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Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25/06-2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
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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) Rødekro-Aabenraa-Kliplev (RAaK), 5) Felsted-Rønshoved, 6) Tinglev-Ravsted, 7) Rens og 8) Padborg-Bølå. Kilde: SDFE.

2. INDSATSPLANOMRÅDET
Indsatsplan Rens omfatter indvindingsoplandet til Rens Vandværk i den sydvestlige del af Aabenraa Kommune, indvindingsoplandet ligger udenfor OSD (område med særlige drikkevandsinteresser). Indsatsplanområdet for Rens er en lille del af Kortlægningsområdet Tønder, Løgumkloster m.fl. Figur 2.1. Indsatsplanområdets sydlige afgrænsning løber langs den dansk-tyske grænse.
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Figur 2.1. Oversigtskort over OSD, indvindingsoplande, indsatsområder (IO) og vandværk i indsatsplanområdet Rens,
Aabenraa Kommune. Kilde SDFE, Miljøgis.dk, GEUS.dk – Jupiter.

3. KORTLÆGNING
Naturstyrelsen har i 2014 foretaget grundvandskortlægning for Tønder, Løgumkloster m.fl. kortlægningsområde. Ligeledes i 2014 har Aabenraa Kommune udarbejdet BNBO for boringen, der er tilknyttet Rens Vandværk. Herudover forestår Region Syddanmark kortlægningen af forureningslokaliteter.
3.1.

KORTLÆGNINGER UDFØRT AF STATEN

Statens kortlægning for Tønder, Løgumkloster m.fl. er grundlaget for udpegning af OSD og IO i området, og
kan tilgås via følgende link: https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/grundvandskortlaegning/kortlaegning-2015/sydjylland-og-fyn/toender-loegumkloster-mfl/
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Geologien og grundvandsmagasinerne
Kortlægningsområdet er beliggende på sydsiden af Ringkøbing-Fyn Højderyggen, og den geologiske opbygning er stærkt præget af Tønder Graven, som løber tværs gennem kortlægningsområdet i et nordvest-sydøstgående strøg. Kalken ligger mere end 300 meter under terræn og i Tønder Graven stedvis op til 900 meter under terræn. De geologiske aflejringer består overvejende af kvartære aflejringer i form af moræneler og
smeltevandssand i de øverste ca. 50-80 meter. I de terrænnære dele findes også flyvesand og ferskvandsdannelser i form af tørv, gytje og sand. Marskområderne mod sydvest domineres dog af vekslende saltvands
lag.
Drikkevandsinteresserne i kortlægningsområdet knytter sig primært til de øvre kvartære aflejringer. Ud over
indsynkning i Tøndergraven, er lagserien også forstyrret af omfattende glacialtektonisk deformation.
Kortlægningsområdets landskab er karakteriseret ved bakkeøer omgivet af hedeslette. I den sydvestlige del
af kortlægningsområdet er der marsk (markeret med blåt i Figur 3.1). Bakkeøerne hæver sig ca. 20 meter
over den omkringliggende flade, men svagt hældende smeltevandsslette. Bakkeøerne har et uregelmæssigt
terræn, men uden store kote forskelle. Dette skyldes, at landskabet har været udsat for erosion siden den
næstsidste istid, Saale. Hedesletten/smeltevandssletterne udgør et samlet hele, som forløber fra hovedopholdslinjen (sidste istids isrand) øst for modelområdet til Vesterhavet. Overordnet set har sletterne en hældning fra øst mod vest. Rens indsatsplanområde ligger på Tinglev Hedeslette, og er således præget af smeltevandsaflejringer.
Da kortlægningen dækker et stort område i den sydvestlige del af Jylland, vil den videre geologiske beskrivelse være fokuseret på området omkring Rens.
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Figur 3.1. Modificeret efter Redegørelsen for Tønder, Løgumkloster m.fl. - Uddrag af Per Smeds landskabskort over
Danmark (Smed, P., 1978. Landskabskort over Danmark).

