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Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst,  
med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan 
 
Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til 

Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst 
 

Vurdering fra Vand & Jord, samt 
relevans for planen  

Rettelse som følge af 
svar 

1 Sønderborg 
Forsyning 

1. Sønderborg Forsyning mener, at kravet om 
dyrkningsaftaler mht. nitrat i BNBO til Huholt 
vandværk bør ændres til krav om skærpet 
overvågning. Ændringen begrundes i at de 
seneste målinger af sulfat i boringerne viser et 
faldende indhold og dermed, at grundvandet ikke 
er så sårbart overfor nitrat som først antaget. 

2. Store dele af BNBO området ved Huholt er udlagt 
som skovrejsningsområde. Sønderborg Forsyning 
vil gerne samarbejde med Sønderborg Kommune 
og Naturstyrelsen om Skovrejsning i BNBO. 

3. Det skal fremgå mere tydeligt, at aftaler med 
private villaejere indenfor BNBO er en frivillig 
opgave. 

1. Forvaltningen vurderer, at de 
seneste analyseresultater fra 
boringerne ved Huholt vandværk kan 
begrunde en ændring af krav om 
dyrkningsaftaler til krav om 
overvågning samt fysisk kontrol af 
Huholt vandværks boringer for 
utætheder. 

2. Forvaltningen finder det relevant at 
indgå i et samarbejde om 
Skovrejsning. 

3. I planens tabel 4-5 (2) står, at 
forsyningen skal tilstræbe at indgå 
frivillige aftaler med villaejere hvilket 
implicit betyder, at opgaven skal 
udføres, hvis det er muligt. 
Forvaltningen er klar over, at det kan 
være vanskeligt at indgå aftaler med 
private villaejere. Det er imidlertid 
vigtigt, at der som minimum skabes 
en dialog med de villahaveejere, der 
bor i sårbare grundvandsområder 
eller tæt på indvindingsboringer. 
 

Ændring af handlinger 
mht. nitrat i tabel 4-3 og 
4-5. 
Nummereringen af tabel 
4-14, del 2 på side 38 er 
rettet til 4-5, del 2. 
 
Teksten i tabel 4-3, 4-4 
(2) og 4-5 (2) 
omformuleres til: 
 
”Gå i dialog med berørte 
villaejere om stop for 
brug af pesticider og om 
muligt indgå aftaler om 
stop for brug af 
pesticider.” 

2 Vandrådet i 
Sønderborg 
kommune (VR) 

1. VR spørger om planen har samme retsvirkning 
som indsatsplaner udarbejdet efter VFL §13. 

2. Kan det forventes, at de øvrige vandværker i 
kommunen, via et kommende vandsamarbejde, 
skal være med til at udrede erstatninger ud fra en 
indsatsplan udarbejdet efter §13a. 

3. VR efterlyser en tidsplan for planprocessen. 
4. VR påpeger, at der er andre måder at fordele 

udgifterne til erstatninger end gennem et 
vandsamarbejde. 

5. VR mener ikke, at retningslinje 4.3.2 om pesticidfri 

1. Indsatsplaner vedtaget efter § 13a 
har samme retsvirkning som 
indsatsplaner vedtaget efter § 13. 

2 Formålet med etableringen af et 
vandsamarbejde er bl.a. at sikre en 
mere jævn fordeling af udgifterne til 
grundvandsbeskyttelse mellem 
vandværkerne i Sønderborg 
Kommune. Det er dog op til parterne 
i et vandsamarbejde at aftale 
vilkårene herfor.  

Relevante tidspunkter i 
forhold til planprocessen 
skrives i kapitel 3.1 på 
side 14. 
”mg/l” rettes til ”mg/l ud 
af rodzonen”. 
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drift på kommunalt ejet jord, skal medtages. 
6. VR efterlyser et overslag over, hvad de enkelte 

indsatser koster. 
7. VR påpeger, at de data der ligger til grund for 

denne indsatsplan (Naturstyrelsens kortlægning) 
er mere end 6 år gammel. 

3 Relevante tidspunkter skrives ind i 
kapitel 3.1. 

4 Se svar ved pkt. 2 
5. Retningslinje 4.3.2 vedrører 

Sønderborg Kommunens 
administration og er derfor en 
væsentlig del af indsatsplanen. 
Kravet om pesticidfri drift af 
kommunalt ejet jord er ikke nyt. Det 
er en del af kommunens aftale med 
Kommunernes Landsforening og 
Miljøministeren fra 2007. 

6. Det er meget få indsatser der 
indebærer en betydende økonomi i 
denne indsatsplan. Sønderborg 
Kommune foretager principielt ikke 
økonomiske overslag over 
dyrkningsaftaler, som skal udføres 
som følge af planen, fordi det vil 
være at foregribe de forhandlinger 
der efterfølgende skal foretages 
mellem vandværkerne og de berørte 
lodsejere. 

