
Vandrådet i Sønderborg kommune 
 

Side 1 
28-09-2013 

Bestyrelsesmøde den 25. sep. 2013  

Sted: Sonfor 

Deltagere: 

Navn og titel adresse Vandværk Tlf/mobil e-mail 

Arne Lhjungmann 
Pedersen*** (AL) 
Formand 

Skovtoften 6, 
6430 Nordborg 

Havnbjerg 
Vandforsyningsselskab 

88 81 83 83 
26 44 48 08 

havnbjergvv@gmail.com 

Bjarne Bohsen*** 
(BB) 
Kasserer 

Kystvej 6 a, 
6320 Egernsund 

Egernsund Vandværk 74 44 08 86 
21 25 60 14 

regnskab@sonderborg-
vandraad.dk 

Jørgen 
Jørgensen*(JJ) 
Bestyrelsesmedlem 

Sandvej 15, Svenstrup 
6430 Nordborg 

Svenstrup Vandværk 74 45 62 25 
40 88 42 37 

 

Ejvind Thorstensen 
(ET) 
Bestyrelsesmedlem 

Udsigten 23 
6400 Sønderborg 

Sydals Øst 
Vandforsyning 

74 42 49 94 
40 85 49 95 

 nset@os.dk 

Johannes Johannsen 
(JJ) 
Bestyrelsesmedlem 

Gl. Landevej 12, Vester 
Sottrup 
 6400 Sønderborg 

Vester Sottrup 
Vandværk 

74 46 83 76 
21 21 55 33 

Gl.landevej12@os.dk 

Jacob Vølkers (JV) 
Bestyrelsesmedlem 

Kær Bygade 3 
6400 sønderborg 

Kær vandværk 74 42 56 74 
30 34 35 68 

ljvoe@mail.dk 

Harald Peter 
Jensen** (HP) 
Bestyrelsesmedlem 

Tovrup 15 
6440 Augustenborg 

Asserballe vandværk 74 40 71 31 
20 9971 31 

tovrup15@hotmail.com 

Niels-Chr. Porskjær 
(NCP) 
Bestyrelsesmedlem 

Ellegårdsvej 8, 
6400 Sønderborg 

Sønderborg Forsyning 88 43 53 57 
60 40 53 57 

ncpo@sonfor.dk 

*) Nyvalgt 

**) Indtrådt i stedet for Poul. 

***) Genvalgt 

Jacob Vølkers, Bjarne Bohsen og Harald Peter Jensen var fraværende. 

Referat Aktion 

Betaling for at leverer måleroplysninger ved Niels Chr. 
Jørgen gjorde opmærksom på at den nugældende kontrakt kan opsiges. Først mulige 
opsigelsesdato er udløbet af 2014. Så der er god tid. Jørgen mindede om at 
fremlægningen af kontrakten kan give anledning til en del spørgsmål fra forsamlingen. 
Arne gjorde opmærksom på at Vandrådet ikke må anbefale en pris. Den skal 
forhandles individuelt med hvert enkelt vandværk. 
Bestyrelsen mente at det ikke stred mod reglerne at bestyrelsen anbefalede en 
kontrakt fra Sonfor. Den fremlagte version blev godkendt med små ændringer mod at 
prisen fjernes.  

Niels 

 Vandsamarbejdet. 
Arne kunne meddele at Gunver Heideman fra Naturstyrelsen kunne bekræfte at den 
havde modtaget en ansøgning med ønske at bruge § 48 til at danne et 
Vandsamarbejde. 
§ 48 lyder: 
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§ 48. Hvis det skønnes nødvendigt for at sikre en planmæssig udbygning af 
vandforsyningen og sikre en hensigtsmæssig anvendelse, kortlægning, overvågning og 
beskyttelse af de eksisterende vandforekomster til drikkevandsforsyning, kan 
miljøministeren efter forhandling med de berørte kommuner og vandforsyningsanlæg 
påbyde kommunalt samarbejde om vandforsyningen og påbyde samarbejde mellem 
almene vandforsyningsanlæg. 
Der store vandværker kan kun indregne erstatning til de landmænd, der bliver pålagt 
brugsbegrænsninger på grund af indsatsplanerne, i vandprisen, såfremt de får et 
påbud ifølge § 48. De mener ikke at § 52 er tilstrækkelig. 

Forberedelse til næste møde for alle vandværker i november. Mit forslag: 
1. Nyt fra kommunen 
2. Nye medlemmer 
3. Vandrådets bestyrelses indstilling til "Vandsamarbejde" som kommunen 

ønsker at pålægge alle vandværker at deltage i. 
4. DVN's forslag til opfyldelse af bekendtgørelse 132( Bekendtgørelse om 

kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg). Læs venligst det sidste 
oplæg fra DVN. Se bilag 1. 

Niels ville gerne orientere om den ændrede kontrakt for at levere måleroplysninger 
til SONFOR. 
Mødet er nu planlagt til den 20. november kl. 19:00 i Ulkebøl forsamlingshus. Arne 
har bestilt forsamlingshuset samt kaffe/te og øl/vand og en franskbrødmad per 
mand. 
Dagsorden. 

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 

3. Nye medlemmer af Vandrådet 

4. Vandrådets indstilling til Vandsamarbejdet ifølge § 48 som kommunen 

vil, at alle almene vandværker skal deltage i. 

