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Forord
Nærværende plan er udarbejdet for Aabenraa Kommune og udgør byrådets:
FORSLAG TIL:
Vandforsyningsplan for Aabenraa Kommune
2010 – 2018
Vandforsyningsplanen er opdelt i en tekstdel og en tilhørende bilagsdel.
Byrådets forslag til vandforsyningsplan er
offentligt annonceret i de lokale aviser og
fremlagt til gennemsyn på borgerservicecentrene. Planen kan endvidere ses på
kommunens hjemmeside www.aabenraa.dk
Byrådets forslag til vandforsyningsplan
fremlægges til offentlig høring i 8 uger.
I høringsperioden kan der fremsendes
skriftlige bemærkninger til vandforsyningsplanen. Byrådet vurderer efterfølgende i
hvilket omfang eventuelle bemærkninger og
forslag til ændringer skal indarbejdes i den
endelige plan.
Forslaget har samtidig været forelagt Embedslægeinstitutionen og Statens Miljøcenter for eventuelle udtalelser til planen.
Efter offentlighedsfasen behandler byrådet
de indkomne bemærkninger og indsigelser.
Det besluttes herefter hvilke ændringer og
tilføjelser, der skal foretages i planen og
herefter er Vandforsyningsplanen endelig
godkendt af Aabenraa Kommune.
Herefter offentliggør byrådet en meddelelse
om planens vedtagelse.
I henhold til Vandforsyningsloven kan byrådets vedtagelse af vandforsyningsplanen
ikke påklages til anden administrativ myndighed.
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Baggrund og formål
I henhold til Vandforsyningslovens § 14 skal
Aabenraa Kommune udarbejde en plan for
vandforsyningen og vandindvindingen i
kommunen.
Nærværende vandforsyningsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem Aabenraa
Kommune og Orbicon A/S, og vil efter endelig godkendelse erstatte de hidtil gældende vandforsyningsplaner fra de sammenlagte kommuner: Tinglev, Lundtoft,
Rødekro, Bov og Aabenraa.
Planen beskriver, hvorledes vandforsyningen skal tilrettelægges, herunder hvilke
anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke
forsyningsområder de enkelte anlæg skal
have.

Der ved planlægning og administration af arealanvendelsen
skal ske forebyggelse af nye
forureninger bl.a. ved at undgå
udlæg af arealer inden for områder med særlige drikkevands-interesser til formål, der
medfører forureningsrisiko.
Forurening af grundvand fra
eksisterende forureningskilder
reduceres med henblik på at
sikre en kvalitetsmæssigt bæredygtig udvikling.
Opretholde en decentral vandforsyning
Der i forbindelse med egne aktiviteter tages hensyn til
grundvandsbeskyttelse.

Formålet med vandforsyningsplanlægningen er at skabe grundlaget for den fremtidige vandforsyning i Aabenraa Kommune
efter kommunesammenlægningen, således
at befolkningens og erhvervslivets behov
for en tilstrækkelig og kvalitetsmæssigt
tilfredsstillende vandforsyning kan sikres.

På baggrund af de eksisterende vandforsynings- og vandkvalitetsforhold, er der udarbejdet en samlet plan for den fremtidige
vandforsyningsstruktur i kommunen, indeholdende tiltag overfor konkrete vandressource- og vandkvalitetsproblemer for en
planperiode fra år 2010 til 2018.

Et andet væsentligt formål med denne
vandforsyningsplan er at tilrettelægge en
fremtidig forsyningsstruktur for henholdsvis: de ”almene vandværker” og ”ikkealmene vandværker”, således at hele kommunen så vidt muligt inddeles i nuværende
og fremtidige forsyningsområder.

Kommunalbestyrelsen kan til en hver tid
udarbejde delplaner samt ændringer og
tillæg til planerne.

Aabenraa Kommunes overordnede målsætninger, jvf. kommuneplanen er at:
der nu og i fremtiden skal
kunne skaffes tilstrækkeligt
med rent drikkevand baseret
på indvinding af godt grundvand. Kommunen prioriterer i
den forbindelse grundvandsbeskyttelsen højt inden for de
områder, hvor der er store
drikkevandsinteresser, og hvor
grundvandet samtidig er særligt følsomt over for forurening. Dette betyder dog ikke,
at den generelle grundvandsbeskyttelse må svækkes uden
for de udpegede områder med
særlige drikkevandsinteresser.
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Miljøministeren kan tilsvarende pålægge
kommunalbestyrelsen at udarbejde delplaner samt ændringer og tillæg til planer.

Plangrundlag
Det formelle grundlag for vandforsyningsplanlægningen er følgende lovbekendtgørelser:
Bekendtgørelse om Lov om Vandforsyning
m.v., nr. 635 af 7. juni 2010.
Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning, nr. 1450 af 11. december 2007
Vandforsyningsplanen er udarbejdet i henhold til gældende lovgivning og skal ifølge
”Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning” § 3 indeholde:
Angivelse og lokalisering af de
forventede behov for vand i
kommunen, fordelt på forskellige forbrugergrupper.
Angivelse af placeringen, ydeevnen og kvaliteten af de eksisterende vandforsyningsanlæg
med tilhørende behandlingsanlæg, beholderanlæg og pumpeanlæg mht. kapacitet, tekniske tilstand og vedligeholdelsestilstand.
Angivelse af hvilke dele af
kommunen, der forventes forsynet med vand fra enkeltindvindingsanlæg eller andre ikke
almene anlæg, og hvilke dele
der forventes forsynet fra almene anlæg.
Angivelse af de bestående almene vandforsyningsanlæg,
der skal indgå i den fremtidige
vandforsyning, herunder ejerforhold, beliggenhed, udformning.
Angivelse af nuværende og
fremtidige forsyningsområder
for de almene vandforsyningsanlæg.
Angivelse af om der er behov
for vandforsyning fra anden
kommune, eller der leveres
vand til anden kommune.
Angivelse af ledningsnettet for
de almene anlæg i kommunen,
herunder forbindelsesledninger
mellem anlæggene.
Tidsplan for renovering og udbygning af de almene vandfor4

syningsanlæg, herunder ledningsnettet.
Data til brug for planlægningen bygger dels
på oplysninger indsamlet ved tilsyn på selve vandværkerne samt tidligere planer,
rapporter og kortmateriale, diverse tekniske
data og vandkvalitetsanalyser.
Udarbejdelsen af planen vil blive fulgt op
med afholdelsen af fællesmøder, hvor alle
de almene vandværker bliver indbudt til
diskussion af planen og dens praktiske anvendelse. På møderne vil specielt forhold
som nødforbindelser, øvrige samarbejder
og de praktiske konsekvenser af ny lovgivning, der berører vandforsyningsområdet
blive taget op.
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Figur 1: Vandforsyningsplanens relationer
til anden planlægning
Vandforsyningsplanen indeholder en kortlægning af den nuværende vandforsyningsstruktur og mål og midler for den fremtidige
forsyning. Desuden er vandforsyningsplanen kommunens retningslinje for administration og sagsbehandling.

Til sikring af den fremtidige indvinding af
grundvand udarbejdes såkaldte Indsatsplaner.
En indsatsplan indeholder detaljerede planer for beskyttelse og sikring af grundvandet i et indsatsområde. Indsatsplaner udarbejdes i samarbejde mellem kommunen og
vandforsyningerne, på basis af en kortlægning af grundvandet som forestås af Statens Miljøcenter.
Foruden de meget målrettede indsatsplaner
for de enkelte vandværker og indvindingsboringer udarbejder ”Statens Miljøcentre”
tilsvarende overordnede Vand- og Naturplaner for hele den danske natur (Grøn
Vækst). Planen formodes at få virkning fra
medio 2011.
Vandplanen vil indeholde bindende rammer
for kommunens fremtidige handleplaner.
Før kommunen meddeler indvindingstilladelser skal det vurderes, om der skal gennemføres en miljøvurdering efter planlovens VVM-regler. Hvis det er tilfældet, kan
der ikke meddeles indvindingstilladelse, før
der er udarbejdet en VVM-redegørelse
(Vurdering af Virkning på Miljøet) for den
ansøgte vandindvinding.
Regionplan
Regionplanerne er, indtil den første vandplan foreligger, ophøjet til landsplandirektiv
og er derfor juridisk gældende. Kommunens
vandforsyningsplan må således ikke være i
strid men Landsplansdirektivet.
Landsplansdirektivet sætter de overordnede
rammer for arealanvendelsen og placering
af større anlæg af regional betydning, herunder den fremtidige by- og erhvervsudvikling, udvikling af trafikanlæg og udvikling i
det åbne land. Landsplandirektivet skal
derudover sikre, at udviklingen sker i respekt for samfundets øvrige værdier som
for eksempel hensynet til natur, miljø og
samfundsøkonomi.
I Regionplan 2005 for Sønderjyllands Amt,
er der opstillet en række retningslinjer, der
skal sikre, at grundvandressourcerne beskyttes imod forurening, og at indvindingen
prioriteres, således at grundvand med god
kvalitet forbeholdes drikkevandsformål.
Regionplanen indeholder ligeledes en kortlægning af områder med særlige drikke5

vandsinteresser (OSD). Sammen med
vandværkernes indvindingsoplande udgør
disse de såkaldte indsatsområder. I indsatsområderne foretages konkrete indsatser
på baggrund af detaljerede geologiske og
hydrologiske kortlægninger.
Desuden indeholder regionplanen en kortlægning af nitratfølsomme vandindvindingsområder (NFO). Områderne anvendes
bl.a. som udgangspunkt for udpegning af
skovrejsningsområder og prioritering af
indsatsområder og oprydning af forurenede
lokaliteter de såkaldte V1 og V2 lokaliteter,
som er underlagt Regionen.
OSD-områder og nitratfølsomme områder i
Aabenraa Kommune er vist på Bilag 1 i bilagsdelen.
Vandplaner
Vandkredsløbet i de tidligere regionplaner
erstattes således fremover af de såkaldte
Vandplaner, der favner vandløb, fjorde,
kyster, vådområder og ikke mindst grundvandet. Vandplanerne skal udarbejdes i
henhold til bekendtgørelse af lov nr. 1028
af 20. oktober 2008 om miljømål for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven).
Hidtil har målsætningerne for overfladevand, grundvand og naturområder været
fastlagt i Regionplanen. Fremover skal
vanddistriktsmyndighederne (de statslige
miljøcentre) udarbejde en Vandplan, der
afløser regionplanlægningen på disse områder.
Planerne skal indeholde indsatsprogrammer
med henblik på at sikre, at de fastsatte
kvalitetsmålsætninger kan opfyldes senest i
år 2015. Som udgangspunkt skal alle vandområder i 2015 have opfyldt kravene til
mindst ”god økologisk kvalitet”, og alt
grundvand skal have ”god tilstand”. Begrebet ”god tilstand” beskrives dels ud fra
mængden (den kvantitative tilstand) og
dels ud fra vandkvaliteten (den kemiske
tilstand).
De nærmere kriterier for ”god tilstand” for
grundvandet, fastsættes og defineres af
Miljøcenteret i forbindelse med udarbejdelsen af Vandplanerne.