Som en del af kortlægningsarbejdet er der udført SkyTem-kortlægning for en stor del kortlægningsområdet,
for at undersøge de geologiske laggrænser og magasinerne mere korrekt. SkyTem-kortlægningen dækkede
ikke området omkring Rens.
De forskellige geofysiske undersøgelser, der er foretaget i hele kortlægningsområdet, afslører, at prækvartæroverfladen, udover Tøndergraven, også er præget af andre begravede dale. De begravede dale er dog
ikke så markante i Rens indsatsplanområdet, Figur 3.2.
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Figur 3.2. Helt eller delvist begravede dale i området – Kilde: Begravede dale.dk.

Aflejringerne består på Hedesletten overvejende af senglacialt ferskvandssand og postglacialt ferskvandssand i lavninger, dale og åløb, mens resten af kortlægningsområdet overvejende har aflejringer af glacial oprindelse i form af smeltevandssand og moræneler, Figur 3.3.
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Figur 3.3. Jordartskort for indsatsplanområde Rens. Kilde: Geus.dk, miljøgis.dk, SDFE

Rens ligger vest for hovedopholdslinjen. De overfladenære aflejringer består af store udbredte forekomster
af smeltevandssand og -grus. Modellen, der er udarbejdet ifm. kortlægningen, viser, at der er godt 50 meter
glaciale aflejringer, der overlejrer miocæne aflejringer i form af glimmerler (30-40 meter) og kvartssand (Odderup Formationen).
Den geologiske forståelsesmodel, der er beskrevet i kortlægningen, er lavet for et profil, der går fra sydvest
mod nordøst (Sydvest – nordøst-gående profilsnit fra den geologisk forståelsesmodel for Tønder-Løgumkloster kortlægningsområde. Fra Redegørelsen). Den geologiske forståelsesmodel i Figur 3.4 giver et overblik
over magasinets generelle udbredelse indenfor OSD. OSD ses i Figur 2.1, og er beliggende nordvest for
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Rens indsatsplanområde. Området ved Rens er dermed ikke beskrevet i den geologiske forståelsesmodel.
Den geologiske model er brugt som udgangspunkt for at opstille en grundvandsmodel, som dækker hele
kortlægningsområdet.

Figur 3.4. Sydvest – nordøst-gående profilsnit fra den geologisk forståelsesmodel for Tønder-Løgumkloster kortlægningsområde. Fra Redegørelsen.

Den hydrologiske afstrømning i området er styret af Vadehavet, Brede Å, Vidå og Grønå. Derudover er afstrømningen også i mindre grad styret af landskabets topografi, idet der generelt ligger vandskel langs med
bakkeøerne. Den overordnede afstrømning foregår fra den østlige del af området (ved Rens) i retning mod
marsken/vestkysten.
Der er i forbindelse med kortlægningen udført afgrænsninger af nitratfølsomme indvindingsområder, samt
modellering af grundvandsdannelsen til grundvandsmagasinet. På bakkeøerne og i de højeste dele af hedesletten sker der generelt stor grundvandsdannelse. Grundvandsdannelsen er stærkt præget af vandløbene og de lavtliggende marskområder, hvor der er en opadrettet grundvandsstrømning, og dermed ingen
grundvandsdannelse.
Med udgangspunkt i et scenarie, hvor grundvandsindvindingen svarer til de tilladte mængder, er grundvandsdannelsen til det primære grundvandsmagasin i den kvartære lagpakke beregnet. Som det fremgår af
nedenstående Figur 3.5, er der udført særlige vurderinger for de vandværker (herunder Rens Vandværk)
som ligger udenfor modelområdet. Grundvandsdannelsen til disse vandværkers indvindingsoplande er udtrukket for kote -15 m, da toppen for grundvandsmagasinet i vandværksboringerne ligger i det niveau.
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Figur 3.5. Grundvandsdannelsen til det primære grundvandsmagasin. Rens Vandværk og indvindingsopland ligger for
sig selv i den sydøstlige del af kortet. Fra Redegørelsen.

