
 1 

Grundvandsbeskyttelse 
Svendborg området - Rammeplan - november 2009 

 

 
 

GRUNDVANDSBESKYTTELSE I SVENDBORG OMRÅDET ......................................................... 2 
DEFINITION AF INDSATSOMRÅDET ....................................................................................... 3 
FORMÅL MED INDSATSPLANEN ............................................................................................ 3 
PROBLEMSTILLINGER I SVENDBORG INDSATSOMRÅDE ........................................................ 4 
OVERSIGT OVER INDSATSER ................................................................................................. 5 
VÆRKTØJER ......................................................................................................................... 5 
FRIVILLIGE AFTALER, EKSPROPRIATION OG OPKØB .............................................................. 6 
OVERSIGT OVER FÆLLES BESTEMMELSER ............................................................................ 6 
GRUNDVANDSBESKYTTELSE I KOMMUNEPLAN09................................................................ 9 
OVERSIGT OVER DEL-INDSATSPLANER ................................................................................. 9 
BILAG 1: SKEMA MED OVERSIGT OVER INDSATSER (MAJ 2009)........................... 10 



 2 

 

Grundvandsbeskyttelse i Svendborg området 

Svendborg Kommune skal udarbejde en indsatsplan for grundvands-
beskyttelse for hvert af de indsatsområder staten udfører grundvands-
kortlægning inden for,  jf. § 13 og 13a i Vandforsyningsloven. 
 
Staten har i januar 2008 afleveret grundvandskortlægningen for området 
ved Svendborg, der omfatter vandværkerne Oure, Skårup, Tved, Ollerup og 
Svendborg Vand A/S. 
 
Svendborg Kommune har valgt at udarbejde indsatsplanen ved 

• at udarbejde del-planer for hvert enkelt vandværk i indsatsområdet, 
med konkrete indsatser med relevans for de enkelte vandværk samt 
tidsplan for gennemførelse af indsatserne og 

• at binde disse del-planer sammen med denne rammeplan. 
 
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse kan ses som en plan på linje med de 
andre kommunale sektorplaner som Spildevandsplanen og Vandforsynings-
planen. 
 
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse må ikke stride mod 

• De statslige vand- og naturplaner 
• Kommunale handleplaner i medfør af vand- og naturplanerne 
• Regionernes råstofplan 
• Kommuneplanen 

 
Til gengæld må 

• Vandforsyningsplanen og i visse tilfælde  
• Spildevandsplanen 

ikke stride mod Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse. 
 
Svendborg Kommune har valgt at udarbejde en del-indsatsplan for hvert 
vandværk, for at opnå den nødvendige forankring hos det enkelte vandværk. 
Af samme årsag er der nedsat en arbejdsgruppe for hvert enkelt vandværk 
med repræsentanter for de direkte berørte parter.  
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Definition af indsatsområdet 

Indsatsområde Svendborg er mod syd og øst defineret af grænsen for 
Område med Særlige Drikkevandsinteresser. Mod vest og nord er området 
afgrænset af grundvandsskel. 
 
Området omfatter overordnet de grundvandsdannende oplande til 
Svendborg Vand A/S’ kildepladser ved Lunde og Hvidkilde, i Svendborg 
By og ved Skovmølle og Holmdrup, samt kildepladserne til Oure, Skårup, 
Tved og Ollerup vandværker. Området fremgår af nedenstående figur.  
 

 
 

Formål med indsatsplanen 

Planen har til formål at sikre rent grundvand til vandværkernes produktion 
af drikkevand, også i fremtiden.  
 
Planen skal indeholde en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse 
af grundvandet, samt retningslinjer og tidsplan for myndighedernes indsats 
til opnåelse af denne beskyttelse. 
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Reglerne for udarbejdelse af en indsatsplan fremgår af Vandforsynings-
lovens § 13 (jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 20. okt. 2008) og bekendt-
gørelse nr. 1430 af 13. december 2006 om indsatsplaner. 

Problemstillinger i Svendborg indsatsområde 

Statens grundvandskortlægning har vist, at grundvandet i Svendborg 
indsatsområde generelt er af god kvalitet, samt at de magasiner, som de 
almene vandværker indvinder fra, er relativt godt beskyttede. Der er således 
ingen vandværker, der har akutte problemer med nitrat. Der er derimod 
vandværker, der har konstateret indhold af pesticider i det producerede 
drikkevand, men indholdet har hidtil generelt været under grænseværdien 
for drikkevand.  
 
