenstrup Vandværk beskrevet.
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Handlinger der udføres af Søn-

Indvindingsopland (IOL)

BNBO

Hvornår

derborg Kommune
Arbejde for at Region Syddanmark
prioriterer de kortlagte grunde til

løbende

x

x

undersøgelse og oprensning
Skærpet fokus på grundvand ved
tilsyn, tilladelser og godkendelser

Løbende

x

x

x

x

til landbrug og industri.
Redegørelser om grundvandsbeskyttelse i kommune- og lokalpla-

Løbende

ner.
Kommunalt ejet jord bortforpagtes
med krav om pesticidfri drift samt
højst 50 mg/l nitrat ud af rodzonen

Løbende

x

x

x

x

x

x

eller ingen stigning.
Kommunalt ejede byggegrunde får
tinglyst, at brug af pesticider ikke

Løbende/ved udstykning

er tilladt.
Registrering, vurdering og eventuelt tæthedsprøvning af olietanke.
Opsporing af ubenyttede brønde og
boringer, samt vurdering af behov

2012-2014
2012

x

x

for sløjfning.
Forbud mod vertikale jordvarmeanlæg og boringer til det primære
grundvandsmagasin, som ikke

Altid

x

x

anvendes til drikkevandsforsyning.
Skærpede krav til opbevaring af

Løbende

kemikalier/miljøfremmede stoffer,
der kan udgøre en risiko for forure-

x

ning af grundvand, på virksomheder og landbrug
Forbud mod spildevandsslam på
landbrugsjord.

Altid

x

Tabel 4-14 (del 1): Indsatser for Svenstrup Vandværk. Handlinger der udføres af Sønderborg
Kommune.
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Handlinger der udføres af Sven-

Boringer

strup Vandværk

Indføre bæredygtig pumpestrategi,
dvs. lave ydelser i lange perioder.
Tilstandsvurdering af indvindingsboringer.

Indvindingsopland

BNBO

2012-2013

x

2012-2013

x

Hvert 5. år

Pesticidkampagner overfor private
grundejere i samarbejde med

Hvornår

(IOL)

x

x

x

x

kommunen.
Sløjfning af egne ubenyttede boringer.

2012-2013 og løbende

2012-2016

Tilstræbe, at indgå aftaler med
berørte villaejere om stop for brug
af pesticider. Indgå aftaler med
landmænd om stop for brug af
pesticider og nedsættelse af gødningsforbrug til maks. 50 mg/l

x

nitrat ud af rodzonen – evt. køb af
jord. Indgå aftaler om, at der ikke
skal udbringes spildevandsslam på
landbrugsjord.

Tabel 4-14 (del 2): Indsatser for Svenstrup Vandværk. Handlinger der udføres af Svenstrup
Vandværk.
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5

Opfølgning af indsatsplanen

5.1

Årligt møde mellem kommune og interessenter

Det er vigtigt at sikre, at indsatsplanen følges op. Kommunen indkalder derfor de involverede
vandværker til et teknisk møde efter behov, for at gøre status.
Det vurderes, hvordan arbejdet skrider frem, og om der er nye oplysninger, der har indflydelse på
indsatsplanen. Det er vigtigt, at indsatser løbende kan tilpasses f.eks. ændringer i indvindingsstruktur.
5.2

Revision hvert 5. år

Sønderborg Kommune og vandværkerne bør sammen vurdere om planen bør revideres. Det skal
ske senest 5 år efter at planen er vedtaget.
Som følge af EU´s Vandrammedirektiv er der ved at blive indført nye regler om grundvandets og
overfladevandets kvalitet. Det vil i de kommende år blive klarlagt, om den nye lovgivning vil medføre et behov for ændring/revision af indsatsplanen, herunder behov for yderligere tiltag.
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6

