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1. Indledning
Denne plan handler om besky else af grundvandet i kortlægningsområdet Helnæs. Indsatsplanen skal vise, hvilke mulighe‐
der, der er for at besky e grundvandet fremover.
Planen danner grundlag for, at Helnæs vandværk fremadre et kan besky e det grundvand, de indvinder drikkevand fra.
Flere steder i området er jordlagene ikke i stand l fuldstændigt at nedbryde nitraten, der udvaskes fra rodzonen. De e ses
ved, at det øvre grundvandsmagasin indeholder nitrat. I det dybe grundvandsmagasin er vandet helt nitra rit.
Miljøfremmede stoﬀer fra landbrugsak viteter, bymæssig bebyggelse og jordforureninger udgør også en trussel mod
vandkvaliteten i indvindingsoplande. De miljøfremmede stoﬀer ﬁndes i de øverste grundvandsmagasiner. Stoﬀerne udgør
en trussel mod drikkevandskvaliteten og kan med den også true vandkvaliteten i det dybe magasin.
Grundvandsdannelsen i området er lstrækkelig i dag l at levere vand l forbrugerne, men da ressourcens kvalitet er tru‐
et, al drikkevand på Helnæs kommer fra Helnæs Vandværk, og vandværket ikke har nødforbindelse l Fyn, er det nødven‐
digt, at grundvandets lstand ikke forringes ved den nuværende kildeplads og indenfor hele OSD, således at det også vil
være muligt at ﬁnde nye indvindingsmuligheder indenfor OSD.

Miljømål: Formålet med indsatsplanen er besky else af drikkevandsinteresser. Besky elsen skal sikre, at koncentra ‐
on af problema ske stoﬀer ikke overskrides, så grundvandsressourcen også i frem den kan bruges l drikkevandsindvin‐
ding.
Planens bestemmelser:
I denne indsatsplan fastsæ es en række indsatser, som har l hensigt at forhindre, at grundvandet forurenes med nitrat,
pes cider og andre miljøfremmede stoﬀer. Det er formålet med denne indsatsplan, at sikre overblik over hvilke ini a ver,
der skal iværksæ es for at opnå besky else af nuværende og frem dige drikkevandsinteresser.
Indsatserne består af foranstaltninger og retningslinjer.
Foranstaltninger er ak ve indsatser eller handlinger, som de ansvarlige aktører skal gennemføre, f.eks. en a ale om skov‐
rejsning, et skærpet lsyn med en virksomhedstype eller en overvågning af grundvandet.
En retningslinje er styrende for kommunens myndighedsudøvelse, f.eks. i forbindelse med lladelser eller godkendelser.
En retningslinje beskriver med andre ord, hvad kommunen vil lægge vægt på i sin daglige sagsbehandling. En retningslinje
er ikke bindende for borgerne, men kommunen forplig ger sig l at følge retningslinjens bestemmelser.
Planens opbygning:
I de følgende afsnit er de konkrete foranstaltninger og retningslinjer for kortlægningsområde Helnæs beskrevet. Indsat‐
serne har et nummer, som i det følgende afsnit 3. beskrives nærmere. Her er der også en gennemgang af vandværket. Til
slut er der et afsnit med resume af statens sårbarhedskortlægning.
Retsvirkninger:
Indsatsplanens retsvirkninger er fastlagt i Vandforsyningslovens § 13 og § 13 a, samt i Miljøbesky elseslovens § 26a.
Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en indsatsplan kan ifølge Vandforsyningslovens § 76, stk. 1.nr. 1 ikke påklages l
anden administra v myndighed.
Denne plan revideres, når der er væsentlige ændringer i grundlaget for indsatsplanen.
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2.1.Foranstaltninger
Helnæs Vandværk
1

2

3

4

5

6

7

Forsvarlig vandindvinding:
Helnæs vandværk skal fortsat prak sere en forsvarlig op pumpning på kildepladserne, så
grundvandsstanden sænkes så lidt som muligt og magasinerne ikke overudny es.
Sikring af boringsudformning:
I boringer, der er ældre end 30 år, skal der laves et tjek af boringerne, hvor det tjekkes om
forerør og topudformning er tæ e. E ersyn skal foretages af en autoriseret brøndborer.
Frekvensen af tjekket a ales med Assens Kommune.
Informa onskampagne:
Vandværket skal iværksæ e kampagner om den betydning spild eller brug af pes cider,
kan have på drikkevandet. Kampagnen laves i samarbejde med Assens Kommune.
BNBO:
I det boringsnære besky elsesområde (BNBO) skal vandværkerne være opmærksom på,
at der ikke foregår ak viteter, der indebærer en særlig risiko for forurening af grundvan‐
det med miljøfremmede stoﬀer.
Overvågning af grundvandet:
Helnæs vandværk skal fortsat som minimum udtage grundvandsprøver l analyse i over‐
ensstemmelse med vandforsyningsloven. Herudover vil Assens Kommune ud fra en kon‐
kret vurdering af forureningskilder i området, revidere vandværkets analyseprogram.
Reduk on af nitrat‐ og/eller pes cidudvaskning fra landbrugsjorder:
Helnæs vandværk vil, hvis overvågningen viser, at det er nødvendigt, eller hvis det er mu‐
ligt og ønskeligt at indgå frivillige a aler, arbejde for at reducere nitrat– og /eller pes cid‐
udvaskningen indenfor indvindingsoplandet l vandværket. De e vil i givet fald ske gen‐
nem en kombina on af lskud l privat skovrejsning, opkøb af jord med henblik på privat
skovrejsning (evt. via private partnerskaber), oﬀentlig skovrejsning og dyrkningsa aler.
Sløjfning af ubeny ede brønde og boringer:
Helnæs vandværk skal forsøge at ﬁnde ubeny ede brønde og boringer, som er ukendte
for Assens Kommune indenfor indvindingsoplandet l vandværket.