Indvindingsoplandene er baseret på tilladte indvindingsmængder og optegnet som 200 års oplande.
Grundvandets transporttid til boringerne er beregnet indenfor indvindingsoplandene. Transporttiden viser kun
det antal år, som vandpartiklerne strømmer i vandmættede jordlag, infiltrationstiden fra terræn til vandmættet
lag er ikke medregnet. Aldersfordelingen bør kun benyttes som en indikation for om der er tale om indvinding
af ungt eller gammelt grundvand.
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Figur 3.6 Akkumuleret lertykkelse over grundvandsmagasinet i det glacialtektoniske kompleks. Rens Vandværk og indvindingsopland ligger for sig selv i den sydøstlige del af kortet. Fra Redegørelsen.

Med udgangspunkt i lerdæklaget over grundvandsmagasinet (Figur 3.6) og de grundvandskemiske forhold
er der foretaget en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat, jf. Naturstyrelsens notat om sårbarhedsvurdering og afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder Figur 3.7. Hvor
grundvandsmagasinet har stor eller nogen nitratsårbarhed, er der i områder med grundvandsdannelse (nedadrettet gradient) foretaget en afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder. Den akkumulerede lertykkelse over indvindingsmagasinet i Rens Vandværk er 10-15 meter, og der er således nogen sårbarhed over
for nitrat.
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Figur 3.7. Kriterier for nitratsårbarhedsvurdering. Miljøstyrelsens zoneringsvejledning 2000.

Den grundvandskemiske kortlægning har vist, at grundvandet i det glacialtektoniske kompleks de fleste steder har vandtype C, men at der også forekommer både vandtype A, B og D. Der er endvidere påvist mange
og udbredte fund af pesticidrester i grundvandet. I de begravede dale er der er par steder kortlagt grundvand, som kan anvendes til drikkevand, men der er også flere steder både brunt og salt grundvand i de begravede dale. Alle grundvandsanalyser fra miocæne aflejringer viser, at vandet er brunt og/eller salt.
Flere steder i kortlægningsområdet er der fundet nitrat i magasinet, og at der er nitrat i grundvandet viser, at
magasinet også kan være sårbart over for andre stoffer (eksempelvis miljøfremmede stoffer).
Forureningen af grundvandet med nitrat i kortlægningsområdet begrænser sig til de øverste ca. 40 meter af
jordlagene og alle fundene er gjort i kvartære aflejringer.
Der er mange og udbredte fund af sprøjtemidler (både pesticider og nedbrydningsprodukter) inden for kortlægningsområdet. Det fremgår af kortlægningen, at alle fund er gjort i kvartære aflejringer, og der er fundet
høje koncentrationer i både hedesletteaflejringer, i de forstyrrede glaciale aflejringer og i de begravede dale.
Det er imidlertid også kortlagt at en lang række boringer ikke ses påvirket af pesticider eller nedbrydningsprodukter, og at disse boringer ligger imellem boringer med fund. Denne konstatering underbygger kortlægningen af en stor hydrogeologisk inhomogenitet i de glacialtektoniske aflejringer i området.
Udpegninger
Den hydrogeologiske kortlægning er en del af grundlaget for udpegning af OSD og beregning af indvindingsoplande, grundvandsdannende oplande samt aldersfordeling af det indvundne vand. Indvindingsoplandene
er afkortet til 200 års oplande i de tilfælde, hvor grundvandet er længere tid undervejs. Indsatsplanområdet
ligger udenfor OSD.
Der er samtidig med beregningen af indvindingsoplandene foretaget en beregning af de grundvandsdannende oplande til vandværkerne, og der er foretaget en afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder
(NFI) på baggrund af nitratsårbarhed og gradientforhold.
Indenfor de nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) er der afgrænset indsatsområder (IO), Figur 3.8, hvor
det er nødvendigt at udføre en særlig indsats for at opretholde en god grundvandskvalitet i forhold til nitrat.
Afgrænsningen sker på baggrund af en konkret vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af grundvandsressourcerne.
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På sandjorde indenfor OSD og indvindingsoplande udenfor OSD har Staten udpeget sprøjtemiddelfølsomme
indvindingsområder (SFI) og afgrænset indsatsområder (IO).

Figur 3.8. Kort over udpegninger i indsatsplanområdet. Kilde: SDFE, Miljøgis.dk, GEUS.dk – Jupiter.

