


Vandforsyningsplan Nordals 

 Vandværker: 

 Holm 

 Sønderborg forsyning, Havnbjerg og Nordborg 

 Oksbøl sogn 

 Langesø 

 Lavensby 

 Havnbjerg vandforsyningsselskab 

 Svenstrup 

 Guderup 

 Danfoss  



Vandforsyningsplan fra 2001 

 Mål: 

 På lang sigt skal alle ejendomme have mulighed for 
tilslutning til et vandværk og alle vandværker skal til 
enhver tid levere nok vand der opfylder de gældende 
krav til drikkevandskvalitet. 

 Det tilstræbes at eksisterende vandværker forbliver  

 Enkeltindvindere påbydes at få bragt deres 
vandforsyning i orden, hvis drikkevandskvaliteten ikke 
er i orden. 



Generelt resultat af mine tilsyn og arbejdet med vand i 
2011 

 Generelt om vandforsyningen 

 Der er sket store forbedringer 

 Det er sket via sammenlægninger (eks. Oksbøl Sogn, 
Guderup) 

 Mindre ikke almene vandværker har forbedret sig 
mærkbart (eks. Hardeshøj) 

 Overblik over enkeltindvinderne 

 Indsatsplan i gang i Nordals 

 



Ny vandforsyningsplan 

 Enkeltindvindere kommer i fokus 

 Nye forsyningsoplande 

 Krav til vandværkerne 

 Tillæg til vandforsyningsplanen 

 Prognose del 

 



Enkeltindvindere 

 Enkeltindvinderne bliver en integreret del af vandforsyningsplanen 

 

 Hvor langt vil I gå for at få fat i en enkeltindvinder 

 

 Eksempel: Ledningsnettet koncentrer sig om fædselsårerne 
Oksbølvej og Nordborgvej, hvor langt vil I gå for at få fat i en 
enkeltindvinder ude ved kysten?  

 

 I regionplanen står der ingen boringer ned til det dybere magasin 
i OSD området, med mindre det bruges til drikkevand. Den vil jeg 
skærpe til almene vandforsyning, udelukkende. Enkeltindvindere 
må nøjes med de ikke dybe boringer. Måske burde vi gå så langt 
at sige ingen enkeltindvindere i indvingsoplande, eller begrænse 
dem. 



Forsyningsopland fra tidligere vandforsyningsplan 



Nye forsyningsoplande 

 Tætsidende polygoner, ingen ”hvide områder” 

 Ingen problem for Nordals, sådan var det allerede i 1994. 

 Nogen forsyningsoplande udgår 

 Nogen sammenlægges 

 Nogen forandres måske 



Krav til vandværkerne 

 Rentvandstanken skal tilses hvert 5. år 

 Dialog og erfaringsudveksling 

 Drikkevand er et levningsmiddel 

 Fast nødforsyning eller beredskabsplan, hvor scenarie for 
hvordan sådan en hurtigt kan etableres med beregning af 
hvad det koster og budget, der tillader det. Skal fremgå af 
vandforsyningsplanen. 

 Nødforsyning skal etableres, så det er realiserbart 

 Kontrolprogrammer skal overholdes løbende over ét år. 
Indarbejdes ikke konkret i vanforsyningsplanen. 

 

 



Min vurdering af vandværkerne god, middel,utilfredsstillende  

En afvigelse kan give middel. Flere kan give utilfredsstillende 

 Kildeplads 
 Krav: indhegnet, aflåste tørbrønde/beskyttelse, beskyttet mod indtrængning 

 Boringer 
 Krav: tør indretning, dgu skilt, fredningsbælter, ingen ”zoologisk have”, 

udluftning beskyttet med net 

 Bygningsvurdering 
 Krav: tæt murværk, udluftningshuller med net, løbende vedligeholdelse 

 Maskiner 
 Krav: ingen tæring, pumper der fungerer (også i boring) 

 Hygiejne 
 Krav: der skal være rent, ingen ”zoologisk have” 

 Drikkevandskvalitet 
 Krav: ingen overskridelser inden for et år*** 

 

 



Tillæg til vandforsyningsplanen 

 Eksempel, Augustenborg Havn Vandværk lukkede. Der 
skulle føres et rør i et større rør under dæmningen, og 
ekstra rørføring i vej, således at Augustenborg by kunne 
forsynes fra Mjang Dam. 

 Teknisk problemstilling: rimelig enkelt at give tilladelse til. 

 Sagsbehandlingstid:  

 tiden til at udarbejde sagen og lave indstillingen til 
teknik og miljøudvalg: 2 uger (super ansøgning ) 

 Udkast til T&M udvalg som godkender udkast (min 2 
uger) 

 8 ugers offentlig hør jfr. Bek. om vanforsyningsloven 

 Derefter skal den endeligversion godkendes i T&M 
udvalg , Ø udvalg og byrådet (min 3 uger) 

 I alt 15 uger, hvis alt går glat. 

 



Et rør i et rør 

 Det gjorde det ikke for tillæg til vandforsyningsplan for 
Augustenborg Havn. Den tog 

 Sendt til offentliggørelse den 01-02-2010 (uge 5)  

 Godkendt byråd den 25-05-2010 (uge 21) 

 Ude af minde hænder i 16 uger 

 Sagsbehandlingstid i alt: 19 uger  



Forslag til løsning på problemet  

 At det skrives ind i den gældende vandforsyningsplan, hvor 
det pågældende vandværk vil gå over til hvis det bringes i 
den uheldige situation at skulle lukke. Jeg kan ikke se 
nogen hindring i at der nævnes 2 muligheder.  

 Der bør arbejdes med ideen, da det kan spare meget på 
sagsbehandlingstiden, i en proces hvor der ikke 
nødvendigvis er masser af tid. 



Prognose del 

 Lægges ud til rådgiver 

 Forventer ikke det store problem med vandværkernes 
kapacitet, da der generelt er registreret et fald i 
indvindingen ved de fleste vandværker over de sidste 10 år 

 VIGTIGT: det er vigtigt at I udfylder alle felter ved 
indberetningen af vandforbruget i 2012!  



God nyhed!  

 Vandplanerne er landet, de er i 2 ugers høring 
 

 Vi kan gå i gang med at udarbejde nye 
indvindingstilladelser snart…håber vi 



Andre nyheder 

 Staten har hævet gebyret per m3 oppumpede grundvand 
fra 33 til 67 ører. 





Tilpasning af nye forsyningsoplande 

 