Konsekvenser af planen

6.1

Indledning

Denne indsatsplan får betydning for Sønderborg Kommune, de involverede vandværker, samt
landmænd, virksomheder og private grundejere indenfor indvindingsoplandene til de 9 vandværker.
For de private grundejere er det vigtigt, at alle er opmærksomme på det fælles ansvar omkring
sikring af godt drikkevand i fremtiden, samt hvad man selv i dagligdagen kan gøre for at understøtte det.
For områdets landmænd betyder det, at der i de boringsnære beskyttelsesområder skal laves frivillige aftaler om ikke brug af pesticider, samtidig med at brug af gødning skal reduceres. I forbindelse med udarbejdelse af husdyrgodkendelser vil der med hensyn til nitrat blive stillet vilkår om
maks. 50 mg/l nitrat ud af rodzonen i prioriterede områder og indsatsområder mht nitrat.
Vandværkerne skal på baggrund af den godkendte indsatsplan forhandle med landmændene i området med henblik på, at få lavet frivillige aftaler eller evt. opkøbe jord. Desuden skal der på de ni
vandværker indføres en pumpestrategi, der sikrer en jævn indvinding. I samarbejde med kommunen skal der minimum hvert 5. år føres kampagner imod brug af pesticider i private villahaver, der
ligger indenfor de boringsnære beskyttelseszoner.
Sønderborg kommune skal have skærpet fokus på grundvandet i indvindingsoplandene og i områder med særlige drikkevandsinteresser, OSD i forbindelse med tilsyn, godkendelser og planlægning.
6.2

Andre planer

Indsatsplanen skal generelt være i overensstemmelse med den overordnede statslige vandressourceplanlægning. Alle nye lokalplaner skal tage højde for de beskyttelseszoner og restriktioner, der er
givet i denne indsatsplan. Det samme gælder for kommunens spildevands-, vandforsynings- og
kommuneplaner.

6.3

Miljøvurdering

Indsatsplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering (lov nr. 936 af 24. september 2009), og Sønderborg Kommune skal derfor vurdere, om der er behov for en miljøvurdering af indsatsplanen.
Sønderborg Kommune har gennemført en miljøscreening af indsatsplanen. Resultatet af screeningen er, at indsatsplanen ikke skal miljøvurderes, fordi det konkluderes, at planen ikke påvirker
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miljøet negativt. Tværtimod er påvirkningerne i forhold til jord og grundvand vurderet som positive.
Resultatet er vist i bilag x.
6.4

Overvågning

Det er nødvendigt løbende at undersøge, om indsatserne for at beskytte grundvandet virker efter
hensigten. I de lovpligtige analyser fra vandværkernes boringer indgår blandt andet nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stoffer. Det er også vigtigt, at der holdes øje med grundvandets kvalitet inden grundvandet pumpes op.
Det er desuden vigtigt at holde øje med udviklingen af grundvandsstanden, især fordi at grundvandsressourcen er begrænset. Endvidere overvåges grundvandsstandens eventuelle udvikling som
følge af klimaændringer. Sønderborg Kommune vil arbejde på at få etableret et pejleprogram for
alle vandværksboringer i kommunen.
6.5

Økonomi

Vandværkernes udgifter til at beskytte og overvåge grundvandet kan finansieres via vandprisen. En
beregning af vandværkets udgifter til grundvandsbeskyttende tiltag som køb af arealer, kampagner
og analyser fra overvågningsboringer er det ikke muligt at foretage på det foreliggende grundlag. I
særdeleshed fordi udgifterne til evt. opkøb af jord endnu ikke kendes.
Arealerne indenfor de boringsnære beskyttelsesområder ved de 9 vandværker udgør tilsammen ca.
36 ha. Økonomien i de frivillige aftaler er vanskelige at forudsige, fordi de afhænger af den enkelte
landmands planer og interesse for arealerne. Men umiddelbart vil en frivillig aftale med landmændene være billigere for vandværkerne end ved at opkøbe jord. En frivillig aftale kan dog være svær
at lave permanent.
De indsatser, som kommunen er ansvarlige for i indsatsplanen ligger indenfor de allerede eksisterende arbejdsopgaver.
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7