Tidsplan
Løbende

Løbende

Senest udgangen af 2019.
Gentages hvert 5. år.

Løbende

Senest udgangen af 2018

Løbende

Løbende
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Assens Kommune
8

9

10

11

12

Tilsyn med planteavlsbrug:
Assens Kommune foretager lovplig ge lsyn med husdyrbrug. Tilsynet skal i indvindings‐
oplandet også omfa e momsregistrerede planteavlsbrug uden husdyr. Tilsynet føres
hvert 3. år.
BNBO:
Staten udpeger BNBO omkring alle almene vandværksboringer.
Assens Kommune vurderer på baggrund af udpegningen, hvilke forureningskilder, der kan
udgøre en risiko for forurening.
Assens Kommune vil sikre gennem planlægning, at der ikke sker uhensigtsmæssig ak vite‐
ter i BNBO.

Tidsplan
Første gang senest i 2019

2016
2019
Løbende

Skovrejsning og naturområder:
Assens Kommune vil undersøge om det er muligt at etablere nye naturområder i indsats‐
områder i forbindelse med klima lpasning og vandplanarbejde, og sikre de planmæssige
forudsætninger for skovrejsning og arbejde for konkrete projekter.

Senest 2018
Løbende

Pes cidfri dri :
Assens Kommune vil, på arealer ejet og drevet af Assens Kommune, sikre pes cidfri dri i
OSD.

Løbende

Oprensning af forurenede grunde:
Assens Kommune arbejder for at Region Syddanmark prioriterer at oprense forurenede
grunde i indsatsområder.

Løbende
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2.2. Retningslinjer
Assens Kommune
13
Ubeny ede brønde og boringer:
Assens Kommune har beslu et at kræve alle ubeny ede brønde og boringer sløjfet på
ejers regning i områder med særlige drikkevandsinteresser. Påbud udstedes løbende
af Assens Kommune.
15

16

17

18

19

Mulighed for dyrkningsrestrik oner og rådighedsindskrænkninger:
Hvis overvågningen viser det nødvendigt, kan Assens Kommune pålægge dyrkningsre‐
strik oner og rådighedsindskrænkninger om mindsket brug af gødning og pes cider
e er miljøbesky elseslovens § 26 a mod fuld erstatning. For dyrkningsdeklara oner
m.v. indgået e er frivillig a ale eller e er miljøbesky elseslovens § 26 a a oldes
erstatningerne af de relevante almene vandværker.
Miljøgodkendelser:
Ved nye miljøgodkendelser indenfor sårbare områder (NFI) og indvindingsoplande, vil
Assens Kommune s lle skærpede vilkår om sikring mod grundvandsforurening.
Råstoﬁndvinding:
Når Regionen giver lladelser l råstoﬁndvinding indenfor sårbare områder (NFI) og
indvindingsoplande, vil Assens Kommune foreslå skærpede vilkår om sikring mod
grundvandsforurening.
Skovrejsning og naturområder:
Assens Kommune vil i kommuneplanlægningen udlægge skovrejsningsområder og
poten elt naturområder i indsatsområderne og boringsnære besky elsesområder
(BNBO). Det vil dog ske under hensyntagen l andre arealudlæg som f.eks. ”uønsket
skovrejsning” og ”byzone”.
BNBO:
Indenfor boringsnære besky elsesområder (BNBO) vil Assens Kommune være restrik‐
v i forbindelse med etablering af nedsivningsanlæg, anlæg l Lokal Aﬂedning af
Regnvand (LAR–anlæg), udbringning af spildevandsslam, ops lling af nye olietanke,
jordvarmeanlæg og lignende. Afgørelsen baseres på en konkret vurdering.

Tidsplan
Løbende

Løbende

Løbende

Løbende

Løbende

Løbende
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3.1. Beskrivelse af indsatser
Assens Kommune arbejder som udgangspunkt e er det princip for grundvandsbesky else, at grundvandsbesky elsen diﬀe‐
ren eres, så den mest intense besky elses sker tæt på boringerne, og den mere generelle besky else sker længere væk.
I afsnit 2 fremgår de foranstaltninger og retningslinjer parterne skal udføre for at besky e grundvandsressourcen. I de e
afsnit gennemgås de forskellige indsatser og baggrunden herfor forklares. Indsatnummeret referer l foranstaltningerne og
retningslinjerne fra afsnit 2.