I Svendborg indsatsområde er der udlagt et indsatsområde for nitrat ved 
Svendborg Vand A/S’ kildeplads ved Skovmølle. Der er desuden udlagt 
indsatsområder for pesticider ved Oure og Tved vandværker og ved 
Svendborg Vands kildeplads ved Skovmølle. Indsatsområderne er vist på 
nedenstående figur.  
 
I hver delindsatsplan er der en mere nøje gennemgang af grundvands-
kortlægningens resultater, i forhold til det enkelte vandværk. 
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Oversigt over indsatser 

Svendborg Kommune arbejder med en bruttoliste på i alt 15 mulige 
indsatser, fordelt på fire kategorier:  

• Indsatser inden for vandindvinding 
• Indsatser inden for jordbrug 
• Indsatser inden for andre erhverv og forurenede grunde 
• Indsatser mod andre forureningstrusler. 

 
Der er langtfra altid behov for indsatser inden for alle fire kategorier eller i 
forhold til alle 15 mulige indsatser. I den enkelte delindsatsplan er der gjort 
detaljeret rede for hvilke indsatser det anses for nødvendigt at gennemføre. 
 
I bilag 1 findes skema med en detaljeret oversigt over de 15 mulige 
indsatser. 

Værktøjer 

I forbindelse med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse kan kommunen 
anvende en række værktøjer, f.eks.: 

• Råd og vejledning omkring vandværksdrift i forhold til 
grundvandsbeskyttelse 

• Tilsyn med almene vandforsyningsanlæg 
• Tilsyn med private enkeltforsyningsanlæg 
• Tilsyn med landbrug, industrier og håndværk med særlig vægt på 

eventuelle grundvandstrusler fra erhvervene. 
• Administration af regler om miljøgodkendelse af husdyrbrug for så 

vidt angår udspredning af nitrat. 
• Råd og vejledning omkring anvendelse af pesticider og andre 

forurenende stoffer i landbrug, gartneri og skovbrug, inden for 
vandværkernes indvindingsoplande. 

• Råd og vejledning omkring anvendelse af forskellige former for 
hektarstøtte 

• Formulering af grundvandsbeskyttende retningslinjer i 
kommuneplanen og i selve indsatsplanen. 
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• Dialog med Regionen omkring undersøgelse og oprydning af 
forurenede grunde 

• Informationskampagner om at bo på sit drikkevand 
• Frivillige indsatser udført af vandværk eller grundejere 
• Drøftelse med vandværkerne om mulighed for at opkøbe 

landbrugsjord. 
 

Frivillige aftaler, ekspropriation og opkøb 

På nuværende tidspunkt vurderer Miljø og Teknik, i samarbejde med de 
involverede vandværker, at der ikke er brug for at forhandle dyrknings-
aftaler med grundejere om at begrænse udledningen af nitrat og pesticider. 
Den fortløbende overvågning af grundvandskvaliteten kan dog vise, at der 
er behov for en særlig indsats til beskyttelse af drikkevand, hvor sådanne 
aftaler kan blive nødvendige. Frivillige aftaler om dyrkningsdeklarationer 
tinglyses efter Vandforsyningslovens § 13d. Hvis det er nødvendigt, er 
kommunalbestyrelsen indstillet på at gennemføre ekspropriation efter 
Miljøbeskyttelseslovens § 26a. 
 
Er der behov for en særlig indsats til beskyttelse af drikkevand, har et 
alment vandværk mulighed for at opkøbe landbrugsjord, jf. § 23 i Lov om 
landbrugsejendomme (lovbekendtgørelse nr. 1202 af 9. okt. 2007), når det 
sker i overensstemmelse med en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. 
Jorden kan evt. forpagtes ud, med krav om grundvandsbeskyttende drift. 
Denne bestemmelse kan anvendes, hvis der viser sig en mulighed for at 
opkøbe relevant jord. Muligheden er specielt interessant for de vandværker, 
der har indsatsområder for pesticider eller nitrat i deres indvindingsoplande. 
arealer under 2 Ha kan landbrugspligten ophæves, på arealer over 2 Ha er 
der fortsat landbrugspligt, men vandværket kan bestemme, at en evt. 
forpagter skal tilrettelægge driften på en sådan måde, at grundvandet 
beskyttes.  