Ordliste

Bam
BAM (2,6 dichlorbenzamid) er et nedbrydningsprodukt af de nu forbudte ukrudtsbekæmpelsesmidler Prefix og Casoron, er blevet anvendt bl.a. i haver, på gårdspladser, parkeringsarealer og på veje
og stier.
Boringskontrol
Grundvandskvaliteten skal kontrolleres i vandforsyningsboringer i henhold til Bekendtgørelse nr.
1449 af 11/12/2007 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
Dyreenhed
En dyreenhed (DE) er et mål for gødningsproduktionen. 1 DE svarer til eksempelvis 1 ammeko med
opdræt, 24 slagtesvin (30-110 kg) eller produktion af 3.500 36-dages kyllinger.
Gradient
Med gradient på grundvandsspejlet menes ændringen af grundvandsspejlet fra ét sted til et andet.
Gradienten bruges til at beregne grundvandets strømningshastighed.
Grundvand
Vand fra nedbør, der er sivet gennem de øvre jordlag, og derefter befinder sig i hulrummene i jordene.
Grundvandsdannelse
Den del af nedbøren, der bliver til grundvand – kun en del af nedbøren bliver til grundvand, noget
går til vandløb/havet, noget fordamper og i nogle områder bliver nedbøren via kloakkerne til spildevand.
Grundvandets strømningsretning
Grundvandet strømmer "ned ad bakke", fra højt mod lavt tryk, og ved at bestemme beliggenheden
af grundvandsspejlet kan man derfor bestemme grundvandets strømningsretning.
Grundvandsdannende område
Det grundvandsdannende område for et grundvandsmagasin omfatter hele det areal på jordoverfladen, hvor nedbøren siver fra jordoverfladen ned i grundvandsmagasinet og hen til indvindingsboringen.
Grundvandsmagasin
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Grundvandmagasinet består af et vandfyldt jordlag. Det kan eksempelvis være et sandlag, hvor
alle hulrummene mellem sandkornene er fyldt op med vand eller det kan være et kalklag, der er
mættet med vand i hulrum og sprækker. Det magasin, man indvinder grundvand fra, kaldes for det
primære grundvandsmagasin Der kan godt forekomme grundvandsmagasiner mellem det primære
grundvandsmagasin og terræn, de kaldes for sekundære grundvandsmagasiner.
Grundvandsmodel
Ved hjælp af beregningsprogrammer på for eksempel en computer kan man beskrive grundvandets
dannelse, strømningsveje, og vandindvindingens betydning for vandløb og søer. Der er således tale
om en matematisk beskrivelse (en model) af naturen og vandets kredsløb.
Grundvandsspejl
Grundvandsspejlet er overfladen af grundvandet, og angiver dermed overgangen mellem den mættede zone og den umættede zone. Hvis der er frit grundvandsspejl, vil jorden under grundvandsspejlet være vandmættet, mens der over grundvandsspejlet vil være luftrum mellem jordpartiklerne (umættet zone). Grundvandsspejlet er det niveau, som grundvandet vil stige til i en boring.
Grundvandsspejlet er således et udtryk for trykforholdene i grundvandsmagasinet. Disse trykforhold kaldes også grundvandspotentialet.
Ha
En hektar (ha) er 10.000 m2.
Indvindingsopland
Indvindingsoplandet til en indvindingsboring er det område som afgrænses af vandets strømning
hen til indvindingsboringen. Vandet i indvindingsoplandet strømmer altid mod indvindingsboringen.
Størrelsen af indvindingsoplandet afhænger af den oppumpede vandmængde, grundvandets
strømning samt magasinets evne til at afgive vand. En forurening der siver ned i indvindingsoplandet til en boring, vil altså før eller siden kunne genfindes i det oppumpede vand fra boringen medmindre forureningen nedbrydes eller sorberes helt inden den når boringen. Indvindingsoplandet til
et vandværk har derfor stor betydning for sikring af det rene vand.
Kildeplads
Det område hvor vandværkets boringer er placeret.

