
Vandrådsmøde den 12. november 2015 



Afdeling Vand og Jord 

 Indberetning af oppumpede vandmængder (Jakob) 

 

 Kontrolprogrammer med de nye pakker (Susanna) 

 

 Takstblade, regulativ, hjemmeside, information til forbrugerne 
(Susanna) 

 

 Beredskabsplan (Susanna) 

 

 Vandsamarbejde (Susanna) 

 

 Indsatsplanlægning (Henrik) 



 

 Fra årsskiftet bliver de tidligere skemaer til indberetning af oppumpede 
vandmængder suppleret af en online web-tjeneste. 

 

 I løbet af januar vil I modtage en mail med en vejledning, der guider jer 
igennem den elektroniske indberetning. I mailen vil der også være et 
brugernavn og en adgangskode som der logges ind med.    

 

 Mailen sendes til den e-mailadresse, som kommunen har registreret for 
anlægget (indberetter). 

 

 Indberetningen foretages på http://sonderborg.vand.geoenviron.dk  

 senest den 1. februar 2016.  

 

 Når indberetningen er foretaget modtager I en kvittering 
på mail. 

 

 

 

 

Indberetning af oppumpede vandmængder 

http://sonderborg.vand.geoenviron.dk/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJrN15P9iskCFeHzcgodMc8GJw&url=http://www.vandcenter.dk/nyheder/2015/01-aflaes-maaler&psig=AFQjCNEDgPBcVDjrw0DS0RLijnBYu7p_1A&ust=1447420838369698


 

Oplysningerne 
fremgår af mail, 

som fremsendes til 
indberetter  







Oplysninger om jeres anlæg 



Oplysninger om jeres 
indvindingstilladelse 



Seneste års indberetninger 



Tryk her hvis der 
indberettes i m3 



Tryk her hvis I anvender 
målerstanden.  





 



 



 



 



Kontrolprogrammer, beredskabsplaner mv. 



Kontrolprogrammer 

 Ifølge bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg 292 af 26/03/2014 og vejledning fra 
MST, er det vandværkerne der, så vidt muligt indstiller 
kontrolprogrammerne til kommunen til godkendelse. 
 

 Dette har ikke været praksis her i kommunen. Kommunen 
har lavet kontrolprogrammer til vandværkerne hvert andet 
år. 
 

 Det er en service vi gerne fører videre, hvis I er stemt på 
det.  



Pesticidpakken 

 Indgår i boringskontrol og i kontrol med organiske 
mikroforureninger. 
 
OBS: aromater og organiske klorforbindelser HAR været 
obligatoriske er det ikke længere, kun ved særlige tilfælde i 
dag! 
 

 Pesticider relaterede til plantegrønt, frugt- og bæravl og 
kartoffelavl skal alle med. 
 



PFAS (ultimo november træder det i kraft) 

 Indføres i PFAS i kontrol med organiske mikroforureninger 
ved vandværker, hvor der er påvist kilder i 
indvindingsopland. (15 forsyninger i vores kommune, 19 
vandværker i alt) 



Radon og Tritium 

 Vi forholder os afventende til at ændringerne bliver meddelt 
i slutningen af november 

 

 Vi har Radon i jorden, men betyder det at vi skal måle for 
det i grundvandet? 

 

 Hvad med den indikativ dosis? 

 

 Kontakt til laboratoriet 



Hvornår får I de nye kontrolprogrammer? 

 Når alle vandværker har indberettet vandmængderne til februar, 
så laver vi en kørsel af alle vandværker, via vores nye fagsystem. 
Det skulle være ret nemt.  



Hjemmeside til vandværker 

 Vi har en bøn: 

 Takstblade, regulativ, information til forbrugerne på 
hjemmesiden, please! 

 Forny regulativet! Vi har haft et par sager på det sidste, 
hvor det vil have været heldigt, hvis regulativet var 
opdateret til nyere, mere entydige formuleringer. 

 Takstbladet skal vise hvad det koste at komme på 
vandværket. 

 Når I afbryder vandet skal forbrugerne informeres…også 
gerne på facebook! 

 



Beredskabsplan 

 Jeg har modtaget 16 beredskabsplaner 

 Jeg mangler stadigt 15 

 Jeg vil gerne bede jer om at tjekke telefonnumrene inden I 
sender dem ind til mig. Kommunale nr er 8872 numre siden 
2007 

 Virksomheder I skal kontakte, er også madproducenter som 
pizzeria, bager 

 Nødforsyning må ikke være brandslanger! Faste PVC rør 
lagt i overfladen er accepteret så længe det ikke fryser eller 
er hedt. 



Vandsamarbejde 

 Vi vil ud og informere de vandværker, der endnu ikke har 
fået en information om deres kortlægning i deres 
indvindingsopland inden for nærmere fremtid. 

 Formålet er at I træffer afgørelse om deltagelse i 
vandsamarbejdet på en belyst baggrund.  

 Der er kommet nye kortlægninger for Broager og Flensborg 
Fjord området. 

 Angående Sydals venter vi på at strukturen i vandforsyning 
falder på plads.  



Nyt om indsatsplaner 



Status for indsatsplanlægningen 

 Nordals i høring frem til den 17. december 
 

 Midtals næsten klar i forslag. Møder med vandværkerne i 
januar 2016. 
 

 Sundeved næsten klar i forslag. Der afholdes møder med 
vandværkerne i november-december 

 



Planlagte indsatsplaner 

 Guderup 2016 
 Guderup Vandværk 

 

 Gråsten-Rinkenæs 2016 
 Gråsten Vandværk 

 Tørsbøl Vandværk 

 Rinkenæs Vandværk 

 Dalsgård Vandværk 

 

 Broager Land – Egernsund 2017 
 Broager Vandværk 

 Iller Vandværk 

 Gammelgab-Dynt 

 Skelde Vandværk 

 Egernsund Vandværk 



Planlagte indsatsplaner 

 Sydals 2017 
 Sydals Øst Vandværk 

 Hørup og Høruphav Vandværk (Kirke Hørup Vandværk) 

 Kegnæs Vandværk 

 

 Kær 2017 
 Kær Vandværk 

 



Indsatsplanlægning i Sønderborg Kommune 



Indsatsplan Sundeved, Indsatsområder, Indvindingsoplande og BNBO 



Indvindingsoplande i Flensborg Fjord – Broager Land området 



Indvindingsopland og indsatsområde Tørsbøl 



Forslag til indsatser der udføres af vandværkerne 

Indsats OSD Indvindings
opland 

Indsats-
område 

I 
BNBO 

Overvågning af grundvandskvalitet 
ift. nitrat og sulfat 
 

x x x 

Dyrkningsaftaler eller overvågning 
ift. pesticider 

x x 

Kampagner overfor borgere og 
virksomheder 

x x x 

Sløjfning af egne ubenyttede 
boringer 

x 

Tilstandsvurdering af 
indvindingsboringer 

x 

Opsporing af ubenyttede brønde og 
boringer 

x 

Bæredygtig pumpestrategi x 