Oversigt over fælles bestemmelser 

I del-indsatsplanerne er der nogle indsatser, der er fælles for alle de 
involverede vandværker. Herunder følger en oversigt over disse fælles 
indsatser. Derudover rummer de enkelte del-indsatsplaner retningslinjer, der 
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er specifikke for hvert enkelt vandværk. Retningslinjerne forholder sig til de 
emner, der er nævnt i bilag 1. 
 
Indsats om begrænsning i muligheden for at få indvindingstilladelse. 
Svendborg Kommune vil kun give indvindingstilladelse til have–, gartneri- 
og markvanding inden for indvindingsoplandene til de almene vandværkers 
indvindingsboringer, såfremt det med høj grad af sandsynlighed kan 
dokumenteres, at den planlagte indvinding ikke har negativ indvirkning på 
vandværkernes indvinding. Der henvises endvidere til kommuneplanens 
retningslinje om indvinding af grundvand til vanding. 
 
Indsats om at begrænse udvaskningen af nitrat inden for indsats-
område for nitrat 
Inden for indsatsområde for nitrat kan der ved ansøgning om miljøgod-
kendelse af husdyrbrug ikke tillades en udvaskning af nitrat fra rodzonen på 
over 50 mg/l.  
 
Indsats om tilsyn med landbrug 
Svendborg Kommunes lovpligtige miljøtilsyn med husdyrbrug skal i 
indvindingsoplandene til almene vandværker udvides til at omfatte alle 
momsregistrerede landbrug. Tilsynet skal lægge særlig vægt på korrekt og 
hensigtsmæssig opbevaring og håndtering af kemikalier og brændstoffer. 
Der gennemføres tilsyn hvert 3. år. 
Det skal sikres, at ejendomme inden for indvindingsoplandene, hvor der 
håndteres pesticider, skal have en korrekt indrettet plads til vask og fyldning 
af sprøjteudstyr. Hvis man ikke har adgang til en vaskeplads, kan man i 
stedet vaske og fylde i marken. 
Svendborg Kommune fører disse skærpede tilsyn fra og med 2010. 
 
Indsats om udlæg af skovrejsningsområder mm. 
Svendborg Kommune vil i kommuneplan 2009 udlægge så stor en del af 
indvindingsoplandene som muligt som ”skovrejsningsområde” eller 
”potentielt naturområde”, dog under hensyntagen til andre arealudlæg som 
f.eks. ”uønsket skovrejsning” og ”byzone”. 
 
Indsats om tilsyn med virksomheder 
I forbindelse med Svendborg Kommunes miljøtilsyn med virksomheder i 
vandværkernes indvindingsoplande, sættes der fra og med 2010 ekstra fokus 
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på håndtering og brug af kemikalier og brændstoffer mm, der kan forurene 
grundvandet.  
I forbindelse med de lovpligtige tilsyn vil Svendborg Kommune gennemgå 
virksomhedens brug af pesticider med henblik på at minimere brugen så 
meget som muligt. 
 
Indsats om tilladelse til råstofindvinding 
Ved nye miljøgodkendelser samt ved tilladelser til råstofindvinding inden 
for indsatsområdet, kan Svendborg Kommune stille skærpede vilkår om 
sikring mod grundvandsforurening. 
 
Indsats om forurenede grunde 
Region Syddanmarks indsats overfor jordforurening er samlet i ”Jordfor-
urening – indsatsprogram 2009”.og ”Nye forureningsundersøgelser og 
oprensninger i 2009”.  (Link til de to publikationer: 
http://www.regionsyddanmark.dk/wm279016). Regionen har følgende 
aktiviteter i gang i forhold til grundvand, i det område hvor Svendborg 
Kommune er ved at udarbejde en indsatsplan: 

• Undersøgelser af jordforurening på adresserne: Vestergade 7 og 
34, Svendborg  

• Drift af afværgeanlæg: Pasopvej 18/Vestergade 145, Svendborg  
• Overvågning af grundvandsforurening på 4 lokaliteter  

  
Som det fremgår af figur 3 i  ”Jordforurening – indsatsprogram 2009”, så er 
V1-kortlægning af forurenede grunde gennemført i Svendborg generelle 
indsatsområde, medens V2-kortlægningen ikke er fuldstændig. 
  
