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Offentlighedsperiode
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den 7. oktober 2021. I samme periode blev et udkast til en screeningsafgørelse efter
Miljøvurderingslovens regler offentliggjort og sendt i høring ved berørte myndigheder.
Høringen har ikke medført ændringer i den endelige indsatsplan eller i screeningsafgørelsen.
Endelig vedtagelse af planen
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Indsatsplanområde Genner-Løjt Kirkeby, Aabenraa Kommune 2021 i henhold til § 10 i
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12. november og fremgår af Bilag 2.
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse: Indsatsplanområde Genner-Løjt Kirkeby, Aabenraa
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1. INDLEDNING
Aabenraa Kommune er inddelt i otte indsatsplanområder, Figur 1.1. For hvert indsatsplanområde er der
redegjort for grundvandsressourcen, samt hvilke indsatser, der skal iværksættes for at sikre en tilstrækkelig
uforurenet og beskyttet vandressource til dækning af det nuværende og fremtidige behov for vand af
drikkevandskvalitet inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til
almene vandforsyninger uden for disse.

Figur 1.1. Skitseret afgrænsning af de otte indsatsplanområder i Aabenraa Kommune, hvor der udarbejdes indsatsplaner
for de respektive almene vandforsyninger: 1) Hovslund-Rugbjerg, 2) Genner-Løjt Kirkeby, 3) Barsø, 4) RødekroAabenraa-Kliplev (RAaK), 5) Felsted-Rønshoved, 6) Tinglev-Ravsted, 7) Rens og 8) Padborg-Bølå.

2. INDSATSPLANOMRÅDET
Indsatsplanen for Genner og Løjt Kirkeby området befinder sig uden for OSD, og omfatter
indvindingsoplandene til Genner Vandværk og Løjt Kirkeby Vandværk i den nordøstlige del af Aabenraa
Kommune, Figur 2.1.
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Figur 2.1 Oversigtskort med angivelse af vandværksplacering, indvindingsoplande (IOL), og de udpegede
sprøjtemiddelfølsomme områder (SFI) og indsatsområder (IO) i indsatsplanområdet Genner og Løjt Kirkeby, Aabenraa
Kommune. I den østlige del af området fremgår indsatsområdet ved det tidligere Loddenhøj Vandværk.

3.

KORTLÆGNING

Naturstyrelsen har i 2015 foretaget grundvandskortlægning for indvindingsoplandene til Genner Vandværk
og Løjt Kirkeby Vandværk. I 2014 har Aabenraa Kommune udarbejdet BNBO for vandværkerne. Herudover
forestår Region Syddanmark kortlægningen af forureningslokaliteter.
3.1. KORTLÆGNINGER UDFØRT AF STATEN
Statens kortlægning er grundlaget for udpegning af OSD og IO, og kan tilgås via følgende link:
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/grundvandskortlaegning/kortlaegning2015/sydjylland-og-fyn/indvindingsoplande-udenfor-osd-fyn-og-sydjylland/
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Geologien og grundvandsmagasinerne
De geologiske aflejringer af sand og ler udgør kortlægningsområdets grundvandsmagasiner og beskyttende
dæklag. Derfor er kendskab til aflejringernes fordeling vigtig for vurdering af de hydrologiske
strømningsmønstre, den konkrete mulighed for vandindvinding og for bestemmelse af grundvandets
sårbarhed. Desuden er sedimenternes fysiske og mineralogiske forhold vigtige for grundvandsstrømningen
og vandkemien.
Kortlægningsområdets nuværende landskab er primært dannet i den sidste istid, Weichsel. Vandværkerne
ligger øst for Hovedopholdslinjen i et kuperet terræn, Figur 3.1. De kvartære aflejringer og
grundvandsmagasinerne består af vekslende lag af sandede og lerede aflejringer fra forskellige isfremstød.

Figur 3.1. Uddrag af Per Smeds landskabskort over Danmark.

De terrænnære jordlag består overvejende af moræneler og smeltevandssand, Figur 3.2. Mod vest er der
indslag af ferskvandstørv og ved Løjt Kirkeby er der indslag af flyvesand.
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Figur 3.2. Jordartskort 1:25.000 for indsatsplanområdet.

