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Referat af dialogmøde mellem Vandrådet og Sønderborg Kommune, afd. Vand & Jord den 

13.3.2013 på Rådhuset 

Deltagere: 

 

 

Torben Bang Nielsen (TBN), formand Vandrårdet. Formand Dybbøl Vandværk 

Arne Ljungmann Pedersen, Vandrådet (AL). Formand Havnbjerg Vandforsyningsselskab 

Ejvind Thorstensen (ET), Vandrådet. Formand Sydals Øst Vandværk 

Susanne Vesten (SVES), Sønderborg Vandforsyning A/S 

Tina Callesen (TIC), Afdelingsleder, Sønderborg Kommune 

Henrik Züricho (HZ), Sønderborg Kommune 

Susanna Esbensen (SESB), Sønderborg Kommune 

 

 

 

Sønderborg Kommune, Afdeling Vand & Jord har på opfordring fra Vandrådet indkaldt til dialogmøde 

mellem Vandrådet og Kommunen. Formålet er at skabe en tættere dialog mellem vandværkerne og 

Kommunen omkring vandforsyning og grundvandsbeskyttelse. 

 

Mødets dagsorden tog udgangspunkt i mail fremsendt af Vandrådet den 11. december 2012 samt 10 

spørgsmål fra Vandrådet udleveret på mødet. 

 

Spørgsmål fra Vandrådet til Sønderborg Kommune: 

 

1. Hvad er status for den kommunale vandforsyningsplan? 

2. Findes der en gyldig vandforsyningsplan? 

3. Er det rigtigt, at en indsatsplan skal basere sig på en vandforsyningsplan? 

4. Hvad er status for de indsatsplaner, der er under udarbejdelse? 

5. Hvilke regler gælder, når et vandværk overtager forsyningspligten efter et andet vandværk? Står 

memoet fra den 10. april stadig ved magt? 

6. Der er igen en del vandværker, der ikke har en gældende vandforsyningsplan 

(indvindingstilladelse?). Hvad gør de? 

7. Er det rigtigt, at kommunerne klassificerer vandværkerne i kommunen? 

8. Hvem kontrollerer, at tilbageløbssikringen i en virksomhed er tilstrækkelig? 

9. Hvad vil Kommunen gøre ved alle de kommunalt ejede hydranter (brandhaner), der er opsat og 

som ingen tilsyneladende vil bruge eller vedligeholde? 

10. Hvad er Kommunens intention med at afholde en høring om vandsamarbejde? 

 

Mødet indledtes med en kort præsentation af deltagerne. 
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Herefter var der en dialog om, hvordan vi sikrer at alle kommunens vandværker kan blive inddraget i et 

samarbejde, også de få som ikke er medlemmer af vandrådet. Det blev aftalt, at Vandrådet fremsender en 

liste over de vandværker, der ikke er medlem af vandrådet. 

 

Ad. spm. 1 og 2: SESB redegjorde for Vandforsyningsplanen . 

 

Vandforsyningsplanen for ny Sønderborg Kommunen er under udarbejdelse.  Alle 44 tilsyn er 

gennemført. Den nye vandforsyningsplan skal afløse de 7 gamle vandforsyningsplaner fra før 

kommunalreformen. De gamle vandforsyningsplaner er gældende, indtil den nye er vedtaget. 

 

Ad spm. 3 og 4: HZ redegjorde for status for indsatsplanlægningen 

 

2 indsatsplaner er vedtaget. En indsatsplan (Nordals) er klar til politiskbehandling, men forventes først 

endelig vedtaget i sidste halvdel af 2013. Derudover er yderligere 2 indsatsplaner under udarbejdelse.  

 

En indsatsplan baseres på Statens grundvandskortlægning og har ikke noget med vandforsyningsplanen 

at gøre. Indsatsplanen vedrører grundvandsbeskyttelsen og altså, alt hvad der omhandler 

grundvandsmagasinerne og beskyttelsen af boringerne. 

 

Ad spm. 10: Vandsamarbejde og grundvandsstrategi 

 

TIC orienterede om Kommunens overvejelse omkring et vandsamarbejde samt udarbejdelsen af 

grundvandsstrategi. Kommunen vil invitere alle vandværkerne i Sønderborg Kommune til dialogmøde 

om vandværkssamarbejde. Der vil blive inviteret politikere med til mødet. Baggrunden med mødet er, at 

arbejdet med indsatsplanlægningen har vist, at det kan blive meget vanskeligt, at gennemføre de frivillige 

dyrkningsaftaler mellem vandværkerne og lodsejerne, hvis vandværkerne skal løse opgaven enkeltvis. 

Det er kommunens forhåbning, at en høring om vandsamarbejde vil bidrage til en større forståelse for 

fordelene ved et vandsamarbejde blandt vandværkerne. 

 

Torben Bang Nielsen (TBN) spurgte ind til beregningsgrundlaget for den fælles pris til 

grundvandsbeskyttelse, som er nævnt i indstillingen om vandsamarbejde til Teknik- og Miljøudvalget. 

HZ svarede, at det er et erfaringstal, der bl.a. stammer fra Vandsamarbejdet i Ålborg kommune, men 

også kan beregnes på baggrund af tal fra Nordals. Det er imidlertid ikke tallets nøjagtighed, der er 

afgørende men det, at der ved et vandsamarbejde opnås en mere realistisk udgift til 

grundvandsbeskyttelse for det enkelte vandværk. 