I forhold til indvindingsoplandet til Rens Vandværk består arealanvendelsen i den nordvestlige halvdel af indvindingsoplandet af Rens by, som hovedsagelig udgøres af parceller, mens der i den øvrige del af oplandet
primært er landbrugsarealer med en høj potentiel nitratudvaskning. Da der således ikke er større arealer
med en forventet minimal nitratudvaskning, afgrænses hele indvindingsoplandet som indsatsområde.
3.2.

KORTLÆGNING UDFØRT AF REGION SYDDANMARK

Region Syddanmark forestår kortlægning af forurenede lokaliteter. Kortlægningen foregår på to niveauer.
Vidensniveau 1 (V1) betyder, at der historisk set har været aktiviteter, som kan have medført forurening, men
dette er ikke undersøgt nærmere. Vidensniveau 2 (V2) betyder, at der er konstateret forurening, som kan
udgøre en miljø- og sundhedsmæssig risiko.
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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 af forureninger i området er på nuværende tidspunkt ikke afsluttet, og der pågår fortsat adresseindsamling og V1-kortlægning. Region Syddanmark prioriterer indsamling af oplysninger i OSD og indvindingsoplande højest.
Regionens kortlægninger ses i figuren nedenfor, Figur 3.9. Disse kortlægninger kan potentielt udgøre en
trussel mod grundvandsressourcen og det bør afklares om der skal foretages yderligere undersøgelser.

Figur 3.9. Områder med kortlagt jordforurening i indsatsplanområdet. Kilde: SDFE, GEUS.dk, Region Syddanmark.
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3.3.

KORTLÆGNING UDFØRT AF AABENRAA KOMMUNE

I 2014 udførte Aabenraa Kommune beregninger af arealstørrelse for BNBO og indvindingsoplande. Staten
vil fremover beregne indvindingsoplande og BNBO ved ændringer i indvindingsstrukturen. Både Aabenraa
Kommune og Staten afkorter indvindingsoplande til 200 års indvindingsoplande, eller de fulde oplande i de
tilfælde, hvor grundvandet er mindre end 200 år om at dannes.
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. Beregningen har medført et BNBO på 1,9 ha. Der udlægges BNBO omkring nye drikkevandsboringer til almene vandforsyninger. BNBO vil ændres hvis indvindingsintensiteten på den enkelte
boring ændres.
Der blev i 2014 udarbejdet et datablad for hvert BNBO, som beskriver data og vurdering af beskyttelsesbehovet. Databladet for Rens Vandværk 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 i indsatsplanområdet Rens, er vurderet i
overensstemmelse med BNBO-vejledningen, på baggrund af databladene, seneste grundvandskemiske
analyser og øvrig kortlægning.
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4. BESKRIVELSE OG HANDLINGER FOR RENS VANDVÆRK
Rens Vandværk er oprindeligt etableret i 1936 og moderniseret flere gange efterfølgende. Vandværket og
indvindingsboringen er beliggende i den sydlige del af byen Rens. Vandværket forsyner ca. 170 forbrugere,
heraf 14 landbrug, med drikkevand. Indvindingstilladelsen er på 24.000 m3/år og udløber ved udgangen af år
2042. Indenfor de sidste 5 år har den oppumpede mængde grundvand varieret mellem ca. 23.000 og 33.000
m3/år, således var indvindingsmængden i 2019 33.359 m3. Indvindingen sker fra en boring DGU nr.
167.1443. Boringen er fra 2002, den er 62 meter dyb og filtersat fra 51-57 meter under terræn i morænesand.
Vandværket har en nødforbindelse til Tinglev Vandværk.
Vandværkets placering, indvindingsboring, indsatsområder og forureningskortlagte lokaliteter indenfor indvindingsoplandet fremgår af nedenstående Figur 4.1.