Kommuneplan
Kommuneplanen beskriver de overordnede
rammer for og forventninger til udviklingen
i Aabenraa Kommune, og er grundlaget for
udarbejdelsen af såvel lokalplaner, som
tema- eller sektorplaner, herunder bl.a.
varmeplan, spildevandsplan samt vandforsyningsplanen.
Rammerne i kommuneplanen for bolig og
erhverv er i denne vandforsyningsplan benyttet som grundlag for de arealer som
potentielt kan blive udbygget i planperioden.
Vandforsyningsplanen er således udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanen.
Miljøvurdering
Ifølge Bekendtgørelse nr. 936 af 24. September 2009 om Lov om Miljøvurdering af
planer og programmer er alle plantyper
omfattet af kravet om miljøvurdering, hvis
de fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Aabenraa Kommune har udarbejdet et
screeningsnotat vedr. miljøvurdering af:
”Vandforsyningsplan 2010-2018” og vurderet at planen ikke skal miljøvurderes.
Screeningsnotat Vandforsyningsplan Aabenraa 2010-2018.
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Administration
For administration af vandforsyningsområdet ligger bl.a. følgende love og vejledninger til grund (listen er ikke fyldestgørende):
Bekendtgørelse om Lov om
Vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven), nr. 1026 af 20.
oktober 2008
Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Tilsynsbekendtgørelsen), nr. 1449 af 11. december 2007
Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, nr.
1451 af 11. december 2007
Vejledning fra Miljøstyrelsen nr.
3, 2005: Vandkvalitet og tilsyn
med vandforsyningsanlæg.
Vejledning om håndtering af
overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre
nr.: 9243 af 21/05 2010.
Vejledning fra Miljøstyrelsen,
nr. 2 1997: Boringskontrol på
vandværker.
Regulativer
Jf. Vandforsyningslovens § 55 skal der for
ethvert alment vandforsyningsanlæg udfærdiges et regulativ. Regulativet udfærdiges af vandforsyningsanlæggets bestyrelse,
og godkendes af kommunalbestyrelsen.
Regulativet for anlæg, der ejes af et andelsselskab eller interessentskab, kan indeholde bestemmelser om forbrugernes medlemskab.
Med udgangspunkt i Foreningen af Vandværker i Danmarks forslag til et normalregulativ (FVD vejledning nr. 44a) har
Vandrådet i Aabenraa kommune udfærdiget
et tilrettet fællesregulativ for sine medlemmer. Vandrådet omfatter pt. 37 vandværker ud af i alt 40 almene vandværker i
kommunen. Disse 37 værker er således
underlagt det tilrettede og godkendte fællesregulativ. De resterende vandværker
kører efter de sidst godkendte regulativer.
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FVDs forslag er baseret på Miljøstyrelsens
regulativ fra 2003, dog med visse ændringer (f.eks. vedr. ansvarsfraskrivelse over
for produktionstab hos forbrugere).
Kommunens mål er på sigt, at der indføres
et fælles standardregulativ, der er ens for
alle kommunens vandværker.
Takstblade
Jf. Vandforsyningslovens § 53, stk. 1, skal
anlægs- og driftsbidrag til almene vandforsyningsanlæg godkendes af kommunalbestyrelsen. Normal praksis er, at takstbladet
først vedtages på den enkelte vandforsynings generalforsamling, og derefter sendes
til godkendelse ved kommunen. Generalforsamlingerne afholdes typisk inden udgangen af april. Takstbladet skal fremsendes til
kommunen snarest efter generalforsamlingens godkendelse.
Almene vandforsyningsanlæg, der årligt
leverer mere end 200.000 m3 drikkevand,
er omfattet af Vandsektorloven og dermed
underlagt prisloftregler. Det samme gælder
for almene vandforsyningsanlæg, der direkte eller indirekte ejes af en kommune.
Til brug for kommunens sagsbehandling
skal vandforsyningen sammen med takstbladet fremsende følgende:
Driftsregnskab og budget
Anlægsregnskab
Budget – gerne for flere år.
Det anbefales at takstbladet opstilles i henhold til FVDs skabelon (FVD vejledning nr.
104) for at opnå størst mulig grad af ensartethed og sammenlignelighed.
Takstblade skal fremsendes til godkendelse
hvert år. Det er det sidst godkendte takstblad der er gældende.
Tilslutningsafgifter reguleres som udgangspunkt efter de af DANVA beregnede prisindeks, og forbrugsafgifter efter nettoprisindekset fra Danmarks Statistik.
Takstbladet skal være i overensstemmelse
med kommunens godkendte ”Normalregulativ for private, almene vandforsyninger”
og indeholde følgende elementer:
a) Anlægsbidrag, som er fordelt med
bidrag til hovedanlæg, forsyningsledning og stikledning. Anlægsbidrag

kan differentieres efter forbrugerkategorier.
b) Driftsbidrag, som typisk består af en
fast afgift og en forbrugsafhængig
afgift.
I forbindelse med godkendelse af nye takster vil Aabenraa kommune påse, at vandværkets driftsbidrag foruden driftsomkostningerne kan dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til
fornyelse og udvidelse.

overskridelsen er reel, skal der sammen
med et teknisk hygiejnisk tilsyn på vandforsyningsanlægget i hvert enkelt tilfælde vurderes, hvilke handlinger der skal udføres.
For ”ikke-almene vandværker” (indvindinger der forsyner mindre end 10 ejendomme), gives normalt også et tilbud om teknisk hygiejnisk tilsyn, men dette afhænger
af hvilken parameter der er overskredet og
om vandet benyttes til specielle formål
(ejendomskategori).

Vandværkerne opfordres til at foretage en
grundig og kritisk gennemgang af de eksisterende takstblade i forhold til tilslutning
af kommende forbrugere i det åbne land.

I bilag 3 i bilagsdelen er administrationspraksis for håndteringen af overskridelser
beskrevet.

Tilsvarende anbefales det at vandværkerne
allerede nu forbereder sig på de fremtidige
krav, som vil komme i forbindelse med indsatsplanerne, til fremtidssikring af henholdsvis indvindingsopland og indvindingsboringer.

Teknisk tilsyn

Tilsyn med vandkvaliteten
I Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn
med vandforsyningsanlæg er der fastsat
maksimumsintervaller og vejledende intervaller for undersøgelse af vandkvaliteten. Af
bilagene til bekendtgørelsen fremgår hvilke
parametre der skal analyseres for, samt
angivelse af tilhørende vandkvalitetskrav.
Antallet og omfanget af analyser for samtlige drikkevandsforsyninger i Aabenraa
Kommune er fastlagt i henhold til gældende
bekendtgørelse og Miljøstyrelsens vejledninger.
Omfanget af analyser fremgår af bilag. 2 i
bilagsdelen.
Hvis der ved en drikkevandsanalyse konstateres en overskridelse for gældende kvalitetskrav for de enkelte undersøgte stoffer/
parametre, skal der ske en aktion. Overskridelser behandles altid af Aabenraa
Kommune i tæt samarbejde med henholdsvis: ”Embedslægeinstitutionen Syddanmark” og den ansvarlige for det pågældende vandværk/indvindingsanlæg.
For almene vandværker gælder generelt, at
der ved overskridelse af en eller flere parametre foretages en ny vandprøveudtagning og efterfølgende analyse for at få verificeret overskridelsen. Viser omprøven at
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Jf. Vandforsyningslovens § 57, stk. 2, er
der i ”Bekendtgørelse om vandkvalitet og
tilsyn med vandforsyningsanlæg” § 25, stk.
1, fastsat bestemmelser om, at der skal
føres teknisk tilsyn på almene vandforsyningsanlæg samt på vandforsyninger, der
forsyner institutioner og levnedsmiddelproducerende virksomheder.
Hyppigheden af tekniske tilsyn på de ovenstående vandforsyningsanlæg i Aabenraa
Kommune er bestemt ud fra Miljøstyrelsens
vejledning. Hyppigheden fastsættes efter
det aktuelle behov. Der henvises til bilag 4 i
bilagsdelen, hvor tilsyn på både ”almene
vandforsyninger” og ”ikke almene vandforsyninger” er beskrevet.
Indberetning af oppumpede vandmængder
Ifølge bekendtgørelsen om vandkvalitet og
tilsyn med vandforsyningsanlæg, skal alle
vandindvindinger, der kræver tilladelse efter Vandforsyningslovens § 20, registrere
og indberette den årlige indvundne vandmængde.
Anlæg der oppumper mindre end 3.000 m3
vand, kvæver ikke indberetning.
Anlæg, der årligt oppumper mere end
3.000 m3, skal indberette de faktisk oppumpede mængder.
Anlæggets ejer skal registrere dato for hver
opgørelse af indvindingen og den vandmængde, der er indvundet siden sidste re-