Under istidsaflejringerne findes de ældre prækvartære aflejringer. Den hydrostratigrafiske model for
indvindingsoplandene viser tykke lerlag over indvindingsboringerne, Figur 3.3a og Figur 3.3b.
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Figur 3.3a. Profiler fra den hydrostratigrafiske model, som går igennem indvindingsoplandene. Øverst gennem Genner
Vandværks indvindingsopland, og nederst gennem Løjt Kirkeby Vandværks indvindingsopland. Pile angiver vandets
strømningsretning i det primære magasin, og de blå trekanter angiver vandværksboringer. Koten er angivet i meter.
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Figur 3.3b. Lagserien i den hydrostratigrafiske model med tolket lithologi.

Vandværkernes primære indvindingsmagasin består af smeltevandssand (Lag 2 i den hydrostratigrafiske
model). Genner Vandværks indvindingsdybde ligger mellem 55-70 meter under terræn.
Indvindingsmagasinet er 10-15 meter tykt mod nordøst og øges til 15-20 meter i spidsen af
indvindingsoplandet. Løjt Kirkeby Vandværks boringer har en indvindingsdybde på 56 – 65 meter under
terræn. I størstedelen af indvindingsoplandet er magasinet 5 - 10 meter tykt. I begge vandværkers
indvindingsoplande er lerdæklagene over 30 meter tykke.
Der er udarbejdet hydrogeologiske modeller for området. Modellerne er brugt til at vurdere områdets
sårbarhed, grundvandets strømning og indvindingsoplande. Den hydrologiske model viser en
grundvandsdannelse til Genner Vandværk på mellem 300-400 mm/år og mellem 100-400 mm/til Løjt
Kirkebys Vandværk. Både grundvand og vandløb afvander til kysten. Indvindingsoplandet til Genner
Vandværk strækker sig mod vest, mens indvindingsoplandet til Løjt Kirkeby Vandværk strækker sig i en
sydvestlig retning.
Ud fra grundvandsmodellen er det vurderet, at grundvandet er under 25 år om at strømme fra de yderste
dele af indvindingsoplandene til indvindingsboringerne. Der er ikke regnet på transporten fra terræn til
grundvandsmagasin.
Der er ikke fundet nitrat i grundvandsmagasinet og sulfatindholdet er kun let forhøjet. Vandtypen er C, som
indikerer, at det er et mindre sårbart grundvandsmagasin, hvor der kun sker en indirekte påvirkning fra
overfladen. Der er ikke fund af pesticider eller nedbrydningsprodukter af pesticider i grundvandsmagasinet
omkring indvindingsoplandene. Derimod er der fund i mere terrænnære magasiner, hvor lerdæklaget er
tyndt.
Hovedparten af arealanvendelsen i indvindingsoplandet til Genner Vandværk er landbrugsarealer.
Derudover findes mindre områder med bebyggelse/befæstelse og naturområder. Indvindingsoplandet til Løjt
Kirkeby Vandværk strækker sig ind over Løjt Kirkeby by, og hovedparten af indvindingsoplandet udgøres af
befæstede/bebyggede områder. I periferien af oplandet ses mindre områder med landbrug og skov.
Udpegninger
Den hydrologiske kortlægning er en del af grundlaget for beregning af indvindingsoplande,
grundvandsdannende oplande samt aldersfordeling af det indvundne vand.
Der er foretaget en vurdering af nitratsårbarheden på baggrund af lertykkelser og grundvandskvalitet. Der er
meget stor lertykkelse på over 30 m og grundvandet viser ikke påvirkning fra landbrug, og der er derfor ikke
udpeget nitratsårbare områder. Det afgrænsede indsatsområde i den østlige del af indsatsplanområdet,
omfattede det tidligere indvindingsopland til det nu lukkede Loddenhøj Vandværk.
På sandjorde indenfor indvindingsoplandene har Staten udpeget sprøjtemiddelfølsomme
indvindingsområder (SFI) og afgrænset indsatsområder (IO). Der er således udpeget et mindre
sprøjtemiddelfølsomt område i den sydvestlige del af indvindingsoplandet til Løjt Kirkebys vandværk.
Udpegningerne fremgår af figuren nedenfor, Figur 3.4.
6

Figur 3.4. Kort over udpegninger i indsatsplanområdet.