Figur 4.1. Indvindingsoplandet til Rens Vandværk med angivelse af indsatsområder (IO), sprøjtemiddel følsomme indvindingsområder (SFI) og forureningskortlagte lokaliteter (V1- og V2-kortlagt). Den røde linje viser hvor profilet i Figur 4.2
løber. Kilde: SDFE, Region Syddanmark, Miljøgis.dk.
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I boringen er der to ca. seks meter tykke lag af moræneler over indvindingsfilteret, så den samlede lerlagstykkelse er på ca. 12 meter, se Figur 4.2. Boringen er filtersat i bunden af den glaciale komplekse lagpakke i
kortlægningsområdet, som er det primære magasin. De kvartære lag underlejres af tertiært ler på 30-40 meters tykkelse, og herunder træffes Odderup formationen - et kvartssandlag, der er et regionalt grundvandsmagasin. De tertiære aflejringer har i OSD-delen af kortlægningsområdet vist tegn på ikke at kunne anvendes til indvinding på grund af enten brunt eller saltholdigt vand.

Figur 4.2. Geologisk profilsnit henover Rens Vandværks Kildeplads fra nord mod syd. Fra Aabenraa Kommunes BNBORapport.

Der er udpeget indsatsområde i hele indvindingsoplandet. Indsatsområdet er udpeget i forhold til det kvartære grundvandsmagasin.
4.1. VANDKVALITET
For indvindingsboringen er der produceret tidsserier over indholdet af nitrat, sulfat, klorid samt de beregnede
parametre: ionbytning og forvitringsgrad, Figur 4.3.

Figur 4.3. Tidsserier for udvalgte parametre, inkl. Ionbytning og forvitringsgrad for boring DGU nr. 167.1443.
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I DGU nr. 167.1443 er der ikke konstateret indhold af nitrat. Der er et lavt, men let stigende indhold af sulfat.
Det fremgår af tidsserien i Figur 4.3, at vandkvaliteten så småt begynder at ændre sig, fra en stærkt reduceret vandtype til en svagt reduceret vandtype med begyndende overfladepåvirkning. Ionbytningsgraden er
fortsat høj, hvilket indikerer, at der er en vis beskyttelse af magasinet. Forvitringsgraden er stigende, hvilket
kan være tegn på begyndende overfladepåvirkning. Indvindingen er relativt lille, og magasinet vurderes at
være tilstrækkeligt beskyttet i forhold til indvindingens størrelse, dog vil en øget indvinding formentlig medføre øget overfladepåvirkning.
I den nyeste analyse fra marts 2020 er der imidlertid fundet pesticidstoffet bentazon på 0,01 µg/l i indvindingsboringen (i råvand) (Figur 4.4). I rentvand (til forbruger) er der konstateret indhold af bentazon i 2010
på 0,012 µg/l og i 2020 på 0,011 µg/l. Der er derudover analyseret for de nyeste pesticider både i råvand og
rentvand i 2020.
Den statslige kortlægning beskriver tidligere fund af bentazon i drikkevandet, da vandværket tidligere indvandt drikkevand fra to nu sløjfede boringer, der var filtersat i ca. 25 meters dybde.

Figur 4.4. Fund af pesticider i DGU nr. 167.1443.

Der er ikke analyseret for øvrige miljøfremmede stoffer i DGU nr. 167.1443. I rentvand er der analyseret for
miljøfremmede stoffer i henhold til drikkevandsbekendtgørelsen. Der er spor af ethylbenzen i 2010 på 0,027
µg/l, men stoffet er ikke fundet efterfølgende. Der er ikke påvist indhold af øvrige miljøfremmede stoffer.
Vandtypen i indvindingsboringen er ved at ændres fra en stærkt reduceret vandtype (vandtype D) til en svagt
reduceret vandtype (vandtype C). Begge vandtyper er særligt kendetegnet ved ikke at indeholde ilt eller nitrat. Ændringen i vandtypen indikerer begyndende overfladepåvirkning af magasinet, hvilket dels bekræftes
af at den geologiske tolkning viser nogen sårbarhed af magasinet, dels af at der er spor af bentazon i råvandet i seneste analyse.
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Figur 4.5. Indvindingsopland, grundvandsdannende opland og transporttid ved Rens Vandværk.