gistrering. Registreringen skal for anlæg
med en årlig tilladt indvinding på under
100.000 m3 finde sted ved begyndelsen af
hvert år, for anlæg med en årlig tilladt indvinding på 100.000- 350.000 m3 ved begyndelsen af hvert kvartal og for anlæg
med en årlig tilladt indvinding på over
350.000 m3 ved begyndelsen af hver måned. Registreringen skal opbevares i mindst
10 år og på anmodning forevises myndighederne.
Anlæggets ejer skal inden 1. februar oplyse
kommunen om anlæggets vandindvinding i
den foregående periode fra 1. januar til 31.
december.
Kommunalbestyrelsen skal derefter inden
den 1. april registrere indberetningerne i
den fælles offentlige database for grundvand, drikkevand og boringer (Jupiter).
Jf. § 25 i bekendtgørelsen skal ejer af; alle
nævnte indvindingsanlæg pejle grundvandsstanden i det omfang, der er fastsat i
indvindingstilladelserne. Resultaterne skal
efter anmodning indsendes til ovennævnte
offentlige database.
Vandmålere på ”ikke almene vandforsyninger” og ”enkelt vandsforsyninger”
For ikke-almene vandforsyningsanlæg og
enkeltvandsforsyninger, som ikke har installeret egen måler, er den afgiftspligtige
mængde sat til 170 m3 årligt/bolig for helårsboliger og 70 m3 årligt/enhed for fritidshuse og lignende (standardsatser).
Filterskyllevand
De enkelte vandværker skal håndtere deres
filterskyllevand på en måde, som er i overensstemmelse med kommunens retningslinjer.
Der gælder følgende regler for afledning af
skyllevand:
Ved afledning til spildevandskloak
skal der foreligge en tilslutningstilladelse og der skal betales afledningsafgift.
Ved afledning til grøft eller vandløb
skal der foreligge en udledningstilladelse fra kommunen.
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Ved nedsivning af skyllevandet skal
der foreligge en nedsivningstilladelse
fra kommunen.
Ved afledning til regnvandssystem
skal der foreligge en tilslutningstilladelse fra kommunen.
Supplerende vandforsyning
Anvendelse af supplerende vandforsyning til
f.eks. havevanding eller lignende, forudsætter kommunens godkendelse.
Aabenraa Kommune har ifølge kommuneplanen (2009) under afsnittet: ”Grundvand
og indvinding” yderligere præciseret, at der
i områder, hvor det skønnes, at der ikke
findes tilstrækkelige grundvandsressourcer
til at dække alle behov, ske en prioritering
af grundvandsressourcerne således:
Prioritering:
1. prioritet:
Indvinding af grundvand til drikkevandsformål til befolkningens almindelige vandforsyning,
som omfatter husholdninger, almindeligt
landbrug (ikke markvanding), institutioner
og lign.
2. prioritet:
Opretholdelse af en miljømæssig acceptabel
vandføring og vandstand i vandløb og vådområder.
3. prioritet:
Anvendelse af grundvand til andre formål,
som afvejes indbyrdes efter en samfundsmæssig helhedsvurdering.
Eksempler på sådanne anvendelser kan
være indvinding til markvanding, industriformål, havevanding og grundvandskøling.
Retningslinjer for sikring af drikkevand
Velbeskyttede grundvandsmagasiner med
god vandkvalitet skal forbeholdes vandindvinding, der kræver god drikkevandskvalitet. I meget særlige tilfælde kan der undtagelsesvis gives tilladelse til vandindvinding
til andre formål.
Følgende betingelser skal være opfyldt:
1) tilladelsen må ikke stride imod anden
planlægning i området.

3) området må ikke være udpeget som indvindingsområde for almene eller private
indvindingsboringer eller øvrige boringer.

indvindingen ikke mindsker vandløbenes
vandføring i en sådan grad, at målsætningen for vandløbene ikke kan opfyldes. Hvis
det viser sig, at boringerne i størst mulig
afstand fortsat vil have en indvirkning på
vandløbene, vil ansøgningen ikke blive imødekommet.

4) grundvandsindvindingen må ikke påvirke
naturbeskyttede arealer og/eller vandløb.

Tilkendegivelser

2) grundvandsindvindingen må ikke påvirke
andre indvindingsboringer.

5) injektion af opvarmet vand må ikke skade grundvandet, eller på anden måde ændre den kemiske sammensætning af grundvandet.
6) indvindingen af vand til køling må ikke
ske fra dybtliggende og velbeskyttede
grundvandsmagasiner, som er reserveret til
drikkevandsformål.
7) de hydrogeologiske forhold skal være
nøje beskrevet og kortlagt.
Nye indvindingsboringer
Nye boringer til indvinding af vand fra
grundvandsmagasiner, som har direkte hydraulisk forbindelse til vandløb, søer og
vådområder, skal placeres i størst mulig
afstand fra disse, så den direkte påvirkning
minimeres.
Etablering af nye boringer i vandværkernes forsyningsområder.
I de nuværende forsyningsområder hvor
ledningsnettet er kørt forbi en ejendom,
landbrug, virksomhed, m.v. vil der normalt
ikke blive givet tilladelse til etablering af
nye boringer. I forsyningsområder hvor
ledningsnettet endnu ikke er etableret, udbygget, vil der normalt heller ikke gives
tilladelse til etablering af nye boringer.
I specielle tilfælde hvor et vandværk vil
kræve mere i tilslutningsbidrag end hvad en
ny boring koster eller hvis et vandværk ikke
er i stand til at forsyne en landbrugsproduktion, virksomhed m.v. kan kommunen
efter forhandling med vandværket give tilladelse til etablering af boring.
Hensyn til særligt følsomme vandløb
I oplande til særligt følsomme vandløb forudsætter tilladelse til vandindvinding til
markvanding, at det sandsynliggøres, at
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Til vanding af landbrugsjord og golfbaner
gives der maksimalt tilladelse til indvinding
af en mængde svarende til 1.000 m3
grundvand pr. ha pr. år, svarende til 100
mm nedbør pr. år.
Da der sker en stadig generel forringelse af
grundvandskvaliteten, er det vigtigt at udnytte de forskellige grundvandskvaliteter
optimalt, således at godt drikkevand ikke
bruges til formål, hvor vandkvaliteten er
underordnet. Der vil derfor ikke blive givet
nye tilladelser til vandindvinding til andet
end drikkevandsformål fra dybtliggende,
velbeskyttede grundvandsmagasiner (f.eks.
Ribe Formationen), hvor disse har en god
vandkvalitet.
I tilladelser til vandindvinding, hvor formålet ikke er drikkevandsforsyning, kan man
påregne angivelse af en maksimal, tilladelig
boredybde inden for de områder, hvor der
findes store, dybtliggende grundvandsmagasiner.
De eksisterende tilladelser til indvindinger
fra dybtliggende grundvandsmagasiner vil
dog stadig være gældende inden for deres
aktuelle gyldighedsperiode.
Byrådet ønsker at bevare den naturlige
vandføring i vandløbene og det naturlige
vandspejl i søer uden menneskelig påvirkning, således at det naturlige dyre- og planteliv ikke udsættes for unødige stressforhold i de perioder, hvor vandstanden og
vandføringen i forvejen er reduceret.
Ved administration af retningslinjerne
”Nye indvindingsboringer” og ”Hensyn til
særligt følsomme vandløb” vil der i hvert
enkelt tilfælde blive foretaget en konkret
vurdering på grundlag af lokale faktorer, så
indvindingen får mindst mulig effekt på
vandløbets vandføring eller vådområdets
vandstand. Ved meddelelse af indvindingstilladelser inden for oplande til vandløb, der
er særligt følsomme, stilles særlige krav til
boringernes placering.