7. Grundlaget for indsatsplanen er 
Naturstyrelsens kortlægning fra 
2010. Da både Naturstyrelsens 
kortlægningsproces og Kommunens 
indsatsplanlægning er tidskrævende, 
kan det ikke undgås, at nogle data vil 
være nogle år gamle. Der er dog 
anvendt helt nye data for 
grundvandskemien ved Huholt i 
forbindelse med høringsperioden.  

 

3 FVD (Foreningen 
af danske 
vandværker) 

1. FVD finder, at indsatsplanen burde have været 
sendt i høring samtidig med de tilstødende 
indsatsplaner, fordi vandværkernes 
indvindingsoplande er delvist sammenfaldende. 
FVD mener på den baggrund, at høringen er sket 
på et ufuldstændigt grundlag.  

1. Hvis FVD’s ønske skulle opfyldes 
ville det kræve, at alle indsatsplaner 
skal udarbejdes samtidig, og så 
sendes i en samtidig høring. Dette er 
ikke praktisk muligt. Endvidere er 
afgrænsningen mellem 
indsatsplanerne foretaget på en 
sådan måde, at det grundvand der 

Ingen ændringer til 
planen. 
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indvindes indenfor de enkelte 
planområder i praksis ikke er 
sammenfaldende med 
naboområderne. Afgrænsningen er 
desuden udført på baggrund af en 
faglig vurdering af de grundvands-
dannende områder, således at det 
grundvand der beskyttes i denne 
indsatsplan ikke dannes i områder, 
der ligger udenfor planområdet. 
 

4 Miljøministeriet, 
Naturstyrelsen 
(NST) 

1. Naturstyrelsen gør opmærksom på, at SK skal 
redegøre for den faglige baggrund for, hvorfor det 
enkelte område har behov for en indsatsplan. 

2. Naturstyrelsen anbefaler, at begrebet 
”indsatsområder” ikke anvendes for andre 
områder end de af Miljøministeren udpegede 
indsatsområder. 

3. NST skriver, at det bør tydeliggøres, hvem der 
skal gennemføre overvågning. 

4. NST gør opmærksom på, at der i indsatsplanen 
står, at Områder med særlige 
drikkevandsområder (OSD) fremgår af 
Vandplanerne. Dette er ikke korrekt idet 
udpegningen af OSD områder nu sker i 
”Udpegning og administration m.v. af 
drikkevandsressourcer”. 

1. I indsatsplanens kapitel 2.4.1. 
redegøres for den faglige baggrund 
for, at der skal gøres en særlig 
indsats for grundvandsbeskyttelse i 
planområdet. 

2. Forvaltningen er enig i, at det er 
uheldigt at anvende begrebet 
”Indsatsområde” for andre områder, 
end de statsligt udpegede indsats-
områder. Dette rettes til. 

3. Forvaltningen er enig i at det tydeligt 
skal fremgå, hvem der har ansvaret 
for de beskrevne 
overvågningsopgaver i 
indsatsplanen. 

4. Forvaltningen vil tilrette teksten, så 
den er i overensstemmelse med 
lovgivningen på området. 
 

I kapitel 2.4.1. er den 
faglige begrundelse for 
behovet for denne 
indsatsplan yderligere 
uddybet. 
Ordet indsatsområde 
ændres til ”planområde”. 
Det tydeliggøres, hvem 
der har ansvaret for 
gennemførelse af over-
vågningsindsatserne 
beskrevet i tabel 4-3, 
side 27 og tabel 4-4, 
side 33-34. 
Beskrivelse af hvor OSD 
områderne udpeges i 
kapitel 4.3, side 18 er 
tilrettet. 

5 Region 
Syddanmark  

1. Region Syddanmark bemærker at ”der er tale om 
en grundig og gennemarbejdet indsatsplan, som 
indeholder en god beskrivelse af indsatser, 
ansvar og opfølgning.” 

2. Regionen bemærker, at den gerne deltager i det 
fremtidige indsatsplanarbejde ved deltagelse i 
Koordinationsforum og følgegrupper.  

3. Den i tabel 4-1 beskrevne prioriteringsrækkefølge 
for Regionens indsats skal justeres i 
overensstemmelse med Regionens 
strategirevision. 

4. Vandværkernes analyseprogrammer er ikke 

2. SK hilser tilbuddet velkommen. 
Medlemmerne af Koordinationsforum 
bestemmes dog i samarbejde med 
de 3 øvrige sønderjyske kommuner. 

3. SK er enig i dette, men opfordrer 
Regionen til at prioritere de 
forurenede lokaliteter under 
hensyntagen til indsatsplanens 
anbefalinger. 

4. Analyseprogrammer der udføres i 
forbindelse med overvågning 
fastsættes i de efterfølgende 

Tekst i tabel 4-1, side 21 
redigeres, så den er i 
overensstemmelse med 
Region Syddanmarks 
strategi på området. 
 