Lerdæklag
Den samlede tykkelse af ler, der er aflejret over et grundvandsmagasin. Tykke lerdæklag kan give
en væsentlig beskyttelse af grundvandsmagasinet mod bl.a. nitrat.
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Moræneler
Ler aflejret af en gletcher.
MVJ-aftaler
Aftaler om MiljøVenlige Jordbrugsforanstaltninger
Nitrat
Nitrat er et næringssalt, der består af kvælstof og ilt. Nitrat i form af kvælstof tilføres jorden enten
som kunst- eller husdyrgødning. Nitrat kan desuden dannes naturligt i jorden ved nedbrydning af
organisk stof under iltede forhold. Nitrat er meget opløseligt i vand og kan derfor både optages af
planterne og udvaskes fra de øverste jordlag.
Nitratfølsomt indvindingsområde
Område, hvor grundvandet indeholder nitrat, eller hvor sulfatindholdet er stigende eller hvor nitrat
ikke reduceres. Hvis der ikke er reduktionskapacitet i dæklag eller magasin, passerer den nitratbelastning, der er på overfladen, uændret ned til grundvandet. Da drikkevandskravet på 50 mg/l skal
overholdes må belastningen i sådanne områder ikke overstige 50 mg/l.
Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD områder)
I OSD-områder skal der sikres en tilstrækkelig uforurenet og velbeskyttet vandressource til dækning af nuværende og fremtidige behov for vand af drikkevandskvalitet. Områderne udgøres af
indvindingsoplande til de største vandværker sammen med udpegede reserveområder. OSDområderne er udpeget i Regionplanen.
Oxideret
Er det samme som iltet. Et stof bliver oxideret ved oxidation, som er en proces, der forbruger ilt.
Den modsat rettede proces kaldes reduktion. Oxideret grundvand er blandt andet kendetegnet ved,
at der findes en vis mængde ilt i vandet. Ilten anvendes bl.a. til biologisk omsætning af organisk
stof. Efterhånden som ilten forbruges, skabes der mere reducerede forhold. Oxiderede vandtyper
kaldes vandtype A og B og indeholder ilt og nitrat Reducerede vandtyper er vandtype C og D .
Pesticider
Pesticider er en fælles betegnelse for alle de stoffer, man benytter til bekæmpelse af skadedyr (insekticider), ukrudt (herbicider) og svampe (fungicider). Listen over disse stoffer er meget lang, og
der kommer til stadighed nye til. Pesticider og deres nedbrydningsprodukter udgør en stor trussel
mod drikkevandet.
Potentialekort
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Et kort over grundvandsspejlets beliggenhed (grundvandets potentiale). På potentialekortet angiver
man den dybde (i kote), som grundvandsspejlet har det pågældende sted.
Prioriterede områder
Områder, hvor grundvandsdannelsen er høj og grundvandet er ungt.
Reduceret
Et stof bliver reduceret ved en proces, der kaldes reduktion. Den modsatte proces kaldes oxidation
eller iltning. Reduceret vand er blandt andet kendetegnet ved, at det ikke indeholder ilt. Afhængigt
af sammensætningen af forskellige stoffer (redoxparametrene) defineres grundvand som mere eller
mindre reduceret. De mest reducerede forhold er de methanogene forhold, der ofte kan genkendes
ved svovlbrintelugt ”lugt af rådden æg”. I et reduceret grundvandsmagasin vil nitrat kunne blive
omdannet til frit kvælstof og hermed fjernes fra grundvandet. Reducerede vandtyper er vandtype C
og D
Reduktionskapacitet
Den kapacitet et grundvandsmagasin har til at reducere nedsivende stoffer.
Regionplan
Regionplanen indeholder de overordnede politiske mål for den fysiske udvikling i de tidligere amter.
Regionplanen er med kommunalreformen ophøjet til Landsplandirektiv og retningslinierne er gældende indtil de statslige vandplaner kommer. Regionplanen indeholder blandt andet retningslinjer
for, hvilke aktiviteter der bør undgås i indvindingsoplandene til vandværkerne og de sårbare grundvandsmagasiner.
Råvand
Er det grundvand der hentes op af grundvandsmagasinet og endnu ikke er behandlet.
Skovrejsning
Tilplantning af eksempelvis landbrugsarealer med skov.
SFL-områder
Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL) er udpeget af staten og er områder, hvor miljøvenligt
jordbrug (MVJ) skønnes at være af særlig stor værdi for natur, kultur, vandløb, søer, fjorde eller
grundvand.
Vandbalance
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En opgørelse over det vand, der strømmer ind i området og det vand, der anvendes til vandløb,
drikkevand mv. Vandbalancen er et udtryk for, hvor meget vand, der er til rådighed til drikkevand,
hvis tilstanden ikke skal forringes.
Vandløbsafstrømning
Den del af nedbør og grundvand, som strømmer i vandløbene – vandløbsoplandene er de arealer,
hvor størsteparten af nedbøren tilføres vandløb.
Vandplaner
Vandplanerne erstatter regionplanerne som administrationsværktøj. Vandplanen er en helhedsplan,
der skal håndtere hele vandkredsløbet det vil sige, grundvand, overfladevand, vandløb og spildevand. Formålet med vandplanen er at opnå god økologisk tilstand i 2015 og i vandplanen opstilles
de indsatser som Naturstyrelsen har fundet nødvendige for at opfylde målet. Kommunen skal efterfølgende udarbejde en handleplan som kan opfylde målet og sikre, at handleplanen opfyldes. I
vandplanen fremgår også krav om maks. påvirkning af vandløb fra indvinding hvilket får indflydelse
på de fremtidige indvindingstilladelser.
Vandtype
Grundvandskvaliteten inddeles i 4 vandtyper: A, B, C og D. Vandtype A indeholder ilt og evt. nitrat.
Vandtype B indeholder nitrat. Vandtype A og B er oxiderede vandtyper. Vandtype C indeholder
sulfat og jern mens vandtype D indeholder lidt sulfat, jern og mangan og måske svovlbrinte og
methan. Vandtype C og D er reducerede vandtyper.
Vidensniveau 1
Vidensniveau 1 er det begreb i lov om forurenet jord der bruges, når en grund eller et areal måske
er forurenet. Der er kendskab til, at der har været aktiviteter på grunden/arealet som kan give
anledning til forurening, men der er ikke udført en undersøgelse af jorden eller grundvandet. Ifølge
loven skal Regionerne kortlægge grunden/arealet på vidensniveau 1, hvis der er mistanke om forurening.
Vidensniveau 2
Vidensniveau 2 er det begreb i lov om forurenet jord der bruges, når en grund eller et areal er forurenet. Der er udført en undersøgelse på grunden/ arealet, og undersøgelsen viser, at jorden (og
grundvandet) er forurenet. Ifølge loven skal Regionerne kortlægge grunden/arealet på vidensniveau 2, hvis der er konstateret forurening.
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Bilag 1
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Bilag 2 Kortlagte grunde
Kortlægningsnummer