Nye boringer til supplerende vandforsyning:
Ansøgning om supplerende vandforsyning modtages og behandles efter
ovennævnte kommunale retningslinjer og tilkendegivelser
Vandværk i evt. forsyningsområde
og/eller forsyningsopland høres.
Kommunen skal kunne godkende
ønsket borested.
Boringen udføres og indrapporteres
til GEUS af autoriseret brøndborer.
Afslutningen (topforseglingen) af boringen godkendes af kommunen.
Boringen må under ingen omstændigheder kobles til eksisterende
drikkevandsforsyning på ejendom.
Der gives maksimalt tilladelse til oppumpning af 1000 m3/ha/år ~ 100
mm nedbør, i maksimalt 15 år.
Vandet må ikke bruges til drikkevandsformål.
Oppumpning af mere end 6.000
m3/år medfører gebyrpligt.
Eksisterende boringer/brønde til supplerende vandforsyning:
Ansøgning om supplerende vandforsyning modtages og behandles efter
ovennævnte kommunale retningslinjer og tilkendegivelser, og i øvrigt
efter gældende afstandskrav til øvrige installationer (eks. nedsivningsanlæg).
Vandværk i evt. forsyningsområde
og/eller forsyningsopland høres.
Boringen/brønden godkendes og registreres af autoriseret brøndborer.
Afslutningen (topforseglingen) af boringen godkendes af kommunen.
Boringen/brønden må under ingen
omstændigheder kobles til eksisterende drikkevandsforsyning på ejendom.
Oppumpning på maksimalt 1000
m3/ha/år ~ 100mm nedbør i maksimalt 15 år.
Vandet må ikke bruges til drikkevandsformål.
Oppumpning af mere end 6.000
m3/år medfører gebyrpligt.
Såfremt der ikke gives tilladelse til fortsat
brug af eksisterende boringer eller brønde
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skal disse sløjfes efter gældende bestemmelser.
Disse er beskrevet i Vandforsyningslovens §
36 vedrørende sløjfning af nedlagte brønde
og boringer i henhold til bestemmelserne i
bekendtgørelse nr. 1000 af 26. juli 2007
om udførelse og sløjfning af boringer og
brønde på land (kapitel 6).
Beredskabsplan
Beredskabsloven § 25 pålægger kommunerne at udarbejde en samlet plan for
kommunens beredskab. Planen omfatter
foranstaltninger, der skal sikre, at den
kommunale organisation i en ekstraordinær
situation i videst muligt omfang kan varetage beredskabsopgaver, samt videreføre
kommunale funktioner af betydning for
borgerne.
Aabenraa Kommune har som supplement til
kommunens overordnede beredskabsplan
udarbejdet en beredskabsplan for de private og offentlige almene vandforsyninger
(Beredskabsplan for vandværker i Aabenraa
Kommune, Oktober 2009). Planen omhandler indsats ved forurening af vandværk og
ledningsnet, samt etablering af nødforsyningsledninger til drikkevand.
Aabenraa Kommune anbefaler at det enkelte vandværk udarbejder en intern beredskabsplan med beskrivelse af anlægsforhold, procedure, ansvarsforhold, intern og
ekstern kommunikation mv. så disse oplysninger hele tiden er opdateret og tilgængelige.
Vand til brandslukning
Tidligere var det beredskabsloven der udstak procedurer og retningslinier for etablering af tappesteder for vand til brandslukning. I dag er det kommunen selv der udfærdiger et ”serviceniveau” ud fra egne
vurderinger og således selv forestår udarbejdelse af procedurer. Der henvises til:
”Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab” kap 1. § 1 stk. 3
vedr. vandforsyning til brandslukning.
Af Serviceniveau for Aabenraa Brand &
Redning fremgår:
Det er byrådets opgave, at sørge for at en
tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. (Tilstrækkelig vandforsyning er defineret som 400 l./minut kontinuerligt).

Brandkøretøjer medbringer i dag vand til
brug for brandslukningen enten på autosprøjten eller i vandtankvogne. Beredskabet råder over flere vandtankvogne af varierende størrelse, typisk fra 8-10.000 liter
vand.
Behovet for vand fra brandhaner og åben
vandforsyning er reduceret betydeligt, men
stadig nødvendig dels til fyldning af køretøjer efter indsats og dels ved store brande til
fyldning af vandtankvogne.
Beredskabsafdelingen vurderer behovet for
brandhaner. Ikke anvendelige brandhaner
fjernes, når muligheden er til stede herfor.
Kommunen afholder udgifterne til etablering og vedligeholdelse af brandhaner og
vandforsyningssteder.
Brandhaner må kun opsættes efter aftale
med beredskabschefen.
Ophør af kommunalt forskud ved nyanlæg af hovedledninger
I nogle kommune har det tidligere været
praksis at kommunen har ”stået i forskud”
for udgifter til større nyanlæg af privat almene hovedledninger i det åbne land.
Kommunen har således ageret bank for
vandforsyningen og betalt ledningsandel for
de ejendomme, der ikke ønsker at blive
tilsluttet på det pågældende tidspunkt. Ved
efterfølgende tilslutning har vandværket
tilbagebetalt tilslutningsafgiften til kommunen. Ordningen har været vanskelig at administrere.
For at ligestille alle ejendomme inden for
kommunen, har Aabenraa Kommune derfor, i forbindelse med kommunesammenlægningen, besluttet at bringe forskudsordningen til ophør. Det samme er gældende i
landets øvrige kommuner.
De resterende ejendomme, som kommunen
står i forskud for, skal betale normalt tilslutningsbidrag til vandværket efter gældende takstblad, når disse på et tidspunkt
tilsluttes. Beløbet skal af vandværket føres
videre til Aabenraa Kommune, som har stået i forskud for de pågældende ejendomme.
Afgifter
Til dækning af udgifter til grundvandskortlægning og indsatsplanlægning opkræves grundvandsafgifter.
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Fra og med 2009 er det SKAT, der forestår
opkrævningen af grundvandsafgift (tidl.
”gebyr”) hos vandværker og virksomheder
til dækning af statens og kommunens udgifter til hhv. grundvandskortlægning og
indsatsplaner m.v.. Afgiften bygger på den
tilladelige indvindingsmængde for ovennævnte bidragsydere, hvortil der senest
den 1. januar det pågældende år er meddelt tilladelse efter § 20 i vandforsyningsloven.
”SKAT” foretager herefter hvert år senest
den 15. januar opkrævning af afgiften.
Grundlaget for opkrævningen bygger på
kommunens indberetning af data til den
fælles database: Jupiter. Databasen er en
del af Danmarks Miljøportal
(www.miljoeportal.dk).
De af kommunens opgaver, der skal finansieres af afgiften er: Udarbejdelse af indsatsplanen for de udpegede indsatsområder, Oprettelse og ledelse af et koordinationsforum i forbindelse hermed.
Størrelsen af afgiften fastlægges således, at
vandværkerne betaler fuld afgift, mens afgiften for øvrige indvindere fastsættes ud
fra en tredjedel af den samlede indvindingstilladelses størrelse, dog maksimalt en
tredjedel af 25.000 m³/år.
Denne regel gælder også, hvis den samlede
tilladte indvindingsmængde for en virksomhed på landsplan overstiger 25.000 m³.
Den lovpligtige dataindberetning til ”SKAT”
gælder kun for anlæg med en årlig indvindingstilladelse på mere end 6.000 m3.
Ejere af vandforsyningsanlæg eller indvindingsanlæg der ikke kræver en tilladelse,
skal i stedet for betale afgift ud fra et gennemsnit af indvindingsmængden.

Vandforsyningsanlæg
Almene vandværker
Vandforsyningen i Aabenraa Kommune består af 43 almene vandværker hvoraf 4 stk.
er offentligt ejet. Se fig. 1. / bilag 8.

Ledningsoplysningerne er dog af meget
varierende kvalitet, alder og detaljeringsgrad. De enkelte figurer (figur 1-44) giver
således ikke et fuldstændigt tidssvarende
billede af ledningsstrukturen, dette skal
tilsvarende ses i lyset af at der i visse områder fortsat sker udbygninger og tilretninger af eksisterende ledningsnet, hvorfor
billedet til tider ændres. Optegningerne må
derfor for en stor del af værkerne ses som
en statisk situation for et givet tidspunkt.
Når opfølgninger om ændringer forstår hos
kommunen tilrettes de nødvendige kort
selvsagt.
Oplysninger fra de 44 figurer er efterfølgende samlet og forsøgt præsenteret på
figur 45 i bilag 7 og giver således et samlet
billede af den overordnede ledningsføring af
drikkevand i kommunen. Foruden en præsentation af forsyningsledninger for de enkelte vandværker, med tilhørende navn, ses
tilsvarende angivelser af fremtidige forsyningsområder. Afgrænsning af områderne
bygger primært på den gamle opdeling
fastlagt før kommunalreformen.
Tilstandsvurdering

Figur 2: Almene vandværker og deres
forsyningsopland.
I forbindelse med udarbejdelsen af vandforsyningsplanen er der blevet udført tilsyn på
de almene vandværker. Ved tilsynene er
der indhentet oplysninger om anlæggenes:
Kapacitet
Teknisk tilstand
Hygiejnisk tilstand
Indvindingsboringernes placering, status og tilstand
Ledningsnetsoplysninger
Samtlige almene vandforsyningsanlæg er
beskrevet i vandforsyningsplanens stamdatablade, se bilag 6.
På baggrund af vandværkers leverede materiale om ledningsnetsoplysninger og den
efterfølgende opfølgning fra kommunens
side, er de enkelte almene vandværkers
ledningsnet i kommunen afbilledet og vist i
bilag 7 (figur 1-44).
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Som opfølgning på tilsynene er der udarbejdet et tilsynsnotat for det enkelte vandværk. Notaterne er sendt direkte til vandværkerne. Notaterne indeholder oplysninger
om værkernes tekniske og hygiejniske tilstand. Desuden gives anbefalinger til udbedring af eventuelle fejl og mangler samt
forslag til at forbedre forsyningssikkerheden
generelt.
For en række af vandværkerne var der allerede taget hul på problemløsningen ved
tilsynene, mens der for en række andre
værker efterfølgende er blevet iværksat
tiltag til forbedringer.
Endvidere er der udarbejdet stamdatablade
med de tekniske oplysninger om de enkelte
vandværker. Disse stamdatablade er vedlagt som bilag 6. Stamdatabladene indeholder bl.a. oplysninger om vandværkernes
kapacitet og forsyningssikkerhed.
Kapacitet
Forbrugsvariationen over døgn og time er
skønnet efter anlæggets størrelse. Ved små
forsyningsområder og lille forbrug er forbrugsvariationerne normalt store. Det medfører en lidt højere time og døgnfaktor, end

ved større anlæg, hvor forbruget generelt
er mere jævnt.
Vandværkernes kapacitetsforhold (evnefaktor) beregnes som forholdet mellem behandlingsanlæggets dimensioner (forsyningsevne) og de leverede vandmængder
(forsyningskrav). Beregningerne er grundlag for en vurdering af, om der ved vandværket er en passende behandlingskapacitet.
For at reducere risikoen for at vandværket i
perioder med maksimalt forbrug ikke kan
levere vand nok, bør indekset for forsyningssikkerheden (evnefaktor) være over
1,1. Er indekset under 1,1 vil der kunne
opstå situationer, hvor forbrugerne vil kunne opleve vandmangel. Af bilag 6 fremgår
at kun et vandværk har en evnefaktor under 1,1.
For yderligere beskrivelse af evnefaktoren
henvises til bilag 9.
Det skal nævnes at flere af Aabenraas
kommunale vandforsyninger deler distributionsnet. Døgn- og timefaktor vil derfor
variere fra år til år mellem disse værker, alt
efter hvor stor en del af forbruget det enkelte værk har leveret. Det er valgt at angive samtlige værker i tabellen, da indvinding
og behandling sker på adskilte lokaliteter.
Ledningstab
Ledningstabet er et udtryk for det spild af
vand som fremkommer pga. utætte forsyningsledninger.
Der er stor usikkerhed i forbindelse med
opgørelsen af vandspil. Dette skyldes dels
fejl og måleusikkerheder på de mange målere som indgår i opgørelsen af forbrugermængden, men også at vand til filterskylning ikke altid er angivet i vandværkernes
årlige indberetning. Yderligere opstår der et
vandtab ved skylning af ledninger, brandslukning og afprøvning af brandhaner.
I tabel 1 er tabet opgjort som forskellen
mellem oppumpet vandmængde og summen af målt forbrug ved forbruger, dog
korrigeret for vand brugt til skyllevandsformål, hvor disse oplysninger foreligger.
Der er kun medtaget vandværker, hvor
beregnede tab for 2007 var større end 5 %.
Vandværker som har indberettet utilstræk14

kelige data til denne opgørelse er ikke medtaget.

