


Afdeling Vand og Jord 

 Status omkring indvindingstilladelser til vandværker ved 
Jakob S. Kudsk 

 Vandværkernes hjemmesider ved Susanna Esbensen 

 Skabelon for vandværkernes beredskabsplaner ved 
Susanna Esbensen 

 Nyt siden sidst (tilsynsbrev på sønderborg hjemmesiden, 
kontrolprogrammer er klageberettigede) 

 Status på indsatsplanlægningen ved Henrik Züricho 

 



Status for indvindingstilladelser til almene vandværker 
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Almene vandværker 

Tilladelser givet 

Ansøgning modtaget - 
tilladelsesproces ikke påbegyndt 

Tilladelsesproces i gang 

Skal ansøge 

0 10 20 30 40 50 

 15 vandværker mangler at ansøge  

 Der er nu to måder at ansøge på:  

 



Ansøgning om fornyelse af vandindvindingstilladelser 

 Ansøgningsskema kan hentes på Sønderborg Kommunes hjemmeside: 
www.sonderborgkommune.dk 

 

 Klik på Erhverv      Affald, miljø, vand og jord      Vandboring til 
drikkevand, markvanding og erhverv      Link til ansøgningsskema 

 

 Ansøgning udfyldes og sendes til Vand & Jord på 
vand-jord@sonderborg.dk 

 

http://www.sonderborgkommune.dk/
mailto:vand-jord@sonderborg.dk
mailto:vand-jord@sonderborg.dk
mailto:vand-jord@sonderborg.dk


Ansøgning om fornyelse af indvindingstilladelse 

 ”Blanket”-løsningen har kun en begrænset levetid (sandsynligvis 
indtil udgangen af 2014).  

 

 Der er udviklet et nyt digitalt selvbetjeningssystem kaldet Byg og 
Miljø, som skal hjælpe/guide jer igennem ansøgningsprocessen. 

 

 I Sønderborg Kommune kan du søge om eller anmelde: 
 Alle byggesager inklusiv byggeri på fredet ejendom 

 Etablering af jordvarmeanlæg 

 Spildevandsanlæg i det åbne land 

 Oprensning og udvidelse af sø 

 Etablering af ny sø 

 Indvindingsanlæg til drikkevand 

 Erhvervsindvinding 

 Anmeldelse af olietank 

 



Byg og Miljø - introduktion 

 I tilgår Byg og Miljø fra hjemmesiden www.bygogmiljoe.dk 

 NemID skal anvendes 

 

 

http://www.bygogmiljoe.dk/


Byg og Miljø - introduktion 

 I tilgår Byg og Miljø fra hjemmesiden www.bygogmiljoe.dk 

 NemID skal anvendes 

http://www.bygogmiljoe.dk/


 



 



 



 



 



 



Vandværkernes hjemmesider ved Susanna Esbensen 

 



Vandværkernes hjemmeside. 

 Krav om information fra §28 i bek. 292 af 26. marts 2014, 
og 

 Vandforsyningslovens § 62 stk.7 og stk.8 

 

 Derudover henvises til lov om aktindsigt i miljøoplysninger 
lov nr. 660 af 14. juni 2006. 

 

 God vejledning:  
http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2014/jun/vandkvalit
et-og-tilsyn-med-vandforsyningsanlaeg/  

 

 

 

 

http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2014/jun/vandkvalitet-og-tilsyn-med-vandforsyningsanlaeg/
http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2014/jun/vandkvalitet-og-tilsyn-med-vandforsyningsanlaeg/
http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2014/jun/vandkvalitet-og-tilsyn-med-vandforsyningsanlaeg/
http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2014/jun/vandkvalitet-og-tilsyn-med-vandforsyningsanlaeg/
http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2014/jun/vandkvalitet-og-tilsyn-med-vandforsyningsanlaeg/
http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2014/jun/vandkvalitet-og-tilsyn-med-vandforsyningsanlaeg/
http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2014/jun/vandkvalitet-og-tilsyn-med-vandforsyningsanlaeg/
http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2014/jun/vandkvalitet-og-tilsyn-med-vandforsyningsanlaeg/
http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2014/jun/vandkvalitet-og-tilsyn-med-vandforsyningsanlaeg/
http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2014/jun/vandkvalitet-og-tilsyn-med-vandforsyningsanlaeg/


Daglig information om vandværket 

 I skal underrette én gang årligt, som de fleste af jer gør via 
en omdelt folder eller lokalavis. Der skal oplyses om 
vandforsyningens navn, adresse, telefonnummer, e-post og 
hjemmeside. Hvis der er en kontaktperson, så angiv denne. 