Adresse

Branche

V2 kortlagte ejendomme

523-30005

Fabriksvej 1, Nordborg

523-05703

Færgevej 3, Oksbøl

Losseplads - Vesterlund

523-40048

Piledamsvej 3 (er også V1),

Hydro Texaco - Pile-

Havnborg

damsvej 3, benzinsalg

Skovvej 1A og 1B, Nord-

Tidl. Benzinsalg

523-10018

borg
523-03701

Stationsvej 12, Nordborg

Tidligere losseplads

523-00403

Storegade 38, Nordborg

Tidl. autoværksted med
benzinsalg

Kortlægningsnummer

Adresse

Branche

V2 kortlagte ejendomme
523-20001

Tvedgårdvej 7, Oksbøl,

Nedgravet fyringsolietank

Nordborg
523-05722

Ulbjergvej 1, Oksbøl

Losseplads – Gammeldam

523-40052

Nordborgvej 62-64

Hjortspringskolen

Lissie's Butik - Nordborgvej

Benzinsalg

523-40047

50

523-40113

Nordborgvej 129

Vognmand

523-05705

Klingbjerg (1)

Losseplads

523-05704

Skovvej

Tidl. Losseplads

523-10018

Skovvej 1a og 1b

Tidl benzinsalg

Arnbjergvej 7

Vognmand med benzin-

523-00402

salg

523-30003

Oksbølvej 34

Flyveaske

523-10015

Oksbølvej 30

Tidl. Benzinsalg

523-05101

Stationsvej 2

tidl. Garage og værksted

523-05726

Rugløkke

Tidl. Losseplads

523-07501

Ridepladsen 3, Nordborg

Tidligere renseri

523-40054

Slotsgrunden 1

Nordborg Slots Efterskole

523-30001

Storegade 50

Tidligere renseri -
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523-08003

Storegade 66

Tidl. Benzinsalg

523-05707

Ærvej

Losseplads

523-06202

Spangsmosevej 34

Broballe Mejeri

523-30006

Møllegade 21

Slaggedepot

V1 kortlagte ejendomme
Kortlægningsnummer

Adresse

523-40074

Hesselhøjvej 4, Nordborg

523-40010

Kvanløkke 1, Havnbjerg

523-40070

Havnbjerg Maskinværksted

Branche

Tilsynspligtig?