Vandindvinding og boringer
Indsats 1 og 2: Disse indsatser skal sikre, at vandindvindingen i sig selv ikke forringer kvaliteten af grundvandsressourcen.
Kommunen vil tage punkterne op i forbindelse med lsyn.
Den måde, der oppumpes på de enkelte vandværker, kan have stor virkning på grundvandet. Hvis der indvindes med kra ig
sænkning og for mange start/stop af pumper kan de forringe grundvandets kvalitet. Der kan opstå en større sænkningstragt,
som vil ilte grundvandet dybere end nødvendigt, og eventuelt trække forurenet overﬂadevand ned l magasinet.
Det er derfor Assens Kommunes holdning, at vandværket skal forsøge at sprede indvindingen så meget som muligt ,og at
dri sydelsen skal minimeres ved at fordele indvindingen jævnt over døgnets 24 mer.
Endvidere skal boringerne holdes i god stand, så der er ikke kan sive forurenet overﬂadevand ned l grundvandet langs bore‐
rørene. For ældre boringer skal der laves et tjek af boringerne, således det sikres, at boringerne er i god stand. Hyppigheden
af de e tjek vil blive a alt med Assens Kommune på baggrund af boringernes nuværende lstand. Herudover vil Assens
Kommune i det tekniske lsyn med vandværker have fokus på at dårligt udførte boringer udfases med henblik på sløjfning.
Besky elseszonen på 25 m omkring indvindingsboringer skal sikre, at det mest boringsnære område besky es. Der må ikke
anvendes sprøjtemidler, gødskes eller dyrkes i en afstand af 25 m fra indvindingsboringer. Assens Kommune vil, hvis vi ople‐
ver overtrædelser, henvende os l NaturErhvervsstyrelsen, der har lsynet med 25 m‐zonerne.

Kampagner
Indsats 3: Der iværksæ es en oplysningskampagne re et mod private grundejere i indsatsområder og prioriterede områ‐
der. Indsatsen skal forebygge udvaskning af pes cider og andre miljøfremmede stoﬀer fra boligområder.
Brug af miljøfremmede stoﬀer i boligområder kan udgøre et problem overfor grundvandet. Som o est er boligejere ikke ud‐
dannede i håndtering, opbevaring og dosering. Det er derfor vig gt, at boligejere oplyses om stoﬀernes egenskaber og hvil‐
ken risiko, der er ved brugen.
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BoringsNære Besky elsesOmråder (BNBO)
Indsats 4 og 9: Det er indsatsplanens målsætning at øge grundvandsbesky elsen i Assens Kommune. Staten udpeger
boringsnære besky elsesområder (BNBO) omkring de almene vandforsyningers boringer. Denne udpegning vil ske i løbet af
2016.
Inden for BNBO, kan kommunalbestyrelsen påbyde rådighedsindskrænkninger, for eksempel i form af ændret dyrknings‐
praksis, jf. miljøbesky elseslovens § 24. Arealer er ikke bindende for de enkelte lodsejere, før kommunalbestyrelsen har
udstedet et eventuelt påbud med rådighedsindskrænkninger. Et påbud om rådighedsindskrænkninger jf. § 24, vil al d blive
konkret vurderet på hver ejendom, og lodsejeren er i henhold l miljøbesky elsesloven bere get l fuldstændig erstatning.
I henhold l miljøbesky elsesloven a oldes erstatningen af de brugere, der har fordel af påbuddet. Det vil sige den relevan‐
te vandforsyning.
Indsats 19: Det er Assens Kommunes mål, at BNBO friholdes for forurenende ak viteter og at forurenet overﬂadevand
ikke ledes direkte ned i grundvandsmagasinerne. Vaske‐ og fyldpladser og nedsivningsanlæg bør som udgangspunkt ikke
ligge i BNBO. Endvidere vil Assens Kommune som udgangspunkt ikke llade udbringning af spildevandsslam i BNBO, nye
olietanke eller jordvarmeanlæg. Afgørelserne træﬀes på baggrund af konkret vurdering.

Overvågning
Alle indvindingsboringer følger den lovplig ge kontrol af grundvandskvaliteten.
Indsats 5: Denne indsatser sikrer, at der sker en overvågning af problemstoﬀer i indvindingsoplandet, så kommunen kan
følge den dslige udbredelse ud over de oplysninger, der kommer fra den lovplig ge kontrol. Overvågningsprogrammer skal
udarbejdes i samarbejde med Assens Kommune.
Den fortløbende overvågning af grundvandskvaliteten kan vise, at der er behov for en særlig indsats l besky else af drikke‐
vand. Her kan dyrkningsa aler blive nødvendige. Frivillige deklara oner om dyrkningsrestrik oner nglyses e er vandforsy‐
ningsloven § 13d. Kan der ikke indgås a aler på rimelige vilkår mellem vandværk og lodsejere inden for en fastsat dsfrist,
vil Assens Kommune pålægge dyrkningsrestrik oner e er miljøbesky elseslovens § 26 a mod fuld erstatning. For dyrknings‐
deklara oner m.v. indgået e er frivillig a ale eller e er miljøbesky elseslovens § 26 a a oldes erstatningen af de relevante
almene vandværker.
Assens Kommune vil, når der er iden ﬁceret et behov for indsats, fastsæ e en dsfrist for indgåelse af frivillige a aler. Tids‐
fristens længde vurderes i den konkrete sag, men vil typisk være 2 år.
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Ubeny ede brønde og boringer
Indsats 7 og 13: Assens Kommune har beslu et, at alle ubeny ede brønde og boringer skal sløjfes (jf. § 36 i vandforsynings‐
loven). Overﬂødige brønde og boringer kan fungere som passage mellem forurenet overﬂadevand og underliggende grund‐
vandsmagasiner.
Assens Kommune vil påbyde alle ubeny ede brønde og boringer sløjfet i forbindelse med at brønden bliver overﬂødig ved l‐
slutning l almen vandforsyning. Herudover vil vi opsøge gamle ubeny ede brønde, der ikke har været i brug i mange år, og
e erfølgende give påbud om sløjfning.

