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Udkast til indsatsplan Nordals 
 

Svar til bemærkninger fra Sønderborg Vandforsyning A/S.  
 

 

1. Sønderborg forsyning foreslår, at der udarbejdes bilag til indsatsplanen med detailkort for hvert 

enkelt vandværk.  

Svar:  Der vil blive udarbejdet detailkort som bilag med luftfotos som baggrundskort. 

 
2. Den vestlige del af Indsatsområdet ved Havnbjerg ligger udenfor indvindingsoplande. Vi 

antager, at dette betyder at der ikke skal indgås aftaler for den del, der ligger udenfor. 

Svar:  Ja. 

 
3. Det foreslås i indsatsplanen, at vi skal indgå aftaler med private villahaveejere i BNBO og i 

prioriterede områder. Det vil i praksis være tungt at administrere sådanne aftaler og umuligt at 

kontrollere om aftalerne overholdes. Vi foreslår at ændre teksten til ”kan indgå aftaler”. 

Svar:  Teksten ændres som foreslået. 

 
4. Det fremgår af tabel 4-5, at kommunen skal give forbud mod spildevandsslam i BNBO’er med 

høj grundvandsdannelse. Det bør derfor ikke i samme tabel stå, at Sønderborg Forsyning skal 

indgå aftaler om at der ikke må udbringes spildevandsslam i BNBO. Hvis Sønderborg Kommune 

har hjemmel til at forbyde udbringning af spildevandsslam i BNBO, Indsatsområder mht. nitrat 

og i prioriterede områder skal det fremgå tydeligt af planen, og vandværkerne skal ikke 

pålægges at indgå aftaler herom. 

Svar:  Dette er en fejl. Kommunen har ikke hjemmel til at meddele forbud mod 

udbringning af spildevandsslam og kommunens opgave vedr. spildevandsslam skal 

derfor udtages af tabel 4-5. Sønderborg Forsynings opgave om at indgå aftale om 

ikke udbringning af spildevandsslam skal derfor fastholdes i tabel 4-5. 

 
5. Sønderborg Kommune har udpeget prioriterede områder på i alt 111 ha uden at angive de 

nøjagtige kriterier for udpegningen. Det er afgørende for vandværkerne at kende disse kriterier 

i en forhandlingssituation med landmænd, og de bør derfor fremgå af indsatsplanen. Kortet 

over grundvandsdannelsen til det primære magasin bidrager ikke umiddelbart til 

argumentation for udpegningen. 
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Svar:  Kriteriet for udpegningen af de prioriterede områder er en kombination af relativ 

høj grundvandsdannelse og relativ ung alder. Det betyder, at kriterierne for 

udpegningen er individuel og vil variere fra indvindingsopland til 

indvindingsopland. Der kan således ikke gives et nøjagtigt kriterium for 

udpegningen,men vi vil indføje nogle udpegningsværdier for hvert prioriteret 

område i indsatsplanen. Udpegningen af de prioriterede områder er et forsøg på at 

målrette indsatsen i de mest grundvandssårbare områder indenfor 

indvindingsoplandene frem for hele IOL. 

 
6. Boring DGU-nr. 161.13B er erstattet af 161.366 (side 29, afsnit 4.6.1). 

Svar: Rettes. 

 
7. Skovrejsning. Sønderborg  Vandforsyning foreslår,” at Kommunen øger ambitionsniveauet med 

hensyn til skovrejsning i indsatsplanen”.  ”Som aktivitet i indsatsplanen skal der stå, at 

Sønderborg kommune i disse områder vil stå i spidsen for at indgå samarbejdsaftaler om 

skovrejsning”. 

Svar: Vi er enige i betragtningerne og arbejder videre med forslaget. 
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