Én gang om året beslutter regionsrådet, hvor der skal sættes nye under-
søgelser og oprensninger i gang det kommende år. Programmet for nye 
undersøgelser og oprensninger sendes hvert år i høring til bl.a. Svendborg 
Kommune inden det vedtages endeligt. Region Syddanmark har derfor ikke 
mulighed for at fremsende en tidsplan der rækker flere år frem. Det årlige 
indsatsprogram tager udgangspunkt i regionens strategi for jordforurenings-
området. (Link til strategi: http://regionsyddanmark.dk/wm230627).    
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Indsats om information om villaolietanke og pesticider i haver 
For at mindske risikoen for forurening af de almene vandværkers kilde-
pladser skal Svendborg Kommune i samarbejde med vandværkerne iværk-
sætte en informationskampagne (gentaget hvert 6. år) om den betydning 
spild eller brug af kemikalier kan have for drikkevandet. Der gives samtidig 
gode råd om havedrift uden brug af pesticider. Der gøres opmærksom på de 
nye regler om villaolietanke. 
Første informationskampagne gennemføres i 2010. 
 
Indsats om renovering af kloakker 
Svendborg Spildevand A/S har pr. 1. januar 2009 undersøgt tilstanden af, og 
udarbejdet renoveringsplan for, kloakkerne i midt-, vest- og øst-delen af 
Svendborg By og i Skaarup. Svendborg Spildevand A/S har som mål inden 
udgangen af 2015 at undersøge tilstanden og om nødvendigt lægge en plan 
for renovering af kloakledninger inden for alle almene vandværksboringers 
300 m zoner. Svendborg Spildevand A/S vil endvidere fremadrettet lægge 
vægt på, at kloaknettet inden for de almene vandværksboringers 300 m 
zoner altid er i så god vedligeholdelsesmæssig stand som mulig, således at 
grundvandstruende forureninger fra utætte kloakledninger så vidt muligt 
undgås. 

Grundvandsbeskyttelse i Kommuneplan09 

De ovenfor nævnte indsatser er med til at beskytte grundvandet i vand-
værkernes indvindingsoplande. Der er dog også behov for en mere generel 
grundvandsbeskyttelse inden for Områder med Særlige Drikkevands-
interesser.  
 
Svendborg Kommune foreslår derfor i Kommuneplan 09 at videreføre en 
række retningslinjer om generel grundvandsbeskyttelse fra Fyns Amts 
Regionplan05. 

Oversigt over del-indsatsplaner 

Oure Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 
Skaarup Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 
Tved Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 
Ollerup Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 
Svendborg Vand A/S. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 
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BILAG 1: SKEMA MED OVERSIGT OVER INDSATSER (maj 2009) 

 

Indsatser inden for vandindvinding 
NR. 
 

FORURENI
NGS-
KILDE 

TRUSSEL FORSLAG til INDSATS OM- 
RÅDE 

UDFØRES 
AF 

1 Vandværks-
indvinding 

Overudnyttelse af 
ressourcen på kildepladsen 

Grænse i indv. tilladelse, der kan 
justeres i forbindelse med 
indsatsplanen 
Evt. etablering af ny 
boringer/kildepladser 

- M&T 
 
 
VV/M&T 

2 Vandværks-
indvinding 

Overpumpning på de 
enkelte boringer 

Evt. Installation af mindre pumper 
i boringer. Evt. udbygning af 
rentvandsbeholdere for at 
kompensere for mindre pumper i 
boringer 

- VV 

3 Vandværks-
indvinding 

Dårligt beskyttede  
indvindingsboringer 

Kontrol af boringsudformning og 
evt. ombygning 

- M&T og VV 

4 Vandværks-
drift 

Overvågning af 
grundvandskvalitet 

Evt. overvågning af 
grundvandskvaliteten i 
indvindingsoplandet i egnede 
boringer. 