3.2. KORTLÆGNING UDFØRT AF REGION SYDDANMARK
Region Syddanmark forestår kortlægning af forureningslokaliteter. Kortlægningen foregår på to niveauer.
Vidensniveau 1 (V1) betyder, at der har været aktiviteter, som kan have medført forurening. Vidensniveau 2
(V2) betyder, at der er konstateret forurening, som kan udgøre en miljø- og sundhedsmæssig risiko.
Regionens kortlægning efter jordforureningsloven er en fortløbende proces. Ny viden kan derfor medføre, at
der kommer lokaliteter til, som ikke tidligere har været omfattet af jordforureningslovens kortlægninger eller
af den offentlige indsats.
Kortlægningen er på nuværende tidspunkt ikke afsluttet, og der pågår fortsat adresseindsamling og V1kortlægning. Region Syddanmark prioriterer indsamling af oplysninger i OSD og indvindingsoplande højest.
Regionens kortlægninger ses i figuren nedenfor, Figur 3.5.
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Figur 3.5. Områder med kortlagt jordforurening i indsatsplanområdet.

Der er 3 kortlægninger i indvindingsoplandet til Genner Vandværk og 7 i indvindingsoplandet til Løjt Kirkebys
Vandværk, heraf er 4 indenfor BNBO. Det forventes at kortlægningerne prioriteres til videre undersøgelse.
3.3. KORTLÆGNING UDFØRT AF AABENRAA KOMMUNE
I 2014 udførte Aabenraa Kommune beregninger af arealstørrelse for BNBO. Staten har i 2015 beregnet
indvindingsoplande for Genner og Løjt Kirkebys vandværker. Staten vil fremover beregne både
indvindingsoplande og BNBO ved ændringer i indvindingsstrukturen.
Indenfor BNBO er grundvandet kun 1 til 2 år om at nå fra randen til filterindtag. Beregningen for BNBO er
baseret på den aktuelle indvindingstilladelse (og analysefrekvens 1 til 2 år) og kan således ændres, såfremt
indvindingen ændres. Beregningerne medfører et BNBO på hhv. 9,5 ha for Genner Vandværk og 32 ha for
Løjt Kirkeby Vandværk. Der udlægges BNBO omkring nye drikkevandsboringer til almene vandforsyninger.
Der blev i 2014 udarbejdet et datablad for hvert BNBO, som beskriver data og vurdering af
beskyttelsesbehovet. Databladene ses i Bilag 3. I 2017 indgik en række politiske partier en aftale om
pesticidstrategi, der i 2019 mundede ud i en BNBO-vejledning. BNBO’erne i Indsatsplan Genner Vandværk
og Løjt Kirkeby Vandværk, Aabenraa Kommune, er vurderet i overensstemmelse med BNBO-vejledningen
og på baggrund af databladene, seneste grundvandskemiske analyser samt øvrig kortlægning.
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4. BESKRIVELSER OG HANDLINGER VEDR. DE ENKELTE VANDVÆRKER
4.1. GENNER VANDVÆRK
Genner Vandværk er etableret omkring 1938 og forsyner 612 forbrugere med drikkevand. Vandværk og
indvindingsboringer er beliggende i den nordlige ende af Genner. Indvindingstilladelsen er på 80.000 m3 /år
og udløber ved udgangen af år 2042. Den nuværende oppumpede mængde grundvand varierer omkring
60.000 m3/år.
Indvindingen sker fra to boringer, DGU nr. 160.1157 og 160.1268, som begge ligger ved vandværket. Boring
DGU nr. 160.1157 er fra 1987, er 74 meter dyb og filtersat 57-61 meter under terræn i glacialt
smeltevandssand. Boring DGU nr. 160.1268 er fra 1994, er 70 meter dyb og filtersat i glacialt
smeltevandssand 62-68 meter under terræn.
Vandværket har en nødforbindelse til Løjt Kirkeby Vandværk, og derigennem med Arwos.
Vandværkets placering, indvindingsboringer, indsatsområder og forureningskortlagte lokaliteter indenfor
indvindingsoplandet fremgår af nedenstående figur, Figur 4.1.