V2 kortlagt grund med 
reg. nr. 540-81269 
tilføjes tabellen i bilag 2. 
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beskrevet nærmere, men omfatter formentlig 
monitering i relevant omfang af miljøfremmede 
stoffer. 

5. Regionen går ud fra, at retningslinje 4.3.1. ikke 
gælder for undersøgelsesboringer udført i 
forbindelse med Regionens indsats overfor 
grundvandsforurening. 
Til bilag 2 kan tilføjes en V2 kortlagt lokalitet: 540-
81269.  

overvågningsprogrammer som 
udføres af Sønderborg Forsyning i 
samarbejde med Sønderborg 
Kommune. Heri vil bl.a. 
miljøfremmede stoffer indgå i 
relevant omfang.  

5. Alle boringer er omfattet af 
retningslinje 4.3.1. Boringer der 
udføres i forbindelse med 
forureningsundersøgelser vil blive 
vurderet individuelt. SK vurderer, at 
det vil være meget få 
forureningsundersøgelses boringer, 
hvor det er nødvendigt at bore til det 
primære grundvandsmagasin i 
området. 

6. Indarbejdes i bilag 2. 
 

6 LandboSyd 1. LandboSyd påpeger, at det ikke fremgår af 
planen, om kravet til pesticidfri drift (i BNBO til 
Huholt vandværk) er fastsat på baggrund af et 
forsigtighedsprincip, men at forvaltningen på et 
møde i Koordinationsforum har bekræftet dette. 
Endvidere bemærkes det, at krav om pesticidfri 
drift og krav om maks. 50 mg nitrat/ l ud af 
rodzonen bør ske efter en konkret vurdering. 

2. LandboSyd mener, at det er problematisk, at der 
beskrives generelle hovedfaktorer for indsatser i 
indsatsplanen. Landbo Syd mener, at 
faktaboksen, der beskriver disse indsatser, bør 
slettes eller omformuleres. 

3. LandboSyd gør opmærksom på, at Sønderborg 
Kommunes politik om, at der ikke må anvendes 
pesticider på kommunalt ejet jord vil give lavere 
priser på bortforpagtning af disse jorde. 

4. LandboSyd gør opmærksom på, at tabel 4-3 kan 
misforstås. 

5. Det forventes, at de dyrkningsaftaler der skal 
indgås vil ske mod fuldstændig erstatning til 
landmændene. 

6. LandboSyd gør opmærksom på det 
uhensigtsmæssige i pesticidfri drift og skriver 

1. Kravet om pesticidfri drift i BNBO er 
valgt ud fra et forsigtighedsprincip 
fordi både Naturstyrelsens og 
Kommunens egne undersøgelser 
viser, at grundvandsressourcen i 
området er maksimalt udnyttet og, 
fordi de 2 vandværker forsyner store 
dele af indbyggerne i Sønderborg by. 

2. Enig i at det ikke skal beskrives som 
en faktaboks, men en information om 
mulige indsatser. De beskrevne 
indsatser på side 12 er generelle og 
derfor ikke nødvendigvis et udtryk for 
de indsatser, der gælder for denne 
indsatsplan.  

3. Kravet om pesticidfri drift af 
kommunalt ejet jord er ikke nyt. Det 
er en del af kommunens aftale med 
Kommunernes Landsforening og 
Miljøministeren fra 2007. 

4. Den øverste del af tabel 4-3, 
markeret med pink, er gældende for 
BNBO til Huholt vandværk, mens 
den nederste del af tabellen gælder 

Overskriften i boksen 
side 12 ændres til: 
”Oversigt over mulige 
indsatser på baggrund 
af en konkret vurdering” 
Teksten i faktaboksen 
på side 12 nuanceres, 
således, at overvågning 
også nævnes som en 
mulig indsats. 
 
 
Teksten i tabel 4-3, side 
27 omformuleres, så det 
bliver lettere at forstå og 
misforståelser undgås. 
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samtidig, at man ikke mener, at det normalt er 
nødvendigt at stille krav om pesticidfri drift.  

 

for begge vandværkers BNBO. Vi vil 
forsøge at forbedre tabellen, så den 
bliver lettere at forstå. 

5. Dyrkningsaftaler der indgås i 
forbindelse med en indsatsplan skal 
ske mod fuldstændig erstatning. 
Erstatningen betales af det 
vandværk, der har fordel af aftalen. 

6. Forvaltningen er enig i at, det ikke 
altid er nødvendigt, at stille krav om 
pesticidfri drift, men i dette tilfælde er 
det på baggrund af en konkret, faglig 
vurdering fundet nødvendigt.  
 

 
Forkortelser: 
SK: Sønderborg Kommune 
NST: Naturstyrelsen 
VR: Vandrådet for Sønderborg Kommune 
BNBO: Boringsnært beskyttelsesområde. En beskyttelseszone omkring vandværkets boringer. 

 