Vandværk
Løjt Kirkeby
Varnæs
Hellevad
Felsted
Rødekro
Nord
Fårhus
Kruså
Rens
Barsø

Udpumpet
/oppumpet
m³/år
165.874
109.385
147.743
92.742
358.103
19.689
272.200
24.998
2.550

Forbrug
m³/år

Tab%

152.174
97.105
129.919
80.603

8,26
11,23
12,06
13,09

308.979
16.939
232.782
20.730
1.950

13,72
13,97
14,48
17,07
23,53

Tabel 1 Oppumpede vandmængder
(2007), forbrug samt beregnet ledningstab for 9 repræsentative private almene
vandværker.
Det er Aabenraa Kommunes målsætning, at
ledningstabet generelt bør reduceres til
max. 5 % af den årlige indvinding.
Såfremt vandværkets ledningstab udgør
mere end 10 %, skal der svares afgift af
ledningstabet over 10 %.
Forsyning til og fra nabokommuner
Følgende vandværker i Aabenraa Kommune
forsyner for tiden ejendomme i nabokommuner:
Vandværk
Hokkerup
Aabenraa Vandforsyning
Feldsted
Varnæs
Genner
Padborg

Kommune
Sønderborg
Sønderborg
Sønderborg
Sønderborg
Haderslev
Tyskland

Tabel 2 Forsyning til nabokommuner
Der er i øjeblikket 3 vandværker i Sønderborg Kommune der forsyner ejendomme i
Aabenraa Kommune.
Endvidere forsynes én ejendom ved skovagerhus fra det tyske vandværk: Wasserverband Nord.

Forsyningssikkerhed
De almene og de ikke-almene vandværker
bør tilstræbe at sammenkoble deres forsyningsnet med mindst et nærliggende vandværk. Dette giver en vis forsyningssikkerhed, såfremt der skulle opstå akut svigt
eller forurening af vandforsyningsanlægget
eller boringerne. Specielt på de 17 værker,
som kun forsynes fra en enkelt boring, er
muligheden for nødforsyning en vigtig foranstaltning.
For at øge vandkvalitets- og forsyningssikkerheden for forbrugerne, er det Aabenraa
Kommunes overordnede målsætning, at de
almene og ikke-almene vandværker bør
tilstræbe at sammenkoble forsyningsnettet
med mindst et nærliggende vandværk, for
dermed at få mulighed for reserveforsyning
i en nødsituation.
I 2008/9 havde følgende vandværker ikke
etableret nogen nødforbindelse:
Bolderslev
Barsø
Bølå
Bovrup
Bjerndrup
Fogedrup
Hovslund
Genner
Gåskær
Kliplev
Rens
Ravsted
Rugbjerg
Terkelsbøl
Tråsbøl
Tornhøj
Årslev
Øster Løgum
Varnæs
Flere af de nævnte værker havde i 2008
indledt en dialog med nabovandværker om
etablering af nødforbindelse.
Kommunens mål er, at der etableres forbindelse til mindst ét andet vandværk, der
periodevis kan levere den nødvendige
vandmængde. Alternativt kan et større
værk etablere forbindelse til et antal mindre
vandværker, der tilsammen kan levere den
nødvendige vandmængde.
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Opdeling af forsynings- og fremtidige
forsyningsområder.
Aabenraa Kommune er i denne revision af
vandforsyningsplanen blevet fuldstændig
inddelt i fremtidige forsyningsområder, som
er tilknyttet de almene vandværker. Der er
taget udgangspunkt i de fremtidige forsyningsområder, som allerede var defineret i
de gamle kommuners vandforsyningsplaner. Inddelingen er sket i meget tæt samarbejde med de almene vandforsyninger.
De endelige linjer (grænser) er således
først trukket når endelig enighed er truffet.
De fremtidige forsyningsområder fremgår af
figur 45 i bilag.7
Formålet med de fremtidige forsyningsområder er, at det almene vandværk har mulighed for at dimensionere ledningsnettet
optimalt når der er sikkerhed for hvor mange ejendomme der potentielt kan blive tilsluttet. Samtidig har den enkelte ejendom
viden om hvilket alment vandværk, der har
forsyningspligt hhv. interesse for at levere
drikkevand i tilfælde af dårlig vandkvalitet
fra privat brønd eller boring.
Inden for de enkelte fremtidige forsyningsområder har de enkelte almene vandværker
et mere eller mindre veludbygget forsyningsområde. Forsyningsområdet er det
område hvor vandværkets forsyningsnet er
fuldt udbygget og en given ejendom uden
videre vil kunne kobles på det eksisterende
net.
Tilslutningspligt, tilslutningsret.
Ifølge § 45 stk. 1 i vandforsyningsloven står
skrevet vedr. tilslutningspligt: ”Almene
vandforsyningsanlæg er forpligtet til på
rimelige vilkår at overtage forsyningen af
samtlige ejendomme inden for anlæggets
naturlige forsyningsområde.”
Og i samme lov vedr. tilslutningsret med
henvisning til § 49 stk. 1. ”Kan en ejendom
forsynes med vand fra en forsyningsledning, som et alment vandforsyningsanlæg
har ført forbi ejendommen, har ejendommens ejer ret til at få vand til almindelig
brug indlagt i ejendommen.”
I forbindelse med tilslutning gælder generelt:
1) Inden for et eksisterende forsyningsområder er der tilslutningsret, tilslutningspligt og ensartet takstpolitik, der

gælder for alle ejendomme af samme kategori (også små enklaver i forsyningsområderne der p.t. ikke er tilsluttet vandværket). Tilslutningspligten gælder dog ikke for
ejendomme med egen vandforsyning der
leverer vand med tilfredsstillende drikkevandskvalitet.
2) Indenfor et fremtidigt forsyningsområde er der en tilslutningsret med en
ensartet takstpolitik for alle ejendomme af
samme kategori, men ingen tilslutningspligt. Tilladelse til nye boringer gives ikke i
området for så vidt at tilslutningen til vandværk ikke er dyrere end etableringsomkostningerne for etablering af en ny boring
med tilhørende installationer, udført af en
autoriseret brøndborer.
Ikke-almene vandværker og enkeltvandsforsyninger
Der findes 13 private ikke-almene vandværker i Aabenraa Kommune, som hver
forsyner mellem 2-9 ejendomme. Disse er
angivet på bilag 8.som værende: ”ikkealmene vandværker”. Derudover forsynes
1219 ejendomme med drikkevand fra egen
privat vandforsyning (boring eller brønd).
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Vandkvalitet
Aabenraa Kommune fører tilsyn med vandkvaliteten på vandværkerne i kommunen.
Prøvetagningsprogrammet fastlægges ud
fra størrelsen af den indvundne mængde af
grundvand. Se bilag 2 Der findes således et
godt kendskab til grundvands- og drikkevandskvaliteten på de almene vandværker
samt til udviklingen i vandkvaliteten gennem de senere år.

Atrazin
Desethylatrazin
Desisopropyatrazin
Dichlorprop
Mechlorprop
Simazin

Generelt må man sige at drikkevandkvaliteten leveret fra de almene vandværker til
forbrugerne i kommunen er meget fin, og
der synes ikke at kunne erkendes en negativ udvikling i de udvalgte parametre som
angivet i bilag 2.
Herunder følger en omtale og vurdering af
udvalgte parametre. Grundlaget for vurderingen af vandkvaliteten er dataudtræk fra
den fælles offentlige database Jupiter.
For pesticider, nitrat og arsen er analyserne
baseret på grundvandsprøver for at vurdere
den generelle grundvandskvalitet. Analyserne af mangan, jern, nitrit, ammonium/ammoniak er baseret på drikkevandsprøver for at vurdere effekten af vandbehandlingen på vandværkerne.
De bakteriologiske parametre E. Coli, Coliforme, kim 22˚og 37˚er analyseret med
henblik på, at vurdere den generelle hygiejniske tilstand på vandværkerne.
På de vandværker, hvor der har været en
overskridelse af en eller flere af disse parametre i den sidst udtagne vandprøve, er
der udarbejdet tidsserier. Herudfra er det
vurderet, hvorvidt der er tale om en enkeltstående overskridelse, eller et tilbagevendende problem.
Pesticider
I vandværkernes kontrol af indvindingsboringer indgår der 23 obligatoriske pesticider eller nedbrydningsrester heraf. Der er
foretaget 6326 analyser for disse 23 stoffer
på de almene vandværker i perioden 19942008. Heraf er der 50 fund der overskrider
grænseværdien på 0,1 µg/l. Overskridelserne er observeret for følgende 7 stoffer,
der alle er blevet anvendt til ukrudtsbekæmpelse:
2,6 Dichlorbenzamid (BAM)
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Figur 3 Maksimal værdi af de 7 fundne
pesticider i Aabenraa Kommune i perioden 1994-2008.
For de boringer hvor der er
fundet mere end ét pesticid,
er summen af pesticider vist.
Sløjfede boringer er også
vist. Indvindingsoplande er
vist med blå stiplet linje.
De 50 fund i perioden: 1994-2008 gøres
primært i 29 boringer. 21 boringer er efterfølgende udtaget af den fremtidige drift. 7
stk. er stadig eksisterende og indgår i den
daglige drift under nøje overvågning, enten
som supplement til den daglige drift, eller
til overvågning.
Der er ikke konstateret overskridelser af
pesticider i drikkevandet ved den sidst udtagne analyse, men der er konstateret fund
af pesticider i drikkevandet hos 7 vandværker i kommunen. Disse vandværker er dog
ikke fuldstændig sammenfaldende med de
vandværker hvor der er konstateret overskridelser af pesticidniveauet. Dette kan
hænge sammen med, at boringskontrol
ikke bliver udført så hyppigt som kontrol på