Figur 4.1. Indvindingsoplandet til Genner Vandværk med angivelse af indsatsområder (IO), grundvandsdannende opland
og forureningskortlagte lokaliteter (V1- og V2-kortlagt) samt placering af geologisk profilsnit igennem oplandet.

9

Omkring begge indvindingsboringer vurderes den samlede lertykkelse over indvindingsfiltret til at være over
30 meter, Figur 4.2. Det vurderes ud fra den geologiske tolkning, at der er tale om et spændt
grundvandsmagasin.

Figur 4.2. Geologisk forståelsesmodel for Genner Vandværk. Profilets længde svarer til længden af indvindingsoplandet.

Boringerne står tæt på hinanden i samme magasin, men det ses også af profilet ovenfor, at der kan være
mulighed for at indvinde vand fra dybere liggende magasiner. Der er ingen informationer omkring
vandkvalitet eller ydeevne af det dybereliggende magasin.
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VANDKVALITET
For indvindingsboringerne er der produceret tidsserier over indholdet af nitrat, sulfat, klorid og de beregnede
parametre: ionbytning og forvitringsgrad, Figur 4.3.

Figur 4.3. Tidsserier for udvalgte parametre, inkl. ionbytning og forvitringsgrad.

Boringerne er nitratfrie, har et relativt lavt sulfatindhold, som har været svagt stigende de seneste 25 år.
Vandtypen er reduceret (vandtype C), som sammen med ionbytning og forvitringsgrad viser, at vandet
strømmer gennem lerlag og kun er svagt påvirket af processer fra terræn.
Der har været fund af pesticider og nedbrydningsprodukter herfra (BAM (2,6-Dichlorbenzamid) og DNOC) i
råvandet en enkelt gang, Figur 4.4. Der er i 2019 analyseret for Triazol, Desphenyl-chloridazon, NNDimethylsulfamid og Chlorothalonil-amidsulfonsyre i boring DGU 160.1157 og i rentvand (til forbruger), men
uden fund. For boring DGU 160.1268 er seneste analyse fra 2016, og der er endnu ikke analyseret for
ovennævnte stoffer med undtagelse af Chlorothalonil-amidsulfonsyre, hvilket der er blevet analyseret for i
2019 uden fund.

Figur 4.4. Tidsserier for fundne pesticider i boring 160.1268.
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Grundvandet er under 25 år om at strømme igennem indvindingsoplandet, men alderen af det oppumpede
grundvand vurderes at være betydeligt ældre på grund af transporttiden igennem det tykke lerlag, Figur 4.5.

Figur 4.5. Aldersfordeling af grundvandet, som indvindes ved for Genner Vandværk. Fra Indvindingsoplande uden for
OSD, Fyn og Sydjylland. Trin 2. Naturstyrelsen Aalborg, 2015.

Der er 3 jordforureningslokaliteter indenfor oplandet, alle indenfor BNBO. Alle 3 er V1-kortlagte lokaliteter
(autoværksted og bearbejdning af jern og stål). I 2006 var der spor af toluen og M+P-xylen i rentvand fra
vandværket, som ikke er genfundet siden. Indholdet vurderes at skyldes kontaminering ved prøvetagning.
Rentvand har været analyseret for alle parametre i Drikkevandsbekendtgørelsens bilag 1c uden fund.
Råvandet i indvindingsboringen har endnu ikke været analyseret for alle disse parametre. Det vides derfor
ikke om forureningslokaliteterne påvirker vandkvaliteten. Begge boringer bør analyseres for parametre i bilag
1c i drikkevandsbekendtgørelsen, BEK nr. 1070 af 28/10/2019.
BNBO VURDERING
Vandværket har en relativt lille indvinding. Der har været fund af pesticider en enkelt gang og der ligger 3
jordforureningslokaliteter indenfor BNBO, Figur 4.6. Der er et tykt lerdæklag over indvindingsboringerne. I
forhold til nitrat er der ikke udpeget IO, BNBO ligger for størstedelen i bymæssig bebyggelse og nitrat vil ikke
udgøre en trussel for vandværket. I forhold til pesticider vil utætheder, sprækker og spild boringsnært udgøre
en trussel mod begge boringer. Jordforureningerne kan udgøre en trussel og de bør vurderes og
undersøges af Regionen. Endvidere bør der analyseres for parametrene der fremgår af bilag 1c i
drikkevandsbekendtgørelsen i råvand. Flere veje ligger i BNBO og det skal sikres, at vejvand tæt på
boringerne opsamles udenfor BNBO således at eventuelle spild ikke forurener boringerne. BNBO udgør 9,48
ha.
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Figur 4.6. BNBO, indvindingsboring og kortlagte jordforureningslokaliteter.