 

HZ oplyste, at der er en vejledning om udarbejdelse af indsatsplaner fra Naturstyrelsen på vej. Den 

forventes at komme ud i høring til april 2013. 

 

Den fortsatte udarbejdelse og godkendelse af indsatsplaner afventer dels resultatet af den kommende 

grundvandsstrategi, dels vejledningen om indsatsplaner. 

 

TIC: I forbindelse med høringssvarene til indsatsplanen for Nordals, havde nogle vandværker givet 

udtryk for, at det ifølge deres regulativer, er vandværkernes pligt at levere vand så billigt som muligt. 

Dette er ikke i overensstemmelse med Forvaltningens opfattelse af, at det er mindst lige så vigtigt, at 

vandværkerne skal sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet både nu og i fremtiden. 
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AJ efterspurgte, om det er muligt, at informere vandværkerne tilstrækkeligt om, hvilke 

opgaver/forpligtigelser de kommende indsatsplaner vil medføre. Dette vil give vandværkerne et bedre 

beslutningsgrundlag i forhold til spørgsmålet om et eventuelt vandsamarbejde. 

 

HZ oplyste, at ved den kommende orientering om planer og proces for et eventuelt vandsamarbejde, vil 

Forvaltningen redegøre for hvilke indsatser, der kan forventes at vandværkerne skal udføre som følge 

af de kommende indsatsplaner. Inden et eventuelt påbud om vandsamarbejde fra Naturstyrelsen vil 

vandværkerne desuden få lejlighed til at forholde sig til indholdet i et sådant påbud. 

 

SESB, fremlagde en oversigt over antallet af vandværker fordelt på indvindingsmængder. Det fremgår, at 

relativt få vandværker står for hovedparten af den samlede indvinding i Sønderborg Kommune. SESB 

gjorde opmærksom på den ny bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandforsyningsanlæg. 

Vandværkerne, og særligt Vandrådet, opfordres til at drøfte de nye udfordringer, der følger af 

bekendtgørelsen.  

 

TBN: Vandværkerne er opmærksom på bekendtgørelsen. Der er i FVD regi udbudt kurser indenfor 

emnet. 

 

Ad. spm. 5: Overtagelse af forsyningspligt 

 

SV: Det nævnte memo er udarbejdet af Sønderborg Forsyning .  TIC: Spørgsmålet er ikke relevant for 

dette møde idet handlingen ikke er en del af den kommunale praksis.  

 

Ad. spm. 6: Udløbne indvindingstilladelser  

 

Der arbejdes løbende på at forny indvindingstilladelserne. De indvindingstilladelser, der ikke er fornyet 

endnu er administrativt forlænget frem til 31.12 2013. 

 

Ad. spm. 7: Klassifikation af vandværkerne 

 

AL spurgte til, hvordan klassifikationen af vandværkerne er foretaget. SESB forklarede, at der er tale om 

en vurdering af vandværkernes fysiske tilstand samt den analyserede kvalitet af det drikkevand, der 

leveres fra det enkelte vandværk. Klassifikationerne indgår som et led i vandforsyningsplanen. Det er 

Kommunen der som myndighed via bl.a. besigtigelser på de enkelte vandværker klassificerer 

vandværkerne til brug for Vandforsyningsplanen. Klassifikationen er en visuel afspejling af de førte 

tilsynsresultater, og er ment som et incitament til forbedringer på vandværkerne. 

 

Ad. spm 8:Hvem kontrollerer, at tilbageløbssikringen i en virksomhed er tilstrækkelig? 

 

Der var en generel drøftelse at dette problem. Kommunen har formentlig ikke lovhjemmel til at føre 

tilsyn med tilbageløbssikringer. Det blev dog drøftet om, det var muligt, at kommunen ved tilsyn på 

virksomheder og landbrugsejendomme ”observerer” tilbageløbssikringernes tilstand og derefter giver en 

tilbagemelding til vandværket. Det blev aftalt, at Vandrådet vender tilbage med oplysninger om hvordan 

Kommunens miljømedarbejdere ved jordbrugs- og virksomhedstilsyn kan kontrollere, om der er 

etableret tilbageløbssikring.  

 

SV: Sønderborg Forsyning har indarbejdet krav om etablering og kontrol af tilbageløbssikring i deres 

kommende regulativ. 

 

Ad. spm 9: Kommunalt ejede hydranter 
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SVES oplyster, at Brand og Redning overfor Sønderborg Forsyning har oplyst, at vandværkerne gerne 

selv må sløjfe brandhanerne, men at Kommunen ikke selv har økonomi til at sløjfe dem. 

 

Næste møde 

 

Der var enighed om, at der er behov for at fortsætte med dialogmøder mellem Vandrådet og Kommunen. 

Mødehyppighed ca. hver 3. måned. Næste møde afholdes således i første halvdel af juni. Følgende faste 

dagsordenpunkter blev foreslået: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Status for Vandforsyningsplanen 

4. Status for indsatsplanerne 

5. Nyt om lovgivning på vandforsynings og grundvandsområdet 

 

 

Til næste møde ønsker Kommunen, et punkt om klimasikring af vandværker på dagsordenen. 

 

 

 

Henrik Züricho 

Referent.  

 

 