5. Nu kontrakt for levering af målerdata til SONFOR ved Niels Chr. 

Porskjær 

 
 

 

Møde med kommunen i uge 41 eller 43. Jeg har foreslået datoerne: 22/10, 23/10 og 
24/10. Ved Arne 
Arne kunne informere at den HZ havde meddelt at den 23. passede kommunen 

 

Spørgsmål til kommunen. Se bilag 2. 
Spørgsmålene blev godkendt. 
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Hvorfor skal vandværkerne have udgifter af, at SONFOR laver kloakarbejde. Er der 
andre der har samme oplevelse? Ved Arne 
Arne kunne berette at omlægning af kloakkerne havde påført vandværket udgifter. 
Dels havde det været nødvendigt at montere et antal stophaner for at reduceret 
generne i vandforsyningen under gravearbejdet. Man havde også modtaget en 
regning på gravearbejde angiveligt fordi kortoplysningerne i LER ikke var korrekte. 
Arne kunne dog meddele at samarbejde med SONFOR i havde foregået i god 
fordragelighed.  

 

Koordianitionsforum den 3. oktober:  
Johannes vil repræsentere Vandrådet. Arne har meddelt forfald. Arne har foreslået 
følgende spørgsmål, Johannes vurdere om situationen om den er til at stille disse 
spørgsmål. 
Spørgsmål til Koordinationsforum: 

 Under punkt 7. Spørg Henrik hvorfor § 48 og ikke § 52b 

 Under eventuelt punkt 9. Kan du ikke rejse spørgsmålet om høring af 
Indsatsplaner som krævet i bekendtgørelse 1319 § 5 stykke 4 og § . Jeg finder det 
usikkert at man anvender e-mail som postmetode, hvis man ikke sikre sig at 
modtageren er rette person og at vedkomne har modtaget Indsatsplanerne. 
Indsatsplanerne er ofte så store filer, at nogle e-mail servere afviser dem. Vi er i 
gang med at oprette en e-box til Vandrådet. Var e-box ikke en bedre metode? 

 I indsatsplanerne for Nordals version maj 2012, har vi konstateret, at nogle ION 
områder ikke opfylder kriterierne liste på side 25. En simpel sammenligning med 
fig. 4-5 og fig. 4-3 viser det. Sønderborg kommune har svaret, at der er andre 
kriterier. Når vi spørger ind til hvilke yderligere kriterier, der så gælder, bliver vi 
henvist til Miljøministeriet. Jeg har spurgt dem to gange uden at får svar. Meget 
utilfredsstillende. 

 Vandrådet i Sønderborg foreslår, at dette Koordinationsforum opløses. I stedet 
dannes der koordinationsforaer i kommunalt regi. 

 

Nye medlemmer? Nybøl, Blands, Lavensby og Holm vandværker har meldt sig ind. 
Tørsbøl vandværk har meldt sig ud. Ved Bjarne, Johannes og Arne 
Bestyrelsen var tilfreds med at vor kampagne for at få nye medlemmer har givet et 
positivt resultat. Bestyrelsen besluttede at vi skal holde et introduktionsaften for de 
nye medlemmer. Der er nu kun 4 vandværker der står uden for Vandrådet 
Man beklagede, at det ikke lykkedes at få Broager Vandværk med i Vandrådet. Både 
Bjarne og Arne har prøvet at vinde dem for foreningen. 
Tørsbøl VV udmeldelse blev diskuteret. Årsagen var at kommunen vil bruge § 48 til at 
tvinge alle vandværker ind i et Vandsamarbejde og at Vandrådet allerede på 
nyværende tidspunkt havde ikke havde meldt fra. Man skal også erindre at Tørsbøl VV 
har truet Vandrådet med en retssag i den anledning. 

Arne 
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Beretning fra mødet den 24. om BNBO indkaldt af FVD ved Arne 
Selv om 4 medarbejdere fra Sønderkommune var inviteret var ingen mødt op. 
Heldigvis var der mødt mange medarbejdere fra andre kommuner op og de bidrog 
med mange indlæg i debatten 
Civilingeniør Gunver Heidemannn og en jurist fra Naturstyrelsen, var mødt op. 
Gunver orienterede om BNBO og hvordan udpegning og forhandling af erstatning 
kunne foregå. Det skal bemærkes at hun var overbevist om at erstatningsstørrelsen 
kunne aftales af frivillighedens vej. Da jeg spurgte om det var normalt at en kommune 
sprang denne mulighed over og brugte § 48 sagde hun nej. Hun kunne bekræfte at de 
havde modtaget ansøgningen fra Sønderborg kommune om at de kunne bruge § 48. 
Jeg spurgte om hvorfor man ikke fokuserede mere på Tilbagestrømssikring, idet de 
sidste store forureninger i drikkevandet, var sket i ledningsnettet. Det gav anledning til 
en lang debat. Det er tydeligt at ingen kommuner eller ministeriet ikke har fokus på 
dette problem. 

 

Flere punkter? 
Det kunne oplyses at 4 vandværker er under overtagelse/nedlægning. 

 

  

  

  

 

Arne Lhjungmann Pedersen 

Formand 

 