VURDERING, FORSLAG TIL INDSATS
Kortlægningen har vist, at det primære grundvandsmagasin hvorfra Genner Vandværk indvinder, er
velbeskyttet både boringsnært og i indvindingsoplandet. Der er ikke afgrænset indsatsområder (IO). Der har
været fund af pesticider i indvindingsvandet, men kun en enkelt gang. Grundvandskemien viser derudover
kun svage tegn på påvirkning fra terræn. Vandværket har muligvis mulighed for at indvinde vand fra
dybereliggende magasiner.
Der findes 3 V1 kortlagte jordforureningslokaliteter boringsnært. Der er ikke analyseret for miljøfremmede
stoffer udover pesticider i råvandet, så det vides ikke om jordforureningerne påvirker vandkvaliteten.
Beskyttelsesbehov i BNBO
Genner Vandværk er sårbart overfor spild og uheld indenfor BNBO. Vandværkets boringer indvinder fra
samme magasin med lille afstand mellem boringerne. En forurening af den ene boring vil derfor også påvirke
den anden boring. Boringerne ligger primært i byområde, og vandværket skal indgå frivillige aftaler med
både private og erhverv om ingen brug af sprøjtemidler. Vejvand fra veje tæt på boringerne skal afledes
udenfor BNBO således at eventuelle spild og uheld på vejene ikke forurener boringerne.
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Beskyttelsesbehov i indvindingsopland
Det vurderes, at pesticider udgør den største trussel mod grundvandet udenfor BNBO. Vandværkets
boringer indvinder fra samme magasin og står tæt på hinanden. De er derfor sårbare, men da BNBO udgør
en stor del af indvindingsoplandet, og vandværket muligvis har mulighed for at indvinde vand fra et
dybereliggende magasin vurderes det at informationskampagner og forsigtighed med anvendelse af
pesticider og andre miljøfremmede stoffer udenfor BNBO vil være tilstrækkeligt.
Da det ikke kan udelukkes, at der kan opstå en magasinforurening omkring boringerne bør Genner
Vandværk overveje at fremtidssikre sig i form af en ekstra boring uden for byen, som supplement til den
eksisterende ringforbindelse Løjt Kirkeby Vandværk.
Aktionsplanen for Genner Vandværk, Tabel 4.1, angiver generelle og specifikke indsatser. Ansvaret er
fordelt mellem Aabenraa Kommune og Genner Vandværk med en overordnet tidsplan fra 2021 til 2025.
Indsats

Ansvar Tidsplan

Bemærkninger

Forsyningssikkerhed

GV

2021-

Dialog og afklaring om forsyningssikkerhed.

Sløjfning af brønde og
boringer ved tilslutning til
vandværk

GV

Løbende

Vandværket skal sikre at ubenyttede brønde og
boringer indberettes til kommunen ved tilslutning til
vandværk.

Indenfor BNBO
kortlægges potentielle
forureningskilder

AAK
og GV

2021

Vandværk og kommune arbejder sammen på at
kortlægge mulige forureningskilder til
grundvandsforurening indenfor BNBO

Informationskampagner i
BNBO

AAK
og GV

2021-

Vandværk og kommune udarbejder sammen
informationsmateriale til lodsejere indenfor BNBO
omkring ingen brug af pesticider og muligheder for
frivillige aftaler.

Opfølgning på
handlinger til orientering
i Koordinationsforum

AAK

2022

Et år efter vedtagelsen af indsatsplanen orienteres
koordinationsforum om status for indsatser.

Revurdering af indsats

AAK

2025

Ved væsentlige ændringer foretager kommunen en
revurdering af indsatserne.

Aftaler med lodsejere
omkring ingen brug af
sprøjtemidler i BNBO

GV

2021-

Vandværket skal indgå aftaler med ejerne af
ejendomme i BNBO om ingen brug af sprøjtemidler
indenfor BNBO. Hvis frivillige aftaler ikke kan opnås,
udsteder Aabenraa Kommune påbud efter
miljøbeskyttelseslovens § 24. Der gives fuld erstatning i
forbindelse med rådighedsindskrænkningen i henhold til
miljøbeskyttelseslovens § 24.