Skovrejsning og natur– og vådområder
Indsats 10 og 18: Assens Kommune ønsker, at gøre det mere a rak vt at rejse skov i indsatsområder og prioriterede områ‐
der, da skovområder generelt har lav nitratudvaskning og pes cidforbrug fra rodzonen. Derfor vil vi arbejde for at arealer, der
har en guns g placering i forhold l besky elsen af grundvandet, vil blive udlagt l posi ve skorejsningsområder. Naturområ‐
der og vådområder prioriteres også højt på grund af lavt pes cid‐ og gødskningsniveau i denne type arealanvendelse.
Assens Kommune vil ved udlægning af nye bolig‐ og erhvervsområder tage hensyn l OSD og indvindingsoplande.

Forurenede grunde
Forurenede grunde kortlægges på vidensniveau 1 (V1), når der har været en ak vitet på grunden, der kan have givet anledning
l forurening. Er der konkret viden om forurening lvejebragt ved en undersøgelse af jord og grundvand, kortlægges grunden
på vidensniveau 2 (V2).
Region Syddanmark prioriterer årligt de V2 kortlagte grunde l videregående forureningsundersøgelser og oprensning af foru‐
reningen. Prioriteringen foretages ud fra en risikovurdering af forurening i forhold l grundvand og arealanvendelse. Regionens
højeste prioritet er forureninger med mobile stoﬀer, som ligger i sårbare områder (NFI og BNBO).
Såfremt regionen ikke har mulighed for at prioritere oprensning af konkrete grunde i indvindingsoplandet, har vandværket
mulighed for at gennemføre undersøgelser og oprensning for egne midler. Sådanne frivillige oprensninger bør foregå i tæt dia‐
log med Region Syddanmark.
Indsats 12: Indsatsen skal sikre, at eventuel forurening fra forurenede grunde ikke truer grundvandet. En gang om året be‐
slu er Region Syddanmark, hvor der skal sæ es nye undersøgelser og oprensninger i gang det kommende år. Programmet for
nye undersøgelser og oprensninger sendes hvert år i høring l bl.a. Assens Kommune inden det vedtages endeligt. Region Syd‐
danmark har derfor ikke mulighed for at fremsende en dsplan der rækker ﬂere år frem. Assens Kommune vil forsøge at få
regionen l at prioritere oprensning af forurenede grunde i indsatsområder og indvindingsoplande.
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Nitrat
I menneskekroppen omdannes nitrat l nitrit, der kan være kræ fremkaldende, give fosterskader og hæmme iltoptagelsen
hos spædbørn.
Nitrat kommer primært fra udvaskning af kvælstof fra planternes rødder. Den største udvaskning sker fra landbrugsarealer,
hvor handels‐ og husdyrgødning kuns gt bidrager med høj kvælstofmængde. Forskellige former for dyrkningspraksis kan dog
mindske udvaskningen. Hvorvidt den nedsivende nitrat når grundvandsmagasinet, a ænger bl.a. af jordens evne l at ned‐
bryde og omsæ e nitraten. Nitrat kan også strømme gennem sprækker i lerlag, hvorved reduk onskapaciteten i jorden får
mindre betydning.
Kortlægningen har udpeget områder sårbare overfor nitrat. I indvindingsboringerne er der ikke konstateret nitrat. Assens
Kommune vurderer på den baggrund, at der i øjeblikket ikke er baggrund for at gennemføre erstatningskrævende indsatser,
ud over den gældende lovgivning.
Indsats 6 og 15:

Målsætning nitrat:


At der i drikkevandet er et naturligt indhold af nitrat. Den naturlige grundvandskvalitet (< 1 mg nitrat/l) søges opret‐
holdt.



At nitratudvaskningen inden for indsatsområder fremadre et ikke må s ge i forhold l det nuværende niveau.