vandværket, og at nyligt opståede problemer derfor ikke er registeret endnu.
De fundne stoffer i vandværkernes boringer
i Aabenraa Kommune viser samme tendens
som på landsplan. Det stof der hyppigst
forekommer med overskridelser af grænseværdien er BAM med 26 fund. Næst hyppigst er Atrazin og Desethylatrazin.
Alle de nævnte stoffer er pesticider, der har
været anvendt til ukrudtsbekæmpelse (herbicider), men ikke længere må anvendes.
Grunden til at de stadig forekommer i
grundvandet i dag, kan muligvis skyldes
den forholdsvis lange tid regnvand er om at
sive ned og blive til grundvand.
BAM er en forkortelse for 2,6 Dichlorbenzamid og er et nedbrydningsprodukt af
Dichlobenil, der også er kendt under handelsnavne som Casoron G og Prefix, og som
typisk har været anvendt til bekæmpelse af
ukrudt på befæstede arealer i byer og på
gårdspladser, samt juletræsplantager.
Midlerne har været forbudt siden 1997.
Atrazin er navnet for både pesticid og aktiv
stof. Der kendes en række nedbrydningsprodukter af atrazin hvoraf de to er fundet i
vandværksboringerne i Aabenraa Kommune. Atrazin har typisk været anvendt i plantager, på udyrkede arealer og i majsmarker.
Midlet har været forbudt siden 1994.
Dichlorprop hører til phenoxysyre-gruppen
også kaldet hormonmidler. De har typisk
været anvendt i korn, græs, frøgræs m.v.
Stoffet har været forbudt siden 2000.
Pesticider udgør et generelt problem i forhold til grundvand. Nogle pesticider nedbrydes i jorden og grundvandet, men f.eks.
BAM er svært nedbrydelig under alle forhold.
Pesticider vil derfor også i fremtiden være
en udfordring for vandforsyningerne i Aabenraa kommune, da der stadig sker en
nedsivning og udvaskning af de tidligere
anvendte pesticider. De fleste fund af BAM
gøres i boringer der ligger i eller tæt på
bymæssig bebyggelse. Der er fund i enkelte
boringer der ligger isoleret og hvor kilden
ikke umiddelbart er oplagt. Det kan skyldes
yngre grundvand der strømmer ned langs
boringen og dermed forurener ældre
grundvand. Det er vigtigt, at vandværkerne
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får lavet målrettede analyseprogrammer,
både i forhold til boringernes tilstand og i
forhold til den arealanvendelse der har foregået i indvindingsoplandet, for at opfange
en forurening med pesticider.
Det anbefales, at der ved udførelsen af nye
boringer, anvendes lerforseglende materiale
(bentonit) langs hele forerørets længde, for
at undgå forurening. Det anbefales, at nye
indvindingsboringer placeres, hvor geologien viser en god lerlagstykkelse over magasinet, og hvor der er forventning om grundvand ældre end 40 år.
Det forventes at de kommende ”Forslag til
indsatsatsplaner” udarbejdet af By- og
Landskabsstyrelsen tager fat i ovennævnte
problemstillinger, så vandværker og ikke
mindst indvindingsboringer (kildefelter)
bliver fremtidssikrede.
Nitrat
En stor del af den nitrat, der findes i grundvandet, stammer primært fra landbrugets
anvendelse af henholdsvis husdyrgødning
eller handelsgødning. Ammonium (NH4+)
udbringes på markerne som gødning, men
dannes også naturligt i jorden ved omsætning af organisk materiale. Nitrat (NO3-) i
grundvand stammer fra omsætning af ammonium. Nitrat opløses let i jordvandet og
udvaskes med nedbøren til grundvandsmagasinet.
Nitrat findes mere udbredt i grundvandet i
områder, hvor jordlagene primært består af
sand, da evnen til at omdanne nitrat ofte er
størst i lerlag. Nitrat nedbrydes ved iltning
af pyrit (FeS2) i lerlag, men nedbrydning
kan også finde sted i lag med stort humusindhold. Hvis en stor pulje af pyrit nedbrydes, ses ofte forhøjede værdier af sulfat i
grundvandet, hvilket indikerer at der på sigt
kan blive problemer med nitrat i grundvandet, når der ikke er mere reduktionskapacitet tilbage i form af pyrit.
Nitrat kan forårsage, at transporten af ilt i
blodet hæmmes. Spædbørn er særligt følsomme overfor forhøjet nitratindhold i drikkevand og kan udvikle ”blå børn-syndrom”
(methæmoglobinæmi).
Grænseværdien for nitrat i drikkevand er
50 mg/l. Nitrat fjernes ikke ved traditionel
vandbehandling og derfor er det vigtigt, at
råvandet ikke overstiger 50 mg/l

Ved vurdering af både drikkevands- og råvandanalyser kan det konstateres, at der
ikke er fundet overskridelser af grænseværdien mht. nitrat på de almene vandværker ligesom der heller ikke kan konstateres overskridelser mht. sulfat.
Det skal dog bemærkes, at der få steder
tidligere har været konstateret overskridelser af nitratindholdet, men at boringerne er
taget ud af drift og erstattet af dybere boringer.
Arsen
Arsen er et naturligt forekommende grundstof ,der primært findes i lerede aflejringer
og findes stort set overalt i Danmark, dog
mest i de fede lertyper. Arsen er giftigt i
større koncentrationer og har en evne til at
opkoncentreres i levende organismer.
I Aabenraa Kommune er de ældre (neogene) jordlag primært kvartssand og glimmerler, og der er i seneste analyse ikke
registreret arsenkoncentrationer i råvandet
der overskrider grænseværdien for drikkevand på 5 µg/l (afgang vandværk).
Bakteriologi
Ved den seneste rutinemæssige gennemgang af analyser er der ingen fund af E.
Coli, mens der er fundet coliforme bakterier
henholdsvis kim 22 grader og kim 37 grader på ganske få af vandværkerne.
Overskridelser følges hurtigt op med henvendelse til det pågældende værk, for afklaring af eventuelle problemstillinger. En
ny omprøve iværksættes straks efter gældende vedtagne kvalitetskrav.
Se bilag 3.
Kommunen er meget bevidst på betydningen af overskridelser, og såfremt der konstateres gentagne overskridelser, sættes
initiativer i gang sammen med det respektive vandværk til afklaring og løsning af problemet.

egne, hvor især de sandede områder gør
sig gældende. Idet en stor del af kommunen er beliggende på hedeslette-aflejringer
er det selvsagt her de største problemer
med ovennævnte komponenter forekommer. Jern og mangan fjernes dog meget
nemt ved brug af simpel traditionel iltning
og efterfølgende udfældning i sandfiltre,
inden vandet udpumpes til forbrugerne.
Grænseværdien for jern i drikkevand er 0,1
mg/l ved afgang fra vandværket. Der er
ved sidste analyse fundet en overskridelse
på 6 af de almene vandværker.
Mangan forekommer ofte sammen med
jern. Fjernelse af Mangan foregår på samme måde som jern ved iltning og filtrering.
Grænseværdien for Mangan er 0,02 mg/l
ved afgang fra vandværket. Der er fundet
overskridelser af grænseværdien for Mangan på 7 vandværker, hvoraf de 4 er sammenfaldende med de vandværker hvor der
er overskridelser på jern.
I grundvand findes normalt en vis mængde
Ammonium, der under en korrekt vandbehandling vil omdannes til nitrit og videre til
nitrat. Denne proces foregår ved tilstedeværelsen af ilt og bakterier i filterets biomasse. Grænseværdien for nitrit er 0,01
mg/l ved afgang fra vandværket. Der kan
dog tillades en højere værdi, hvis det kan
dokumenteres at den maksimale værdi hos
forbrugeren på 0,1 mg/l er overholdt.
Der kan konstateres, at der er overskridelser af grænseværdien for ammonium/ammoniak på 9 vandværker, og for
nitrit på 5 vandværker hvoraf de 4 er sammenfaldende.
Generelt for vandværkerne med overskridelserne af grænseværdien for både jern,
mangan, ammonium og nitrit er, at det er
tilbagevendende problem. Problemet skyldes ofte filteret, der ikke fungerer optimalt,
eller ikke har den korrekte sammensætning.