Kvanløkke 2, Havnbjerg
523-40041

Købingmarkvej 7, Nordborg

523-10030

Mads Clausensvej 2, Nord-

Tidligere benzinsalg

borg
V1 kortlagte ejendomme
Kortlægningsnummer

Adresse

523-40014

Mellemvej 7, Nordborg

523-40016

Danish Carbide Tools A/S ,

Branche

Mellemvej 20, Nordborg
523-40036

HL. Jørgensen, Maskinfabrik, Møllehaven 1, Nordborg

523-10033

Oksbøl Nørregade 4, Oksbøl

Tidligere benzinsalg

523-40000

Oksbølvej 4, Nordborg

Tidligere benzinsalg

523-40043

John's Auto, Oksbølvej 13,

Tidligere brændstofssalg

Nordborg
523-40037

Nordals Skyttekreds, Oks-

Skydebane

bølvej 18, Oksbøl
523-40114

HC, Autoværksted, Skolevej

Tidl. Autoværksted

53, Havnbjerg
523-40059

Storegade 29A, Nordborg

523-40031

TH. Brorsens vej 1, Nord-

Olietanke

borg
523-40100

Turøvej 1, Nordborg

523-50042

Tvedgårdvej 4, Oksbøl,

varmecentral

Nordborg

523-40038

Sandbjergvej 1

523-40048

Hydro Texaco - Piledamsvej

Svenstrup Skytteforening
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3
Tidl. autoværksted med
523-00403

benzinsalg, Storegade 38
Tidl. Benzinsalg - Oksbølvej

523-10015

30

523-40050

P. Moss eftf. A/S
Tidl. Smedie-

523-10003

Færgevej 34

/autoværkst./benzin-
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Bilag 3 potentielt forurenede virksomheder i indsatsområdet
Virksomhed

Adresse

liste-

Branche

kortlagt

punkt
Augustenhof auto

Augustenhof-

og maskinværk-

vej 15, Nord-

sted

borg

PLR Produktion

Bærensmølle-

ApS

vej 4, Nord-

Q01

Autoværksted

A53

Maskinfabrikker, - værksted
m.m metalforarbejdning

borg
Himmark rensean-

Brokbjergvej

læd - slamminera-

17, Nordborg

K206

Anlæg beh. Ikke farligt affald
R1-R11

liser

Vesterlund Con-

Færgevej 3,

tainerplads

Nordborg

K211

Container-/genbr.plads private
ol. abek.R12-13/D14-15
>=30t/dg,>4contain

Vesterlundsbanen

Færgevej 3A,

H201

Nordborg

Motorbaner og køretekniske
anlæg

Nord-Als Motor

Færgevej 3A,

Sport

Nordborg

Danfoss Flugt-

Færgevej 3B,

skydningsklub

Nordborg

Thomsen Embal-

Gammel Fa-

lage ApS

briksvej 1,

maskinsnedkerier, bygnings-

Nordborg

snedkerier

Gammel Fa-

Centrum Taxi

H201

Motorbaner og køretekniske
anlæg

J203

Udendørs skydebaner

E52

Savværker, møbelfabrikker,

H51

briksvej 2,

Garageanlæg/plads kør.mat. >=

Nordborg

3

Hesselhøjvej 2,

Stardesign ApS

Nordborg

Danfoss Hobby-

Kirkegade 6,

klub Nordals

Nordborg
Købingmarks-

Gert's Auto /Gert

vej 34, Nord-

Andersen

borg

V2

Q01

Autoværksted

Q01

Autoværksted

Q01

Autoværksted
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Virksomhed

Adresse

liste-

Branche

kortlagt

Forarbejdning af jern, stål eller

V1

punkt
Kvanløkke 1,

Pehama Produc-

A205

Nordborg

metaller, produktionsareal >=

tion A/S

1000 m2

Kaj Martin Nielsen

Kvanløkke 2,

Terp

Nordborg
Lyngmosevej

Schmiedmann I/S

Autoværksted

V1

K209

Autoophug (autogenbrug)