Analyser af chlorerede
opløsningsmidler og
specifikt vinylchlorid i
råvand

GV

2021

Analyserne skal understøtte vurderingen af
jordforureningernes eventuelle påvirkning af
vandkvaliteten. Ved fund skal analyserne gentages og
der skal iværksættes samarbejde med Region
Syddanmark og Aabenraa Kommune omkring tiltag.

Vurdering af
jordforureningslokaliteter
i BNBO

RS

2021-

De tre jordforureningslokaliteter skal vurderes i forhold
til indvindingsmagasinet

Tabel 4.1. Aktionsplan for indsatsen ved Genner Vandværk. Aktører er hhv. Aabenraa Kommune (AAK), Genner
Vandværk (GV) og Region Syddanmark (RS).
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4.2. LØJT KIRKBY VANDVÆRK
Løjt Kirkeby Vandværk er etableret omkring 1934 og forsyner 1200 forbrugere med drikkevand. Vandværk
og indvindingsboring er beliggende i den nordlige del af Løjt Kirkeby. Indvindingstilladelsen er på 190.000 m3
/år og udløber ved udgangen af år 2042. Den oppumpede mængde grundvand har varieret mellem ca.
130.000 og 170.000 m3/år de seneste år.
Indvindingen sker fra fire boringer, DGU nr. 160.401, DGU nr. 160.440, DGU nr. 160.686 og DGU nr.
160.687. DGU nr. 160.401 er etableret i 1944. Boringen er 62 meter dyb og filtersat 56,6-62 meter under
terræn. DGU nr. 160.440 er etableret i 1964. Boringen er 62 meter dyb og filtersat 56-62 meter under terræn
i glacialt smeltevandssand. DGU nr. 160.686 er etableret i 1970. Boringen er 65,5 meter dyb og filtersat
56,5-65,5 meter under terræn i glacialt smeltevandssand. DGU nr. 160.687 er etableret i 1970. Boringen er
65 meter dyb og filtersat 56-65 meter under terræn i glacialt smeltevandssand.
Vandværket har nødforbindelse til hhv. Arwos og Genner Vandværk.
Vandværkets placering, indvindingsboring, indsatsområder og forureningskortlagte lokaliteter indenfor
indvindingsoplandet fremgår af nedenstående figur, Figur 4.7.

Figur 4.7. Indvindingsoplandet til Løjt Kirkeby Vandværk med angivelse af indsatsområder (IO), grundvandsdannende
opland og forureningskortlagte lokaliteter (V1- og V2-kortlagt) samt placering af geologisk profilsnit igennem oplandet.
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Indvindingsboringerne er placeret relativt tæt i samme magasin, Figur 4.8. Omkring boringerne vurderes den
samlede lertykkelse over indvindingsfiltret til at være over 30 meter, men da grundvandsspejlet er ca. 38
meter under terræn er tykkelsen af mættet ler, under 20 meter. Det ses også af profilet nedenfor, at der kan
være mulighed for at indvinde vand fra dybere liggende magasiner. Der er ingen informationer omkring
vandkvalitet eller ydeevne af det dybereliggende magasin.
Det vurderes ud fra den geologiske tolkning, at der er tale om et spændt grundvandsmagasin.

Figur 4.8. Geologisk forståelsesmodel for Løjt Kirkeby Vandværk. Profilets længde svarer til længden af
indvindingsoplandet.

Der er ikke udpeget indsatsområder i forhold til nitrat, men i den vestlige del af indvindingsoplandet er der
udpeget indsatsområder i forhold til sprøjtemidler.
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VANDKVALITET
For indvindingsboringen er der produceret tidsserier over indholdet af nitrat, sulfat, klorid og de beregnede
parametre: ionbytning og forvitringsgrad, Figur 4.9.

Figur 4.9. Tidsserier for udvalgte parametre, inkl. ionbytning og forvitringsgrad.