Kortlægningens undersøgelse af, hvor lang tid vandet er om at nå frem til boringen, viser at en betydelig del
af vandpartiklerne er mindre end 25 år undervejs til boringen Figur 4.5.
Der er registreret en V1-kortlagt forurening indenfor indvindingsoplandet, se Figur 4.1.
4.2. BNBO VURDERING
Vandværket forventes bevaret for sikkerhed for vandforsyningen, og BNBO vurderes i forhold til forureningskilder og sårbarhed over for pesticider og nitrat. Uden for vandværksgrunden og selve kildepladsen strækker
BNBO-arealet sig nordøst for Rens Skolevej ind over to beboelses- og en landbrugsejendom. Sydvest for
Rens Skolevej strækker BNBO-arealet sig ind over området, som tidligere husede den nu nedrevne Gendarmgård. Størstedelen af arealerne er etableret som græsplæne eller eng. Mens Rens Skolevej fra nordvest krydser umiddelbart gennem BNBO forbi vandværk og kildeplads, strækker Pebermarksvej og Rens Bygade sig begge tangentielt ved kanten af BNBO-arealet mod henholdsvis vest og nord. Der er én kendt V1kortlagt jordforureningslokalitet indenfor BNBO, Figur 4.6. På det kortlagte areal har der tidligere være en
folkeskole, så V1 kortlægningen henviser formentlig til en olietank. BNBO-arealet strækker sig over godt 1,9
ha.
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Figur 4.6. BNBO, indvindingsboring og kortlagte jordforureningslokaliteter. Kilde: SDFE, Miljøgis.dk, Region Syddanmark.

Vandværket har en lille, men stigende indvinding. Vandkvaliteten tyder på, at grundvandsmagasinet er forholdsvis velbeskyttet i forhold til nitrat. Der ses dog en lille stigning i indholdet af sulfat, som kan være tegn
på begyndende påvirkning fra overfladen.
Tykkelsen af lerdæklag er omkring 12 meter i indvindingsoplandet, og dermed yder overliggende lag nogen
beskyttelse for indvindingen. I forhold til pesticider vil utætheder, sprækker, samt sænkningstragtens udbredelse ved spild boringsnært dermed udgøre en stor trussel mod boringen.
Boringen ligger i byområdet og på grund af den nuværende arealanvendelse er det ikke relevant at forholde
sig til nitrat indenfor BNBO. Der er imidlertid grønne arealer nord og øst for kildepladsen, og vest for kildepladsen er Gendarmerigården blevet revet ned. Arealet er ikke omfattet af en lokalplan, så den fremtidige
anvendelse er ikke åbenlys.
De tre store veje, der enten tangerer eller krydser BNBO, er vigtige færdselsårer i området, og der forekommer en del trafik med tunge landbrugsmaskiner ofte belæsset med flydende stoffer, som er problematiske i
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relation til vandværksdrift. Det skal sikres, at vejvand fra hovedvejen opsamles udenfor BNBO således af
eventuelle spild indenfor BNBO ikke forurener boringen.
4.3. VURDERING, FORSLAG TIL INDSATS
Kortlægningen har vist, at det grundvandsmagasin hvorfra Rens Vandværk indvinder, har nogen sårbarhed
over for nitrat. Ved den nuværende indvinding, viser vandkvaliteten imidlertid at magasinet er tilstrækkeligt
beskyttet over for nitrat. Der er afgrænset indsatsområder (IO) i forhold til indvindingsmagasinet. Der er ikke
konstateret nitrat, men der ses en lille stigning i indholdet af sulfat, og i der er fundet spor af et pesticid i
2010 og i seneste analyse fra 2020.
Der findes en V1-kortlagt jordforureningslokalitet indenfor BNBO.
Beskyttelsesbehov i BNBO
Rens Vandværk er sårbart over for spild og uheld indenfor BNBO. Magasinet har nogen sårbarhed og der er
spor af pesticider i boringen. Lige vest for vandværket og kildepladsen, indenfor BNBO, lå tidligere Gendarmerigården, som nu er revet ned. Området er betegnet som offentligt areal, og der er ingen lokalplan for udnyttelsen af ejendommen. Vandværket og kommunen skal sikre, at der ikke etableres forurenende virksomhed eller sker udnyttelse af sprøjtemidler og andre miljøfremmede stoffer på uhensigtsmæssig måde på området. Nord og øst for vandværk og kildeplads, ligger grønne arealer, der på luftfotos ser ud til at ligge brak.
Der bør indledes en dialog med nuværende eller kommende ejer af ejendommene omkring vandværket ift.
ingen brug af sprøjtemidler. Derudover skal der iværksættes kampagne mod brug af sprøjtemidler i BNBO.
Jordforureningslokaliteten indenfor BNBO bør undersøges, så det afklares om der skal tages initiativer til beskyttelse mod forureningen.
Vejvand fra Rens Skolevej, Pebermarksvej og Rens Bygade bør afledes udenfor BNBO således at eventuelle spild og uheld på vejen ikke forurener boringen.
Beskyttelsesbehov i indvindingsopland
Vandkvaliteten indikerer at boringen er forholdsvis velbeskyttet, dog ses en tendens til stigning i indholdet af
sulfat, hvilket indikerer at der er begyndende påvirkning fra overfladen. Ved en fortsat øget indvinding bør
vandværket være opmærksom på indholdet af sulfat. Tykkelsen af lerdæklag i indvindingsoplandet tyder på
at indvindingsmagasinet har nogen sårbarhed, og der er udpeget IO i hele indvindingsoplandet. Arealanvendelsen i indvindingsoplandet består af by og intensivt drevet landbrug. På nuværende tidspunkt vurderes
der ikke at være behov for nitratreducerende tiltag i indvindingsoplandet. Der kan med fordel iværksættes
kampagner mod brug af sprøjtemidler i IO.
Kildepladsen er sårbar, fordi vandværket kun har én boring i et magasin med nogen sårbarhed. Vandværket
bør sikre sig, at de har økonomi til endnu en boring, og undersøge mulighederne for at bore dybere, så de er
forberedt på det tilfælde, at der skulle opstå en magasinforurening. Vandværket har siden 2010 haft en nødforbindelse til Tinglev Vandværk.
Aktionsplanen for Rens Vandværk, Tabel 4.1, angiver de generelle og specifikke indsatser. Ansvaret er fordelt mellem Aabenraa Kommune, Rens Vandværk og Region Syddanmark med en overordnet tidsplan fra
2021 til 2025.
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Indsats