Hvis overvågningen viser det nødvendigt., kan der blive behov for en målre et indsats (§ 26a). Nødvendigheden af en sådan
supplerende målre et indsats skal ses i lyset af, at miljømålet ikke i alle lfælde nås via anden regulering. Den målre ede
indsats bygger overordnet på at sikre drikkevandskvaliteten for områdets nuværende og frem dige almene indvindinger ved
at opretholde en minimumsbesky else.
Kan der ikke indgås a aler på rimelige vilkår mellem vandværk og lodsejere inden for en rimelig dsfrist, vil Assens Kommune
pålægge dyrkningsrestrik oner e er miljøbesky elseslovens § 26 a mod fuld erstatning. For dyrkningsdeklara oner m.v. ind‐
gået e er frivillig a ale eller e er miljøbesky elseslovens § 26 a a oldes af de relevante almene vandværker. Hvis det i et
område ikke er muligt at opnå frivillige a aler med alle grundejere, og er de pågældende arealer væsentlige for den ønskede
grundvandsbesky else, vil Assens Kommune gennemføre ekspropria on l fordel for vandforsyningerne.
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Pes cider
Pes cider i grundvandet stammer fra marker, gårdspladser, langs veje og jernbaner, landbrugets vaske‐ og fyldpladser, private
boligområder og lignende. I mennesket virker pes cider meget forskelligt. Nogle er akut gi ige, nogle er hormonforstyrrende
og nogle lsyneladende uskadelige. I vandindvindingsboringer er der ﬂere steder fundet pes cider og på den baggrund er det
blevet forbudt at beny e mange af dem. En forudsætning for at et pes cid kan lladelses l brug i Danmark, er at det kan for‐
ventes at være nedbrudt, når det forlader rodzonen. Der ﬁndes kun få fund af lladte pes cider i grundvandsmagasiner under
marker. Der er magasiner, der er så følsomme, at det kan være nødvendigt at sikre kildepladsen mod nedsivning af pes cider.
Man bør al d ud fra et forsig ghedsprincip være opmærksom på pes cidanvendelse i indvindingsoplandet.
I kortlægningsområdet Helnæs er der konstateret fund af sprøjtemidler og nedbrydningsprodukter fra sprøjtemidler i koncen‐
tra oner under grænseværdien i det primære grundvandsmagasin. Der er ikke fund af sprøjtemidler eller nedbrydningspro‐
dukter fra sprøjtemidler i de aktuelle indvindingsboringer.

Målsætning pes cider:
Det er indsatsplanens målsætning:


at der ikke må opbevares, anvendes eller håndteres pes cider i BNBO



at håndtering i øvrigt sker med de nødvendige foranstaltninger l at sikre grundvandet



at kortlægge, undersøge og afværge mulige eksisterende punktkildeforureninger med pes cider, hvor der er en risiko
for, at miljømålet ikke nås.

Pes cidpunktkilder er afgrænsede områder med høje koncentra oner af pes cider. Punktkilder kan dannes, hvor pes cider
håndteres; det er for eksempel vaskepladser, hvor der er foretaget påfyldning og vask af sprøjteudstyr, og hvor der eventuelt
er sket spild eller uheld. I forbindelse med afgørelser e er miljøbesky elseslovens kapitel 3‐5 og godkendelser af husdyrbrug
e er husdyrbrugsloven, vil Assens Kommune som udgangspunkt s lle krav om, at vaskepladser etableres uden for BNBO (§
24). Ved afgørelser uden for BNBO vil Assens Kommune som udgangspunkt s lle vilkår l indretning af vaskepladser, svarende
l de krav, der s lles l øvrige virksomheder med forureningsrisiko i områder med særlige drikkevandsinteresser. Det kan for
eksempel være overdækning, aﬂedning l dobbeltbundede kar (generel lovgivning og en prioritering af Assens Kommune).
Indsats 6, 8, 11 og 15: Indsatser, der skal forebygge, at pes cider, der bruges på jorden, ender i indvindingsboringer.
Indsats 16 og 17: Indsatsen skal sikre sårbare områder mod grundvandstruende ak viteter. Assens Kommune vil som ud‐
gangspunkt s lle krav om at der ved råstoﬁndvinding i indsatsområder og indvindingsoplande e erbehandles l naturformål
eller ekstensiv landbrug uden brug af pes cider eller gødskning.
Frivillige deklara oner om dyrkningsrestrik oner nglyses e er vandforsyningsloven § 13d. Kan der ikke indgås a aler på rime‐
lige vilkår mellem vandværk og lodsejere inden for den fastsa e dsfrist, vil Assens Kommune pålægge dyrkningsrestrik oner
e er miljøbesky elseslovens § 26 a mod fuld erstatning. For dyrkningsdeklara oner m.v. indgået e er frivillig a ale eller e er
miljøbesky elseslovens § 26 a a oldes erstatningerne af de relevante almene vandværker. Hvis det i et område ikke er muligt
at opnå frivillige a aler med alle grundejere, og er de pågældende arealer væsentlige for den ønskede grundvandsbesky else,
vil Assens Kommune gennemføre ekspropria on l fordel for vandforsyningen.
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3.2. Områdeudpegninger
I denne plan behandler vi nogle forskellige områdeudpegninger. De er beskrevet i det nedenstående og kan ses på kortene
ﬁgur 3.1. og 3.2.

OSD
Områder med særlige drikkevandsinteresser har højeste prioritet for drikkevand. Områderne udpeges af staten.

Kortlægningsområde
Det område statens grundvandskortlægning dækker. Hele kortlægningsområdet er udpeget som OSD og det kortlægningsom‐
rådet er således det, der er markeret som ODS på kortene ﬁgur 3.1. og 3.2.