Boringerne er nitratfrie og har et svagt stigende og lidt varierende sulfatindhold, som for boring DGU nr.
160.401 er let forhøjet. Vandet er ikke ionbyttet og viser at magasinet kun er begrænset beskyttet af
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lerdæklag eller at lerlagene ikke har ionbytningskapacitet. Vandtypen er reduceret (vandtype C), som
sammen med forvitringsgraden viser, at vandet er svagt påvirket af processer fra terræn.
Der har været fund af mechlorprop i DGU nr. 160.440 en enkelt gang, Figur 4.10. Alle 4 boringer har været
analyseret for desphenyl-chloridazon og chlorothalonil-amidsulfonsyre i 2019, men uden fund. DGU nr.
160.440 og DGU nr. 160.686 er analyseret for triazol men uden fund. I december 2018 blev der påvist
indhold af NN-dimethylsulfamid på 0,011 i rentvand. DGU nr. 160.686 blev analyseret for NN-dimthylsulfamid
i januar 2019 uden fund, mens de øvrige boringer endnu ikke er analyseret for NN-dimethylsulfamid.

Figur 4.10. Tidsserier for fundne pesticider i boring 160.440.
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Grundvandet er under 25 år om at strømme igennem indvindingsoplandet, men alderen af det oppumpede
grundvand vurderes at være betydeligt ældre på grund af transporttiden igennem det tykke lerlag, Figur 4.11.

Figur 4.11. Aldersfordeling af grundvandet, som indvindes ved Løjt Kirkeby Vandværk. Fra Indvindingsoplande uden for
OSD, Fyn og Sydjylland. Trin 2. Naturstyrelsen Aalborg, 2015.

Der er 6 jordforureningslokaliteter kortlagt på V1-niveau og 1 lokalitet kortlagt på V2-niveau indenfor
indvindingsoplandet, hvoraf 3 lokaliteter på V1-niveau ligger indenfor BNBO (vognmand med detailsalg af
benzin, autoværksted, korn og foderstof, brugsforening med benzinsalg) og 1 lokalitet på V2-niveau ligger
indenfor BNBO (autoforhandler med værksted, hvor der er påvist olieprodukter og terpentin). Fra
lokaliteterne har der været en lang periode med salg af benzin, også efter 1985, hvor MTBE blev anvendt
som additiv. Der bør analyseres for BTEX´er, MTBE og total kulbrinter i råvandet, så det kan vurderes om
jordforureningerne påvirker indvindingen.
BNBO VURDERING
Vandværket har en relativt stor indvinding. Der har været fund af pesticider en enkelt gang og der ligger 4
jordforureningslokaliteter indenfor BNBO, Figur 4.12. Der er et tykt lerdæklag over indvindingsboringerne. I
forhold til nitrat er der ikke udpeget IO, BNBO ligger for størstedelen i bymæssig bebyggelse og nitrat vil ikke
udgøre en trussel for vandværket. I forhold til pesticider vil utætheder, sprækker og spild boringsnært udgøre
en trussel mod begge boringer. Jordforureningerne kan udgøre en trussel og de bør vurderes og der bør
analyseres for perkolatstoffet MTBE i rentvand samt BTEX’er, MTBE og total kulbrinter i råvandet. Flere veje
ligger i BNBO og det skal sikres, at vejvand opsamles udenfor BNBO således af eventuelle spild indenfor
BNBO ikke forurener boringerne. BNBO udgør 32,2 ha.
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Figur 4.12. BNBO, indvindingsboring og kortlagte jordforureningslokaliteter.

VURDERING, FORSLAG TIL INDSATS
Kortlægningen har vist, at det primære grundvandsmagasin hvorfra Løjt Kirkeby Vandværk indvinder, er
velbeskyttet både boringsnært og i indvindingsoplandet. Der er ikke afgrænset indsatsområder (IO). Der har
været fund af pesticider i indvindingsvandet, men kun en enkelt gang. Grundvandskemien viser derudover
kun svage tegn på påvirkning fra terræn. Vandværket har sandsynligvis mulighed for at indvinde vand fra
dybereliggende magasiner.
Der findes 7 V1 og V2 kortlagte jordforureningslokaliteter i indvindingsoplandet, som alle er omfattet af
benzin og olieprodukter. Der er ikke analyseret for MTBE i råvand eller rentvand, så det vides ikke om
jordforureningerne påvirker vandkvaliteten.
Beskyttelsesbehov i BNBO
Løjt Kirkeby Vandværk er sårbart overfor spild og uheld indenfor BNBO. Vandværkets boringer indvinder fra
samme magasin med lille afstand mellem boringerne. En forurening af den ene boring vil derfor også påvirke
de andre boringer. Boringerne ligger primært i byområde, og vandværket skal indgå frivillige aftaler med
både private og erhverv om ingen brug af sprøjtemidler. Vejvand tæt på boringerne bør afledes udenfor
BNBO således at eventuelle spild og uheld på vejene ikke forurener boringerne.
20

