Vandrådsmøde for alle almene vandværker på Ulkebøl
forsamlingshus d.20. nov. 19.00 – 22.00 2013
28. november 2013

Program:
1. Indlæg fra DVN med titlen: Tilstandsrapport, evt. drøftelse indsatsplan samt kursus og
ledelsessystem ” på og om eget vandværk ” – Teknik & hygiejne samt bekendtgørelse nr.
132. Ved Jørgen Krogh Andersen, DVN.
2. Nyt fra kommunen:
1. overskridelse af coliforme bakterier, ammonium og nitrit på vandværkerne.
2. Status på vandforsyningsplanen.
3. Vandsamarbejdet.
4. Status for indsatsplanerne.
3. Vandrådets indstilling til vandsamarbejdet ifølge § 48 som kommunen vil, at alle almene
Vandværker skal deltage i. Ved Arne L. Pedersen
4. Nye medlemmer af vandrådet. Ved Arne L. Pedersen
5. Opfordring til alle vandværkerne om at bruge LER databasen og E-box.
Referat.
1. Jørgen fra DVN gennemgik arbejdsbeskrivelse for kursus i vandværksteknik og
hygiejne samt udarbejdelse af ledelsessystem.
Oversigten kan ses på vandrådets hjemmeside.
Prisen på det kursus beløb sig til ca. kr. 12.000 pr. vandværk (2-3 personer) dertil et
beløb til øl – vand - kaffe – the – mad på et sted mellem 700 og 900 kr . Den
præcise pris bliver meddelt når de endelige tilmeldingsblanketter bliver sendt ud.
Der vil blive oprettet et antal kurser her i Sønderborg kommune.
Tak til Jørgen for informationsrigt kursus gennemgang.
Dags dato har 15 vist interesse, 5 sagt nej tak og 10 overvejer.
2. Nyt fra kommunen fra Susanna Esbensen og Henrik Züricho
Susanna fortalte om overskridelse coliforme, ammonium og nitrit på nogle
vandværker.
Henrik fortalte om vandforsyningsplanen og han synes det blive svært at finde en
fordelingsnøgle når der skal udbetales erstatning til lodsejer.
Henrik har sendt brev til miljøstyrelsen vedr. vandsamarbejde og om muligheden for
at påbyde et samarbejde § 48. Arne har fundet en anden bekendtgørelse nr.1048 af
20 okt.2012 som ikke føles som et påbud, men som angiver at et vandværk godt må
Hæve prisloftet, hvis udgifter omfatte Miljø og Servicemål.
Ang. status for indsatsplanerne så skulle de komme ud i førstedel af 2014.
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Arne L. Pedersen redegjorde vandrådets indstilling til vandsamarbejde ifølge § 48
som kommunen vil, at alle almene vandværker skal deltager i. Arne gennemgik
også bekendtgørelse nr. 1048 af 20 okt.2012.
20 vandværker vil gerne deltage i et Vandsamarbejde, 5 vil ikke og 6 overvejer.
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Nye medlemmer:
Nybøl – Blans – Holm – Lavensby.
Nybøl vandværk har meldt fra igen, da bestyrelsen ikke var helt enig.
Tørsbøl vandværk har meldt sig ud, var imod tvang i forbindelse med
vandsamarbejdet.
Ikke medlemmer.
Nybøl – Broager – Tørsbøl – Snurom – Vemmingbund.
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Opfordring til at alle vandværker får deres LER database opdateret og oprettet en
E-box samt CVR nr.

Mødet blev afsluttet med at et skema blev sendt rundt om der skulle arbejdes videre med
1. ønsker om samarbejde og interessen i at deltage i DVNs vandteknik og hygiejnejursus.
2. Skemaet er nu sendt ud til alle vandværker. Se bilag
Der deltog 56 vandværksfolk i mødet der repræsenterede 31 vandværker af 44 indbudte.

Referent. Johannes fra vandrådet i Sønderborg kommune..