Jern og mangan (ammonium og nitrit)
Der er i det følgende undersøgt for forekomsten af jern og mangan samt ammonium og ammoniak, med henblik på vurdering af effektiviteten af vandbehandlingen.
Jern og mangan forekommer naturligt i det
danske grundvand, dog mest i de vestlige
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Vandværkerne skal vedligeholdes på en
sådan måde, at de både teknisk og hygiejnisk er i en sådan stand, at drikkevandet
kan overholde de gældende kvalitetskrav.

”Ikke almene vandværker” og ”enkeltindvindere”
Omfanget af kontrollen med vandkvaliteten
på de ”ikke almene vandværker” fastsættes som for de ”almene vandværker”
ud fra indvindingsmængden, hvis indvindingen er 3000 m3 eller mere om året.
For ”enkeltindvindere” der producerer
mindre end 3000 m3 om året fastsætter
kommunalbestyrelsen kontrolhyppigheden
jf. bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn
med vandforsyningsanlæg § 8, stk. 1. Aabenraa Kommune følger vejledningen der
anbefaler, at kontrollen som minimum udføres hvert 5. år.
Se i øvrigt bilag 2 i bilagsdelen.
De ”ikke almene vandværker” i Aabenraa Kommune indvinder alle mindre end
3000 m3 om året. Kommune følger vejledningen der anbefaler, at kontrollen som
minimum udføres hvert 3. år.
Se i øvrigt bilag 2 i bilagsdelen.
Det er forskelligt hvorvidt de 5 gamle
kommuner, i ny Aabenraa kommune, har
fulgt op på drikkevandskontrollen hos de
”ikke-almene vandværker” og ”enkeltindvindere”, samt i hvilket omfang data er tilgængelige.
På den baggrund er der ikke foretaget en
kortlægning af drikkevandskvaliteten hos
enkeltindvindere.
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Indvindingsoplande og
forureningskilder
Alle har et fælles ansvar for at sikre og beskytte det danske grundvand. Ansvaret
fordeler sig således mellem flere offentlige
myndigheder, vandforsyningerne og borgerne.
• Staten i form af By- og Landskabsstyrelsen (lokalt repræsenteret ved Miljø Center
Ribe) står for den overordnede kortlægning
af udbredelse og sårbarhed af grundvandsmagasiner og udfærdiger forslag til
fremtidssikring af grundvandsressourcen i
forhold til indvindingsoplande og boringer.

Indvindingsoplandenes beliggenhed i forhold til de nitratfølsomme områder og kortlagte forureningskilder fremgår af bilag 11.
Geologi
Aabenraa Kommune er beliggende i et istidspræget landskab, hvor israndslinier fra
den sidste istid, ”Hovedopholdslinien” og
”Den Østjyske Israndslinie”, deler kommunen i to. Mod øst findes et svagt bakket
morænelandskab med opskubbede randmorænebakker, åse og dødishuller fra den sidste istid, ”Weichsel”. Mod vest ses Tinglev
Hedeslette og Toftlund Bakkeø, hovedsageligt dannet under den forrige istid, ”Saale”
/1, 2/. Se figur 4.

• Kommunen (Aabenraa) udarbejder i samarbejde med et nedsat koordinationsforum
endelige forslag til indsatsplaner til fremtidssikring af indvindingsoplande og boringer
Den pågældende vandforsyning gennemfører herefter den vedtagne plan til sikring af
den fremtidige indvinding.
• Vandforsyningerne har et ansvar over for
forbrugerne om at levere rent
drikkevand. Vandforsyningerne kan kortlægge grundvandet og udføre
konkrete tiltag til grundvandsbeskyttelse,
men har ingen pligt ifølge loven.
• Aabenraa Kommunes kloakforsyning har
ansvar for at vedligeholde det offentlige
kloakledningsnet og dermed minimere risikoen for udsivning af spildevand til grundvandet
• Foruden de offentlige myndigheder og
ikke mindst EU har den enkelte borger selvfølgelig tilsvarende et stort medansvar i
fremtidssikringen af det danske grundvand,
hvorfor brugen og håndteringen af f.eks.
gødning og pesticider skal ske med omtanke af hensyn til grundvandsressourcen.
De områder hvor der indvindes vand fra, er
vist på bilag 10 som indvindingsoplande for
de almene vandværker i Aabenraa Kommune. Oplandene er modtaget fra Miljøcenter
Ribe.
Indvindingsoplande for de ikke-almene
vandværker er ikke beregnet.
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Figur 4 Grafisk illustration af landskabet i
Aabenraa Kommune. (Fra Per Smeds Landskabskort, Geografforlaget).
Hovedopholdslinien er en vigtig linie i landskabet, der markerer overgangen mellem
hedesletten og det glaciale Weichsel landskab. Denne grænse kan følges langs
randmorænebakkerne igennem Aabenraa
Kommune fra Vojens i nord, gennem Rødekro og Kliplev til Padborg i syd. Under tilbagesmeltningen fra Hovedopholdslinien blev
store arealer omformet af smeltevand, således at morænelandskabet mod øst nu
fremstår gennemskåret af dybe erosionskløfter og smeltevandsdale. Disse ses ved
Aabenraa Fjord og mellem Kruså og Padborg. Øst for Hovedopholdslinien ses endnu
et strøg af randmorænebakker, som marke-

rer den Østjyske Israndslinie. Øst for denne
ses et udpræget dødislandskab, dannet
under isens tilbagesmeltning. Vest for Hovedopholdslinien fremstår Tinglev Hedeslette, som en jævn hældende sandflade, der
hælder svagt mod vest og sydvest. Dog ses
i området syd for Aabenraa tegn på et dødislandskab, der indikerer, at hovedfremstødet måske har haft en udbredelse længere mod vest end Hovedopholdslinien. Den
øvrige del af landskabet vest for Hovedopholdslinien domineres af Toftlund Bakkeø
mod nord og mindre bakkeøer syd derfor.
Disse bakkeøer repræsenterer det gamle
morænelandskab fra den forrige istid, ”Saale”.
Istidsaflejringerne (Kvartære aflejringer)
består overvejende af smeltevandssand på
hedesletten vest for Hovedopholdslinien,
mens aflejringerne i morænelandskabet
mod øst overvejende består af moræneler
og morænesand. I randmorænebakkerne
ses grovere aflejringer som grove sand-,
grus- og stenaflejringer. I dødishullernes
lavninger er der ofte dannet moser og søer.
Under istidsaflejringerne findes fortrinsvis
kvartssandaflejringer og glimmerler fra
Neogen (perioden før Kvartær). Disse aflejringer anses for at være aflejret i et flodslettemiljø.
Sønderjyllands Amt har i perioden 20012006 gennemført en række aktiviteter til
belysning af sårbarheden og grundvandsressourcen, bl.a. i Aabenraa Kommune.
Geofysiske kortlægninger og undersøgelsesboringer har påvist en til flere begravede
dale i området ved Rødekro. Dalene har en
overordnet NØ-SV orientering og er kortlagt
ud fra geofysiske undersøgelser /3/.
De begravede dale ses ikke i dagens terræn. En af de store, sammenhængende
begravede dale er op til 129 meter dyb og
er primært udfyldt med smeltevandsaflejringer og moræneaflejringer. I bunden af
dalen er de underliggende neogene kvartssandaflejringer påvist ved undersøgelsesboringen DGU nr. 160.1526. Denne boring
stopper således i det fede Søvind Mergel fra
Paleogen.
De store forekomster af kvartære aflejringer i nedskårne dale giver generelt anledning til at antage, at dannelsen af de mægtige kvartære forekomster indirekte kan
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hænge sammen med jordskorpeforskydninger i dybere liggende lag. Således kan gletcheris og senere smeltevand have udvidet
allerede eksisterende dalsystemer /3/.
Vandindvinding
Indvindingen i Aabenraa Kommune foregår
dels fra kvartære sandaflejringer og dels fra
de dybereliggende, neogene kvartssand- og
glimmersandaflejringer. I den begravede
dal ved Rødekro er de neogene kvartssandaflejringer i direkte kontakt med det overliggende smeltevandssand. Det vurderes, at
der er hydraulisk kontakt mellem det overliggende kvartære magasin og det neogene
magasin i dalen.
Potentialeforhold
Potentialekort for grundvandet er baseret
på pejling af grundvandsstanden i boringer,
også kaldet grundvandsspejlet. Disse
punktobservationer bruges til at optegne
potentialelinier, og grundvandets strømningsretning angives vinkelret på linierne
fra højere til lavere værdi. Potentialekort
viser således en overordnet strømningsretning for grundvandet i området.
Grundvandspotentialet ligger højt i den
nordlige del af kommunen i området ved
Rugbjerg og Hovslund nord for Rødekro
med et potentiale i kote ca. 50 m. I et
nord-syd gående område igennem kommunen, omtrent parallelt med hovedopholdslinien, falder potentialet ud mod kysten i øst
til kote ca. 0 m. Mod vest ud mod hedesletten falder potentialet gradvist og i den sydvestlige del af kommunen i området ved
Bylderup-Bov falder potentialet til kote ca.
5 m.
Kortlægning af forureningskilder
Jordforureningsloven blev i 2000 revideret
for at sikre en sammenhængende og styrket indsats over for befolkningens sundhed
og grundvandets kvalitet. Med kommunalreformen blev det regionernes opgave at
fortsætte amternes kortlægningsarbejde og
oprensning af forurenet jord og grundvand.
Gennem kortlægningsarbejdet udpeges de
forureninger, som kræver en efterfølgende
indsats af hensyn til sundhed, grundvand
eller miljøet i øvrigt. Et areal kan kortlægges på to niveauer:

V1 (vidensniveau 1) er grunde, hvor der
har været kendte aktiviteter, som typisk
indebærer en forurening af jorden uden dog
at denne er direkte påvist.
V2 (vidensniveau 2) er grunde hvor en forurening er direkte påvist ved undersøgelser
og målinger i en eller anden grad.
Resultatet af Sønderjyllands Amts og Region Syddanmarks kortlægningsarbejde i Aabenraa Kommune er vist på kortbilag 11 i
bilagsdelen. Heraf fremgår det, at de fleste
kilder fra jordforurening naturligt knytter
sig til byområderne. Truede vandværker i
forhold til dette vil derfor være vandværker
med indvindingsoplande under byområder.
Dette gælder specielt for vandværker i byerne.
”Region Syddanmark” står for oprensning af
de kortlagte grunde i Aabenraa Kommune,
og prioriterer påvirkning af grundvand og
boliger højest i deres oprensningsstrategi. I
forbindelse med kommunens udarbejdelse
af de kommende indsatsplaner, vil en oprydning af de kortlagte grunde indenfor
vandværkernes indvindingsoplande naturligt blive vurderet.
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Vandforbrug
Det fremgår af nedenstående figur, at forbruget har været relativt konstant i en længere årrække. Udsvingene skal ses i forhold
til, at der hvert år er et mindre antal vandværker der ikke har indberettet vandmængder. Derudover dækker udviklingen
over et øget antal tilsluttede ejendomme til
alment vandværk, hvorfor det kan udledes
at der fortsat forekommer et mindre fald i
vandforbruget pr. ejendom.
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Figur 6 Vandforbruget fordelt på forbrugertyper, 2007.
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Figur 5 Forbrugsudvikling udtrykt ved
oppumpet vandmængde 1986
– 2007 (m³ pr. år).