Indvindingsopland:
Indvindingsoplande l hvert enkelt vandværk er beregnet på baggrund af computermodeller af grundvandets strømninger og
vandværkets indvinding. Oplandet omfa er de arealer, hvor grundvandsmodellen viser, at der strømmer grundvand l vand‐
værkernes indvindingsboringer. Størrelsen af oplandet er a ængig af indvindingsmængden for hvert vandværk. Så hvis ind‐
vindingsmængden ændres, skal indvindingsoplandet også ændres.

Nitra ølsomme indvindingsområder (NFI):
Nitra ølsomme indvindingsområder, se ﬁgur 3.1., er udpeget af staten indenfor OSD eller indvindingsoplande l almene vand‐
forsyninger, hvor følgende er opfyldt:

Områder med nogen eller stor grundvandsdannelse

Nitratkoncentra oner over 25 mg/l i indvindingsboringer eller i grundvandsmagasinet, eller

Nitratkoncentra oner over 5 mg/l med s gende tendens i indvindingsboringer eller i grundvandsmagasinet, eller

Ringe geologisk besky else over for nitrat

Indsatsområder:
Indsatsområder, se ﬁgur 3.2., udpeges indenfor de nitra ølsomme indvindingsområder, hvor en særlig indsats er nødvendig
for at opretholde en god grundvandskvalitet. Det er områder, hvor der på bagrund af en vurdering af arealanvendelsen, foru‐
reningstrusler og naturlig besky else af vandressourcerne, er iden ﬁceret et behov for en særlig indsats for at sikre drikke‐
vandsinteresserne.
Indsatsområder udpeges af staten, hvor det vurderes, at der er behov for:

Skærpede krav l nuværende nitratudvaskning. Her skal udvaskningen være lavere end den er i dag.

Krav l stabilisering af nitratudvaskning svarende l status quo. Her må nitratudvaskning ikke blive højere.

Krav l lavere nitratudvaskning over d, men ikke nødvendigvis lige nu. Det kan være, hvor den nuværende nitratud‐
vaskning er acceptabel, men hvor ny eller øget frem dig indvinding i NFI vurderes at medføre øget nitratudvaskning.
Indsatsområder er vig ge, idet ﬂere af de generelle indsatser i denne plan skal ske inden for disse områder. Sam dig opfa er
staten indsatsområder som områder, der også er sårbare overfor andre stoﬀer end nitrat. Det kan f.eks. være pes cider og
andre miljøfremmede stoﬀer. I Vejledning om indsatsplaner /3/er indsatsområder områder, der er karakteriseret ved en mere
generel sårbarhed.
Indsatser indenfor indsatsområderne har hjemmel i vandforsyningslovens § 13.
13

Figur 3.1 viser OSD (rød streg), indvindingsboring (sort stjerne), NFI
(gul skravering) og indvindingsopland (blå streg).

Figur 3.2 viser OSD (rød streg), indvindingsboring (sort stjerne), indsatsområder (sort skravering) og
indvindingsopland (blå streg).
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Helnæs Vandværk
Helnæs vandværk er et primærvandværk /2/, der har lladelse l at indvinde 60.000 m3/år. I 2014 indvandt vandværket
42.879 m3og over en tre‐årigperiode har vandværket indvundet i gennemsnit 42.425 m3/år.
Vandværket har ingen nødforsyning l et andet vandværk.
Rentvand: Råvandet i boringerne indeholder et rela vt højt ammoniumindhold. Det har dligere medført overskridelser af
kvalitetskriteriet for ammonium og nitrit i vandværkets rentvand. Nitrit dannes typisk ved ufuldstændig iltning af ammonium
i vandbehandlingen.
Grundvand: Vandværket indvinder grundvand fra 2 boringer, DGU nr. 153.336 og 162.239.
Der er ikke indhold af nitrat i boringen. I boring DGU nr. 153.336 er sulfat niveauet omkring 50 mg/l. Det er ikke muligt, at
beskrive den dlige udvikling, da der kun er udført to kontroller i denne boring. I boring DGU nr. 162.269 er sulfat‐indholdet
lavt (under 10 mg/l), men dog s gende. Ammoniumindholdet er højt.
Der er ikke påvist sprøjtemidler, miljøfremmede stoﬀer eller forhøjede niveauer af sporstoﬀer i de aktuelle indvindingsborin‐
ger eller i vandværkets rentvand.
Vandet fra boring DGU nr. 153.336 er en reduceret vandtype fra jern– og sulfatzonen (vandtype C). Boringen er begrænset
sårbar. Boring DGU nr. 162.239 indvinder reduceret vand fra methanzonen (vandtype D).
Boringerne er ﬁltersat i henholdsvis 26‐32 og 47‐54 meter under terræn i smeltevandssand (KS2). Magasinet er spændt og
dækket af ca. 10‐15 m ler. Se ﬁgur 3.3.
Det grundvandsdannende opland er vist på ﬁgur 3.4. Her ses at grundvandet hovedsagelig hentes fra den syd‐vestlige del af
indvindingsoplandet.
Indvindingsopland: Staten har udpeget indvindingsoplandet, nitra ølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder.
Indvindingsoplandet har en størrelse på ca. 1,64 km2. Ca. 12 % af oplandet er udpeget l NFI og 8 % er udpeget som indsats‐
områder. Se ﬁgur 3.1 og 3.2.
I hele indvindingsoplandet er der hovesaglig landbrug og mindre grad skov og naturarealer.
På hele Helnæs er en lokalitet V2‐kortlagt (konstateret forurening), en lokalitet både V2 og V1 kortlagt, men 6 lokaliteter er
V1 (muligvis forurening) kortlagte. Indenfor OSD er der 4 V1 og 1 V2 lokalitet.
Risikovurdering: Kildefeltet vurderes som begrænset sårbar. Der er dligere påvist spor af pes cider i en dligere indvin‐
dingsboring. Boringen er nu sløjfet.
En mindre del af oplandet er udpeget l indsatsområde og denne del af magasinet er således sårbart.
Forslag l indsatser: Indsatsplanen giver vandværket mulighed for at lave dyrkningsrestrik oner, hvis det vurderes at væ‐
re nødvendigt.
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Figur 3.3. Proﬁlsnit gennem Helnæs.

