
 

Repræsentantskabsmøde tirsdag d. 4 april 2017 

Velkomst ved Peter Petersen formand 

Starter med en kort præsentation af deltagerne. 

Medlemmer bedes gå til vandrådets hjemmeside for at rette mailadresser mv. så de er korrekte.  

 

Indlæg om cybersikkerhed på vandværkerne ved Henrik Blomhøj fra Vandværksforeningen. DV 

Persondata og cybersikkerhed. Ny lov træder i kraft maj 18.  

Kun nødvendige oplysninger må indhentes. Er der ikke speciel grund skal data slettes efter 5 år. Skal  

fjernaflæste målere måle alt og hvad må gemmes? 

Lav fornuftige password, der ikke kan gættes. Er oplysningerne til intern eller ekstern brug? 

Er oplysninger mistet, så kontakt hurtigt en ekspert for hjælp. 

DV laver håndbøger om emnet, en for store og en for små vandværker, med nogle skabeloner til analyse og 

planlægning af datasikkerheden. Hændelser skal indberettes. Måske vil der blive udbudt en sikkerheds 

software. 

Nyt skrift: Samarbejde og sammenlægning mellem vandværker bl.a. om samarbejde om rørforbindelser og 

fælles ansatte.  

Ved rørforbindelser: aftal med lodsejer på forhånd, tinglys, udbetal passende erstatning, lav faste aftaler 

om vedligehold og økonomi. 

 

Klaus Nielsen  Kamstrup om målere. 

Forklarer om produkterne, logning af data indtil 460 døgn, temperaturmåling, aflæsningsmuligheder, 

trådløse trykmålere. Kamstrup gemmer alle data. Mulighed for at den enkelte bruger kan følge sit forbrug 

hvis vandværk har den rette software. 

 

Indlæg fra kommunens afdeling for vand og natur 

Henrik, indsatsplaner  

Færdige:  Augustenborg - Mjang Dam , Sønderborg Øst, Nordals Midtals og Sundeved 

Under udarbejdelse: Broager Land og Gråsten-Rinkenæs, høring 1/7-23/9 2017. 

Mangler, og forventes klar i 2018:  Sydals Øst, Guderup og Kær. 

 

Forbud mod brug af pesticider i BNBO ved Mjang Dam vandværks boringer meddelt. Uenighed om 

erstatningens størrelsen. Ankesag kører. 



 

Susanna:  

Vandsamarbejdet:   påbud varslet, men sidste vandværk er nu interesseret i frivillig samarbejde og påbud 

er derfor trukket tilbage. 

Radon indgår nu i kontrol med uorganiske sporstoffer. 

Det er ikke altid nødvendigt at få foretaget analyser for aromater og klorerede opløsningsmidler, selv om 

Eurofins skriver/skrev det. Vandværkerne skal selv bede om at få fjernet disse analyser fra 

analysepakkerne. 

 

Jakob: 

Indvindingstilladelser: for 5 år siden var der 47 aktive værker og ved slutningen af 2017 forventer vi at der 

vil være 35. De sidste tilladelser kommer snarest på plads. 

Krav til sløjfning af boringer: Det er vigtigt at det bliver gjort ordentligt af professionelle brøndborere. 

Kommunen og GERUS skal informeres.  

 

Sønderborg forsyning: indberetning af måleroplysninger.  

Janni og Hella:  Hvad sker der efter at tallene bliver afleveret til SF. Afleveres senest 31/1. Efter indtastning 

hos SF skal tallene tjekkes. Vandbrud kunne være årsag til store ændringer fra det forrige år. 3/3 sendtes 

årsafregningerne.  

Angående vandbrud så skal kunderne gå ind på SF hjemmeside under ”Ansøgning om refusion efter brud på 

skjult installation” og udfylde formular. Der er kun refusion, hvis vandet ikke er ledt til kloakken. 

Der er forslag om at bimålere skal købes hos SF, se siden ”Ansøgning om bimåler”, hvis man som 

erhvervsdrivende skal kunne opnå fritagelse for vandafledningsafgift. 

Honorar i år bliver 30,05 kr ex. moms pr. aflæsning. Husk at sende en regning til kommunen! 

Ordinært Repræsentantskabsmøde  

 

Karsten Iversen valgt som dirigent 

 

Formandens beretning. 

Vandsamarbejdet er kommet op at stå. Formand har således været kaldt udenbys to gange for at fortælle 

om hvordan det er foregået i Sønderborg da mange lige er startet på processen. 

Godt forholdt til kommunen i samarbejdet. 

Forskellig måder at opkræve afgiften til vandsamarbejdet. Flere steder opkræver man nu en fast afgift pr. 

forbruger og andre steder er afgiften forbrugsafhængig.  



Formanden opfordrer til at lave aftaler med storforbrugerne for at holde dem tilknyttet vandværkerne. 

Skovrejsningen på Nordals starter i efteråret, selv om det kan give lidt problemer med tilbagebetaling af 

hektarstøtten. 

I vandrådet forventer vi at der snart kommer et oplæg over de forventede udgifter til BNBO. 

I år er der allerede lavet en elaftale og senere på året skal der laves ny aftale med Eurofins . 

Kommentarer: skal vandråd forhandle standardpakke med Eurofins uden aromater og opløsningsmidler? 

Radon skal med. Vandrådet vil gerne prøve. 

Kommentar: Indsatsplaner og forhandlinger med landmænd. Vandråd skal ikke stå for forhandlingerne. 

Vandværkers skal med ved forhandling af BNBO siger formand.  

Beretning godkendt. 

 

Regnskab gennemgås af Bjarne Bohsen 

Lidt færre udgifter i år pga. lidt mindre mødeaktivitet nu da vandsamarbejdet kører. 

Regnskab godkendt 

 

 

 

Budget 

Forslag om uændret kontingent på 0,012 kr/m3  

 

Indkomne forslag:  Ingen 

På valg: 

Peter Petersen, Bjarne Bohsen og Jørgen Jørgensen   Alle genvalgt. 

Karsten Iversen og Kent Jacobsen Hundslev valgt som suppleanter.  

 

Revisor Jørgen Vestergaard  genvalgt.  Børge Sørensen valgt som suppleant. 

Bestyrelsen konstitueret med Peter Petersen som formand, Bjarne Bohsen som kasserer og Torsten Hvidt 

som sekretær.   

   

Ref. Torsten Hvidt. 