Beskyttelsesbehov i indvindingsopland
Det vurderes, at pesticider udgør den største trussel mod grundvandet udenfor BNBO. Vandværkets
boringer indvinder fra samme magasin og står tæt på hinanden. De er derfor sårbare, men da BNBO udgør
en stor del af indvindingsoplandet, og vandværket muligvis har mulighed for at indvinde vand fra et
dybereliggende magasin vurderes det, at informationskampagner og forsigtighed med anvendelse af
pesticider og andre miljøfremmede stoffer udenfor BNBO vil være tilstrækkeligt.
Da det ikke kan udelukkes, at der kan opstå en magasinforurening omkring boringerne bør Løjt Kirkeby
Vandværk overveje at fremtidssikre sig i form af en ekstra boring uden for byen, som supplement til de
eksisterende ringforbindelser til Arwos og Genner Vandværk.
Aktionsplanen for Løjt Kirkeby Vandværk, Tabel 4.2, angiver generelle og specifikke indsatser. Ansvaret er
fordelt mellem Aabenraa Kommune og Løjt Kirkeby Vandværk med en overordnet tidsplan fra 2021 til 2025.
Indsats

Ansvar Tidsplan Bemærkninger

Forsyningssikkerhed

LKV

2021-

Dialog og afklaring om forsyningssikkerhed.

Sløjfning af brønde og
boringer ved tilslutning
til vandværk

LKV

Løbende

Vandværket skal sikre at ubenyttede brønde og boringer
indberettes til kommunen ved tilslutning til vandværk.

Indenfor BNBO
kortlægges potentielle
forureningskilder

AAK
og
LKV

2021

Vandværk og kommune arbejder sammen på at
kortlægge forureningskilder til grundvandsforurening
indenfor BNBO

Informationskampagner
i BNBO

AAK
og
LKV

2021-

Vandværk og kommune udarbejder sammen
informationsmateriale til lodsejere indenfor BNBO omkring
ingen brug af pesticider og muligheder for frivillige aftaler.

Opfølgning på
handlinger til orientering
i Koordinationsforum

AAK

2022

Et år efter vedtagelsen af indsatsplanen orienteres
koordinationsforum om status for indsatser.

Revurdering af indsats

AAK

2025

Ved væsentlige ændringer foretager kommunen en
revurdering af indsatserne.

Aftaler med lodsejere
omkring ingen brug af
sprøjtemidler i BNBO

LKV

2021-

Vandværket skal indgå aftaler med ejerne af ejendomme i
BNBO om ingen brug af sprøjtemidler indenfor BNBO.
Hvis frivillige aftaler ikke kan opnås, udsteder Aabenraa
Kommune påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24. Der
gives fuld erstatning i forbindelse med
rådighedsindskrænkningen i henhold til
miljøbeskyttelseslovens § 24.

Analyser af MTBE i
råvand og rentvand,
samt BTEX’er og totalkulbrinter i råvand

LKV

2021

Analyserne skal understøtte vurderingen af
jordforureningernes eventuelle påvirkning af
vandkvaliteten. Ved fund skal analyserne gentages og der
skal iværksættes samarbejde med Region Syddanmark
og Aabenraa Kommune omkring tiltag.

Vurdering af
jordforureningslokaliteter
i BNBO

RS

2021-

De fem jordforureningslokaliteter skal vurderes i forhold til
indvindingsmagasinet

Tabel 4.2. Aktionsplan for indsatsen ved Løjt Kirkeby Vandværk. Aktører er hhv. Aabenraa Kommune (AAK), Løjt
Kirkeby Vandværk (LKV) og Region Syddanmark (RS).
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