Q01

Autoværksted

E52

Savværker, Møbelfabrikker,

9, Nordborg
Mads Clau-

Auto-Jensen

sensvej, Nord-

v/Thomas Jensen

borg
Mads Clau-

Nordborg Både-

sensvej 2,

byggeri A/S

Nordborg

Danfoss Universe

Mads Patens-

A/S

vej 1, Nordborg
Mellemvej 20,

Martin Gram Ma-

Q01

maskinsnedkerier
J204

Forlystelsespark

A205

Forarbejdning af jern, stål eller
metaller, produktionsareal

Nordborg

>=1000m²

skinfabrik
Nordborg Kraft-

Mellemvej 31,

varmeværk I/S

Nordborg

JCS Transport

Møllegade 27,

G201

Varmeværk

H51

Garageanlæg

A53

Forarbejdning af jern, stål eller

Nordborg
Dyvig Marine

Møllegade 3,
Nordborg

Timco Electronic

Møllegade 44,

ApS

Nordborg

H.L Jørgensen

Møllehaven 1,

metaller
A54

Elektronisk virksomhed

A53

Forarbejdning af jern, stål eller

Nordborg
Tantalum Techno-

Nordborgvej

logies

81, Nordborg

Danfoss A/S, In-

Nordborgvej

dustriparken

81, Nordborg

metaller
A202

Overfl.beh kar >=30 m³ ekcl

skyllekar
A205

Forarbejdning af jern, stål eller
metaller, produktionsareal
>=1000m²
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Virksomhed

Adresse

liste-

Branche

kortlagt

punkt
D. Frederiksen &

Nordborgvej 3,

søn A/S

Nordborg

Norals Autoværk-

Nordborgvej

sted ApS

54, Nordborg

Danfoss A/S

Nordborgvej

E52

Savværker, Møbelfabrikker,
maskinsnedkerier

Q01

Autoværksted

A205

Forarbejdning af jern, stål eller

81, Nordborg

metaller, produktionsareal
>=1000m²

Siemens Flow

Nordborgvej

instrument A/S

81, Nordborg

A207

Elektroniske virksomheder til
fremstilling af print eller transformat

A/S P. Moos eftf.

Nyrøjsvej 11,

H51

Garageanlæg

H51

Garageanlæg

Q01

Autoværksted

V1

J203

Udendørs skydebane

V1

J203

Udendørs skydebane

A53

Forarbejdning af jern, stål eller

Nordborg
Verner Østergaard

Oksbøl Nørregade 4, Nordborg

John´s Auto

Oksbølvej 13,
Nordborg

Nordals Skytte-

Oksbølvej 18,

kreds

Nordborg

Svenstrup & om-

Sandbjergvej

egns skyttefore-

1, Nordborg

ning
Dan-sepcial

Skolevej 46,

V/Bent Jørgensen

Nordborg

Materialegården i

Skolevej 53,

Nordborg

Nordborg

Jens Peter Madsen

Skovvej 4,

metaller
Q01

Autoværksted

H51

Garageanlæg

B52

Mørtelværker, grusværker eller

Nordborg
Broballe Mørtel og

Spangsmose-

betonvarefabrik

vej 2, Nord-

stenknuseri, ikke placeret ved

borg

indvinin.

Idrætsfonden for

Stadionvej 1,

Norals

Nordborg

J52

Indendørs skydebaner
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Virksomhed

Adresse

liste-

Branche

kortlagt

Q01

Autoværksted

V1

Q01

Autoværksted

Q01

Autoværksted

H51

Garageanlæg, redningsstation

K209

Autogenbrug

punkt
Shell

Th. Brorsens
vej 1, Nordborg

H.C. Autoværk-

Tværvej 1,

sted v/ Helle Lau-

Norborg

ritzen
PW autoreperation

Ugelbjergvej 5,

/Preben Wind

Nordborg

Nordborg Brand-

Ulbjerggade

station

29, Nordborg

Brdr. Schøber

Østervej 16,

Autoimport ApS

Nordborg
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