- VV 

5 Private 
brønde og 
boringer 

Lækager til grundvandet 
fra private brønde og 
boringer  

Svendborg kommune kræver alle 
ubenyttede brønde og boringer 
inden for OSD sløjfet for ejers 
regning. 
Vandværket kan tilbyde at sløjfe 
private brønde og boringer under 
visse forudsætninger. 

OSD M&T og VV 

 

Indsatser inden for jordbrug 
6 Markbidrag Nitratnedsivning fra 

bestående produktion 
Dyrkningsaftaler til overholdelse 
af kravværdier. 
Overvågning i NI.  

NI VV 
 
 
VV 

7 Markbidrag Øget nitratudvaskning pga. 
produktionsudvidelse.  

Reguleres via lov om 
miljøgodkendelse mv. af 
husdyrbrug.  
Tilskudsordninger fra 
www.dffe.dk: Miljøbetinget 
tilskud, afgræsning, brak, 
skovrejsning. 
Opkøb af landbrugsjord 

NI M&T 
 
 
VV/M&T 
 
 
 
 
VV 
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8 
 

Produktions-
anlæg 

Nedsivning eller  
udledning af  pesticider, 
gylle, kemikalier m.m.  

Skærpet landsbrugstilsyn i IO 
Vaskepladser sikres 
Kampagne/ bl.a. pjece ang. brug 
af pesticider. 
Planteværnsrådgivning v. 
landbrugets konsulenter. 

IO 
IO 
IO 
 
IO 

M&T 
M&T 
VV/M&T 
 
VV/landbrug 

9 Markbidrag Pesticidudvaskning fra 
rodzonen  
(i princippet = 0)  

Overvågning ved 
grundvandsmonitering. 
Beskyttelseszoner omkring 
boringer 
Tilskudsordninger fra 
www.dffe.dk: Miljøbetinget 
tilskud, afgræsning, brak, 
skovrejsning. 
Planteværnsrådgivning v. 
landbrugets konsulenter. 
Opkøb af landbrugsjord 

PI VV 
 
M&T/VV 
 
M&T 
 
 
 
VV/landbrug 
 
VV 

 

Indsatser inden for andre erhverv og forurenede grunde 
10 
 

Industrier, 
håndværk o. 
lign. 
Råstofgrave. 

Udvaskning af olie- og 
kemikalieprodukter m.m. 

Skærpet miljøtilsyn med og 
rådgivning af virksomheder, der 
håndterer grundvandstruende 
stoffer. Bl.a. gennemgang af 
afløbsforhold. 

IO M&T 

11 Gartnerier Pesticidudvaskning fra 
rodzonen 
 (i princippet = 0) 

Skærpet miljøtilsyn med 
vaskepladser, oplag af kemikalier 
mm. 

IO M&T 

12 
 

Forurenede 
grunde. 

Nedsivning af forurenende 
stoffer. 

Kortlægning og undersøgelser 
samt fornøden oprensning eller 
forsegling mm  

OSD Region Syd-
danmark 

 

Andre indsatser 
13 
 

By-, bolig-, 
sommerhus- 
og koloni-
haveområder
. 

Udvaskning fra arealerne 
og fra kloaknet mm. 
Pesticidudvaskning. 

Informere og rådgive. 
Gennemføre kampagner 
Beskyttelseszoner omkring 
boringer.  

I 
I 
IO 

M&T 
VV/M&T 
M&T/VV 

14 
 

Kloak-
ledninger 

Nedsivning af diverse 
stoffer 

Registrering og løbende kontrol. 
Især vigtigt v. ældre ledninger. 

IO Svendborg 
Vand 
 

15 Generel 
beskyttelse 

Alle former for 
grundvandstruende 
aktiviteter 

Udlæg i kommuneplanen af 
indvindingsoplande og 
beskyttelsesområder 
Rejsning af skov 

IO 
 
 
IO 

M&T 
 
 
VV/M&T 
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Forkortelser: 
OSD - Områder med særlige drikkevandsinteresser. 
IO - Indvindingsopland 
NI  - Nitratfølsomt indsatsområde  
PI - Pesticidfølsomt indsatsområde 
I  - Generelt indsatsområde  
VV -  vandværker 
M&T- Svendborg Kommune, Natur og Vand 