I den første del af perioden bemærkes et
markant fald fra 1986 omkring 6,2 millioner
m³/år til 4,8 millioner m³/år i 1991.

Prognose for vandbehov
Som beskrevet i ovenstående afsnit, er
vandforbruget forholdsvist stabilt, og med
et meget begrænset fald i vandforbruget pr.
indbygger.
Da vandforbruget pr. indbygger ikke forventes at stige, er det udbygningen af bolig- og erhvervsarealer indenfor det enkelte
vandværks interesseområde som kan anvendes til at opstille en prognose for vandforbruget.
I figur 7 er vist en kurve over forbrugsudviklingen frem til i dag, og denne er sammenholdt med Aabenraa Kommunes be-

Siden 1996 har indvindingen ligget mellem
4,2 og 5 millioner m³ om året.
Ser man på vandforbruget fordelt på de
forskellige forbrugergrupper ses, at halvdelen af vandforbruget går til forsyning af
parcelhuse, 20 % til landbrugs-ejendomme
og 24 % til andet. Se fig. 6. Fordelingen er
dog baseret på data fra kun ca. halvdelen
af kommunens vandværker, idet de resterende værker ikke har registreret forbruget
fordelt på forbrugertype.
folkningsprognose.

Figur 7: Forbrugsudvikling sammenholdt
med befolkningsprognose
(rød kurve).
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I Aabenraa Kommunes Kommuneplan
2009, er der opstillet en prognose, for befolkningsvæksten i de kommende 10 år, der
ligger på knap 1 %.
Kommende boligområder forventes at ville
blive bygget langs sydsiden af Aabenraa
Fjord, i Varnæs, Felsted, Kliplev, Holbøl,
Hjordkær, Hellevad og Rødekro.
Erhvervsudviklingen forventes primært at
ville ske mellem Aabenraa og Rødekro, ved
Kliplev, Bov, Padborg og Bolderslev.
Den forventede befolkningstilvækst er af en
størrelse, der ikke giver anledning til overvejelser om udbygning eller ændring af
vandforsyningsstrukturen.
En eventuel befolkningstilvækst forventes
at ville bliver mere end opvejet af det generelle fald der sker i vandforbruget som følge
af diverse vandbesparende foranstaltninger
samt af forventningen om at det øgede fokus på reduktion af ressourcespild vil føre
til udbedring af flere lækager på ledningsnettet.
Den planlagte erhvervsudvikling er sværere
at sætte i direkte relation til udvikling i
vandforbrug. Alt efter erhvervstypen kan
der være endog meget store forskelle i
vandforbruget.
Ikke desto mindre vurderes det, at der ikke
umiddelbart er behov for at foretage strukturmæssige ændringer eller foretage udbygning af vandværker. Det skyldes i høj
grad, at de planlagte erhvervsområder primært ligger i områder, der vandforsyningsmæssigt er forholdsvis robuste i forhold til overskydende kapacitet og forsyningssikkerhed.
Der er dog visse forbehold for Bolderslevområdet. Se nærmere omtale i næste afsnit.
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Indsatser i planperioden
I følgende afsnit opsummeres de nødvendige fremtidige tiltag, som vandværker og
kommune skal forholde sig til for bl.a. at
sikre en god vandkvalitet og forsyningssikkerhed i planperioden.
Af indsatser, hvor det primært er vandværkerne der har en væsentlig rolle, kan særlig
nævnes:
Opfølgning på de tekniske notater (se bilag 4 i bilagsdelen) for de
enkelte vandværker.
Vandværker, der har mere end 100
% udnyttelse af indvindingstilladelsen, skal i planperioden ansøge
om udvidelse af deres nuværende
indvindingstilladelse (se bilag 6 i bilagsdelen).
Vandværker med krav/evne faktor
mindre end 1,1 bør i planperioden
foretage en udbygning af anlægget,
således at anlægget har en kapacitet, der svarer til det aktuelle behov
(se bilag 6 i bilagsdelen).
Anlæg hvor krav/evne faktor ikke
er beregnet pga. manglende oplysninger om filter- eller pumpeanlæg,
skal ved næste tilsyn være opdateret med det nødvendige datagrundlag (se bilag 6 i bilagsdelen).
Vandværker med ledningstab væsentlig større end 5 % bør i planperioden arbejde på at nedbringe
dette.
Forsyningssikkerheden, på vandværker med kun én boring eller
flere boringer sat tæt i samme magasin, bør forbedres ved etablering
af nødforsyningsaftale med nabovandværk eller etablering af ekstra
kildeplads. Ved nødforsyningsanlæg
(nødforsyningsledning) bør vandværket sikre, at ledninger lægges
med passende dimension og udføres
således, at der ikke er risiko for forureningsspredning, herunder en
passende vedligeholdelse og vandgennemstrømning (se bilag 6 i bilagsdelen).
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Opbygning og etablering af
hjemmeside for de vandværker,
der endnu ikke har etableret en sådan, så forbrugere til enhver tid kan
se status på vandkvalitet, uregelmæssigheder, planlagte renoveringer, stamoplysninger osv.
Opbygning af beredskabsplan for
de vandværker som endnu ikke har
etableret en sådan. Der henvises til
FVDs skabelon.
Det anbefales, at alle vandværker
snarest muligt udarbejder en intern instruks med beskrivelse af
anlægsforhold, procedure, ansvarsforhold, intern kommunikation mv.,
samt at disse oplysninger meddeles
kommunen samt løbende holdes opdateret og tilgængelige for driftsansvarlige, alle medlemmer af bestyrelserne, samt eventuelt forbrugerne.
Opdatering af ledningsføring (digitale ledningsregistreringer så oplysninger kan bruges i en større
sammenhæng, planlægning af henholdsvis vandværker og kommunen).
Udarbejdelse og planlægning af
en strategiplan (fortsat drift, udbygning, sammenlægning evt. nedlæggelse osv.) for det enkelte vandværk.
Opdatering og udfærdigelse af
takstblade så de er fremtidssikrede.
Vurdering af behov for og etablering af samarbejder for vandværker beliggende indenfor naturlige
oplande. (evt.efter de gamle kommuneinddelinger).
Af indsatser, hvor det primært er kommunen der har en stor og væsentlig rolle, kan
særligt nævnes:
Udarbejdelse og iværksættelse
af indsatsplaner (2011-2015).
Opfølgning på og iværksættelse
af prøvetagning af drikkevandsprøver ved ”enkeltindvindere” og

forbrugere under betegnelsen: ”ikke
almene vandværker”.
Opfølgning og evt. tiltag på de
kommende Vand- og naturplaner.
Udbygning af samarbejdet med
de almene vandværker i kommunen.
Sørge for opfølgning og fremdrift
for de forslag, som vandværkerne
er ansvarlige for, som ovenfor
nævnt.
Udbygning og vedligeholdelse af
kommunens hjemmeside vedr.
stamoplysninger for vandværker,
regulativer, henvisninger til hjemmesider for vandværker, sidste nyt
på vandfronten osv.
Være på forkant med de sidste
nye tiltag på drikkevandsområdet.
Være på forkant med de sidste
nye udmeldinger vedr. klimatilpasning/ændringens indflydelse på
grundvands- og drikkevandssituationen.
Være med til at synliggøre betydningen af og forståelsen for
en god beskyttelse og en hensigtsmæssig udnyttelse af grundvandsressourcen for kommunens borgere.
Ændringer i vandforsyningsstruktur og
-anlæg
Aktuelle ændringer:
Felsted Mark Vandværk er i januar 2009
nedlagt og forsyningsområdet er lagt under
Felsted vandværk. Vandværkets boring skal
sløjfes.
Strandgades Vandværk er nedlagt og forsyningsområdet er lagt ind under vandforsyningen i Aabenraa by (Arwos).
Kliplev Vest er nedlagt og forsyningspligten
overdraget til Padborg vandværk.
Fremtidige ændringer:
De vækstområder, der er udpeget i kommuneplanen er generelt begunstiget af en
robust vandforsyning med en betragtelig
overkapacitet.
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Hvad de kommende ”Forslag til indsatsplaner” for vandværker beliggende indenfor
OSD-områder udfærdiget af Naturstyrelsen
kommer til at betyde, er endnu uvis.
Mulige ændringer af forsyningsoplande i
forhold til byudvikling.
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Bilag 1: Fremtidige forsyningsområder, drikkevandsinteresser.
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