Figur 3.4. Figuren viser OSD, indvindingsboringer, indvindingsopland og
grundvandsdannende opland.
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4. Kortlægningen
Kortlægningen af grundvandet i kortlægningsområderne er udført af staten. Formålet med kortlægningen er at den nuvæ‐
rende og frem dige grundvandsressource besky es, så forsyningen med drikkevand forsat kan baseres på simpel vandbe‐
handling. Afsni et er det resume af Naturstyrelsens redegørelse /1/ og alle ﬁgurer stammer herfra.

Geologien på Helnæs
På Helnæs er der forholdsvis stor varia on i terrænkoten (se ﬁgur 4.1). På den sydlige del af næsset ﬁndes et markant bak‐
kepar , som når l kote ca. 30 meter. På den centrale del af Helnæs aﬂøses bakkepar et af lavtliggende område med
strandeng omkring kote 0 meter. På den østlige og nordlige del af øen ﬁndes en række bakker, der når kote ca. 25 meter,
mens terrænoverﬂaden mod nord falder l nær kote 0 meter. Det lavtliggende område på den nordlige del af Helnæs gen‐
nemskæres på langs af en op l 12 m høj ryg (ås).
De terrænnære jordlag består primært af moræneler, men og så større områder med smeltevandssand og mindre spredte
områder med ferskvandstørv (se ﬁgur 4.2). På den centrale og vestlige del af øen ﬁndes saltvandssand– og grus.

Figur 4.1 viser terrænkoten på Helnæs /1/

Figur 4.2 viser de terrænnære jordlag.

Landskabet er et druknet is dslandskab—ligesom det øvrige sydfynske øhav. Helnæs består overvejende af moræneaﬂejrin‐
ger fra sidste is d. Disse ligger som øer siden Li orinahavet (stenalderhavet) trængte ind over områder i Stenalderen for ca.
8000 år siden. Det er karakteris sk for området , at det er orientereret med længderetning NV‐SØ. Landskabet er overvejen‐
de dannet som bundmorænelandskab.
På den nordlige del af Helnæs ﬁndes ”halen”, en markant og velbevaret ås, som er dannet under det Ungbal ske Isfremstød.
På den sydlige del af Helnæs ﬁndes en randmoræne, som er dannet i forbindelse med det senere Bælthav Fremstød.
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Det udbredte område med strandeng på den centrale og vestlige del, var oprindelig en lavvandet ord, som med den er
blevet afsnøret af strandvolde, hvorved der blev dannet en strandsø. Søen er sidenhen groet l og har været udsat for ind‐
dæmning.
Der ﬁndes ingen prækvartære lag, der rummer grundvandsmagasiner med drikkevandspoten ale på Helnæs. På ﬁgur 4.3
ses koten for prækvartærﬂaden (ud.fra den hydrosta graﬁske model). Her fremgår en begravdet dal.
Den kvartære lagserie på Helnæs består af moræneler fra mindst to forskellige isfremstød i sidste is d (Weichsel). De e
sidste fremstød, der nåede Fyn og øerne, stoppede netop ved det sydlige Helnæs, hvor Trundkær bakke udgør en randmo‐
ræne formet af isen. Disse moræneaﬂejringer adskilles af smeltevandsaﬂejringer bestående af sand, silt og ler, hvoraf dele
af sandet udgør det grundvandsmagasin, som Helnæs Vandværk indvinder fra.
Helnæs gennemskæres af en NNV‐SSV orienteret begravet dal som når en dybde på omkring 200 meter. I den begravede
dal ﬁndes et grundvandsmagasin, som har vist sig af indeholde vand, der i den øverste del er for salt l drikkevandsbrug.
Hvorvidt de e også er lfældet i magasinets dybere del vides ikke, men der må antages at være stor risiko for det.
På den østlige del ﬁndes et mindst 10 meter tykt sandlag fra kote ca. –10 meter.