  

 Men I skal også informere løbende om vandets kvalitet. 

 

 Hvis I ikke har en hjemmeside, står der i vejledningen, at 
materiale skal ligge til gennemsyn hos vanforsyningerne. 
Dette må dog kræve at der er nogle rimelig åbningstider, 
eller at materialet også kan beses uden for meget besvær 
for forbrugerens side. 



Andre informationspligter 

 Ved overskridelse jfr. VF lovens §62, stk6. 

 Både ved sundhedsfare og ved overskridelser uden 
sundhedsfare. 

 Kommunen kan bestemme at det er af underordnet 
betydning 

 

 Ved sundhedsfare er der krav om straks-underretning. 



Eksempler på elektroniske oplysningssider  

 http://holm.infoland.dk/holm-vandvaerk/ 

 http://guderupvand.dk/ 

 http://www.ktvv.dk/ 

 

http://holm.infoland.dk/holm-vandvaerk/
http://holm.infoland.dk/holm-vandvaerk/
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http://guderupvand.dk/
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Skabelon for vandværkernes beredskabsplaner  

 Under et møde med vandrådets bestyrelse og afdeling Vand 
& Jord blev der fremsat et ønske om at kommunen 
leverede en skabelon til vandværkernes beredskabsplan. 

 

 Vandværkerne skal alle udarbejde en beredskabsplan, som 
kommer til at indgå i den samlet beredskabsplan for 
vandforsyningen for Sønderborg Kommune. Et mål i 
vandforsyningsplanen er i udarbejder en beredskabsplaner 
inden udgangen 2015. 

 



Nyt siden sidst 

 Vi skal offentliggøre vores tilsynsbrev på Sønderborg 
Kommunes hjemmesiden,  

 

 Kontrolprogrammer er klageberettigede, hvis vi kræver 
mere end hvad bek. om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg. 

 



Status på indsatsplanlægningen ved Henrik Züricho 

 



Status for Indsatsplanlægningen 

 Als - Kortlægningen modtaget 

 1 indsatsplan vedtaget 

 2 indsatsplaner  i forslag 

 1 indsatsplaner u. udarbejdelse 

 3-5 indsatsplaner mangler 

 

 

 Sundeved - Kortlægning 

modtaget december 2012 

 3 indsatsplaner mangler 

 

 

 Broagerland og Rinkenæs.  
Kortlægning forventes 2015 

 1 indsatsplan vedtaget 

 2 indsatsplaner mangler 

 

 

 Indsatsplanlægningen skal være færdig senest 31.12.2017 



 

Indsatsplanlægningen i Sønderborg Kommune i 2015 
 

 Nordals ver. 2.0 sendes i fornyet høring 

 

 Kær og Fynshav-Asserballe igangsættes/færdiggøres 

 

 Orientering om indsatser i Sundevedområdet 



Ændringer og nye tiltag i Indsatsplan Nordals version 2.0 

 Revurdering af behovet for indsatser  

 Konsulentvurdering for mulige indsatsbehov 

 Mere fokus på overvågning (nitrat) 

 Behov for nogle dyrkningsaftaler (pesticider) 

 Bedre beskrivelse af punktkildeforureninger 

 Fælles ansvar for indsatser i sammenfaldende 

indvindingsoplande 

 



Vandsamarbejde 

 

 Naturstyrelsen forventes at invitere alle vandværkerne i 
Sønderborg Kommune til møde om vandsamarbejde 

 Et evt. vandsamarbejde etableres i fællesskab, og der skal 
forhandles om, hvad samarbejdet skal indeholde og på 
hvilke vilkår 

 Naturstyrelsen er forhandlingsleder 

 Hvis der ikke kan opnås enighed om etablering om et 
vandsamarbejde, kan Naturstyrelsen påbyde det 
gennemført 



Spørgsmål? 

 