Ansvar

Tidsplan

Bemærkninger

Forsyningssikkerhed

AAK og
RV

2021-

Dialog og afklaring om forsyningssikkerhed

Sløjfning af brønde og
boringer ved tilslutning
til vandværk

RV

Løbende

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

Forøget indvindingstilladelse

AAK og
RV

2021-

Vandværk og kommune skal afklare behovet for en øget
indvindingstilladelse.

Undersøgelse af arealanvendelsen indenfor
BNBO

AAK og
RV

2021

Vandværk og kommune undersøger hvad arealerne omkring vandværket bruges og skal bruges til. Der indledes
dialog med ejerne om anvendelsen af pesticider m.m. på
arealerne.

Informationskampagner i BNBO samt i IO

AAK og
RV

2021-

Vandværk og kommune udarbejder sammen informationsmateriale til lodsejere indenfor BNBO og IO omkring ingen
brug af pesticider og hvis nødvendigt om muligheder for
indgåelse af frivillige aftaler i BNBO.

Opfølgning på handlinger til orientering i Koordinationsforum

AAK

2021

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.

Vurdering af jordforureningslokaliteter indenfor BNBO

RS

2021-

Jordforureningslokaliteterne skal vurderes i forhold til indvindingsmagasinet.

Afledning af vejvand

AAK

2021

Det sikres at der sker afledning af vejvand udenfor BNBO,
så spild eller uheld på vejen ikke forurener kildeplads og
boring.

Revurdering af analysekontrolprogram for
vandværket

AAK

2021

Gennemgang af vandværkets analysekontrolprogram, så
der udtages analyser jf. drikkevandsbekendtgørelsen,
samt for de parametre der er kritiske ift. eventuelt kortlagte grunde.

Tabel 4.1 Aktionsplan for indsatsen ved Rens Vandværk. Aktører er hhv. Aabenraa Kommune (AAK), Rens Vandværk
(RV) og Region Syddanmark (RS).
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