Figur 4.3 viser prækvartærﬂaden og illustra on
af den begravede dals forløb. /1/
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Geologisk og hydrostra graﬁsk model
Med udgangspunkt i den geologiske forståelsesmodel er der ops llet en 3D model af de geologiske lag, der har betydning
for grundvandets strømning. Modellen er en hydrostra graﬁsk model, som er opbygget med gennemgående lag, der mere
tager sigte på at skelne mellem lagenes hydrauliske egenskaber end på den geologiske dannelse af de enkelte lag. Den hy‐
drostra graﬁske model er opdelt i 7 modellag bestående af tre kvartæremagasinlag, hvoraf bunden af det nederste udgør
modellens bund. Derudover består modellen af ﬁre lerlag.
De tolkede hydrostra graﬁkse ﬂader ses på ﬁgur 4.4 og et proﬁlsnit N‐S fremgår af ﬁgur 4.5

Kvartær

Hydrostra graﬁske lag

Lithologi

Magasin

Lag 1

Forventet oxideret moræneler

1

Lag 2

Moræneler

2

Lag 3

Smeltevandssand og –grus og morænesand

Lag 4

Moræneler, smeltevandsler, interglaciale leraﬂejringer

Lag 5

Smeltevandssand og –grus og morænesand

Lag 6

Moræneler, smeltevandsler, smeltevandssilt, interglaciale leraﬂejringer

Lag 7

Smeltevandssand og –grus, morænesand, indslag af moræneler og
smeltevandsler

KS 1

Lagnr. I hydrologisk
model (DK‐model)

3

4
KS 2

5

6
KS 3

7

Figur 4.4 De tolkede hydrostra graﬁske ﬂader /1/.

Figur 4.5 viser et proﬁlsnit gennem den hydrostra graﬁske model fra Maden i nord gennem randmorænen l skrænten på sydkysten. På
proﬁlet ses blandt andet den dybe undersøgelsesboring DGU nr. 162.746 /1/
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Grundvandsmagasiner
Grundvandsmagasinerne fra den hydrostra graﬁske model (se ﬁgur 4.4 og 4.5) er vist i ﬁgurene 4.6 og 4.7. De primære grund‐
vandsmagasiner udgøres af KS 2.
På ﬁgur 4.6 ses udbredelse og tykkelse af KS 1, som er det øverste grundvandsmagasin. Der foregår ikke indvinding l den al‐
men vandforsyning fra magasinet. Figur 4.7 viser udbredelsen og tykkelse af KS2, hvorfra Helnæs vandværk indvinder fra.

Figur 4.6 viser udbredelse og tykkelse af KS1.

Figur 4.7 viser udbredelse og tykkelse af KS 2.

Den akkumulerede tykkelse af reduceret ler over KS2 (se
ﬁgur 4.8) er ﬂeste steder 15‐30 meter, men i den centrale
vestlige og centrale østlige del af OSD er tykkelsen dog min‐
dre end 15 meter. Lithologisk består de besky ede lag pri‐
mært af moræneler.

Figur 4.8. viser akkumuleret reduceret ler over KS2.
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Hydrologiske forhold
Den gennemsnitlige grundvandsdannelse i hele modelområdet er beregnet l 233 mm/år. Inﬁltra onen reduceres l de enkel‐
te grundvandsmagasiner naturligt med dybden. Således er den gennemsnitlige grundvandsdannelse l KS1 138mm/år, mens
den er beregnet l 42 og 5 mm/år l henholdsvis KS2 og KS3. Figur 4.9 viser den arealmæssig fordeling af grundvandsdannel‐

Figur 4.9 viser den arealmæssige fordeling af grund‐
vandsdannelsen.

sen.

Figur 4.10 viser opadre e gradient mellem poten alerne i
KS1 og KS2, samt angivelse af hvor både KS1 og KS2 er lste‐
de.

På ﬁguren 4.10 ses de steder, hvor der er opadre et gradi‐
ent—altså der hvor grundvandet s ger op.
På ﬁguren 4.11 er grundvandet transpor d fra 0‐200 l
boringernes ﬁltre vist. Transpor den angiver det antal år,
som vandpar klerne strømmer i de vandmæ ede jordlag.
Inﬁltra ons den fra terræn l det øverste vandmæ ede
jordlag er altså ikke indregnet. Som det fremgår er trans‐
por den kortest fra den del af det grundvandsdannende
opland, der ligger nærmest boringerne.

Grundvandsressourcens sårbarhed:
Resultatet af sårbarhedsvurderingen er sammenfa et på
ﬁgur 3.1 og 3.2. På baggrund heraf er Områder med særlig
drikkevandsinteresser, indsatsområder og nitra ølsomme
indvindingsområder udpeget.
Som det fremgår af ﬁgur 3.1 er området sydvest for vand‐
værket og et område i den vestlige del af OSD sårbare.
Figur 4.11 viser indvindingsopland og
grundvandet transpor d fra det grund‐
vandsdannende opland l boringerne.
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6.
6. Økonomi
Referenceliste
Assens Kommunes øgede ressourceforbrug l lsyn, påbud mm., der opstår som følge af indsatspla‐
nen ﬁnansieres af særskilt gebyr, der opkræves af skat.
De øvrige almene vandværker vil have udgi er l f.eks. øget overvågning, e ersyn af indvindingsboringer og lignende. Ud‐
gi en l handlingerne betales af vandværkernes forbrugere over vandprisen.
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