
Nyhedsbrev om Vandsamarbejdet januar 2017. 

Allerførst et rigtig godt nytår til alle. 

Indberetningen og indbetalingerne er gået planmæssigt, det er vi meget taknemlige for og vil 

gerne sige tak for. 

Der var særligt 2 emner, der gav anledning til debat på generalforsamlingen. Det ene var 

Sønderborg Kommunes forslag om ændringer af vores vedtægter § 1-3 og det andet var Avnbøl-

Ullerup Vandværks forslag om at produktionsvirksomheder skal fritages for afgiften på de 0,28 

kr./m³. Sidstnævnte forslag fik ikke stemmer nok – heller ikke hvis Sonfor’s stemmer ikke tælles 

med – og den generelle stemning var, at det må være op til de enkelte vandværker, at bestemme 

hvordan afgiften til vandsamarbejdet skal opkræves og fordeles blandt deres forbrugere.  

Som eksempel: Et vandværk med 370 forbrugere, der udpumper ca. 70 t. m3 og  skal opkræver            

28 øre pr. m3 i afgift til grundvandsbeskyttelse opsamler ca. 24 t.kr.inkl. Moms.  

Opkræves de i stedet som en ensartet afgift til hver af ca. 370 forbrugere i eksemplet ville dette  

betyder en udgift på ca. 65 kr. pr. forbruger om året til grundvandsbeskyttelse for at give det 

samme beløb. I eksemplet går ca. 50 % af vandforbruget til landbrug. 

Kommunen har i december udsendt et påbud i høring til alle vandværker. Bestyrelsen for 

vandsamarbejdet indsender et høringssvar, se understående. 

Høringssvar til fremsendt varsel 12-12-2016 af Sønderborg Kommune, om påbud efter § 48 i 

vandforsyningsloven (lovbek. Nr. 1204 af 28 september 2016) 

Det følger af vandforsyningslovens § 48, stk. 2, at kommunen kun kan påbyde vilkårene for 
samarbejdet, hvis der ikke er enighed mellem parterne. Og det er der jo i dette tilfælde med 

undtagelse af 1 vandværker ud af 32 almene vandværker, som ikke har ønsket at være med i 
aftalen. 
Efter vores opfattelse kan kommunen i så fald alene påbyde det ene vandværker, at indtræde i 

samarbejdet. 

Vi har gennem Danske vandværkers forening fået oplyst, at der efter deres opfattelse ikke er 

hjemmel i lovgivningen til, at ændre på vilkårene i samarbejdet, da der er enighed herom.          
I stedet skal kommunen meddele påbud til det/de vandværker, som ikke har ønsket, at 

tilslutte sig samarbejdet og med de vedtægter det store flertal er blevet enige om.  
 

Viser det sig undervejs, at der er behov for at udvide samarbejdet, kan dette jo besluttes på en 

generalforsamling.  

Udarbejdet af en enig bestyrelse i Vandsamarbejdet på et møde den 09.01.2017 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt afholdt 15. marts 2017.  


