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Referat af møde vedr. vandforsyningsplan på Nordals 
 
Tidspunkt:  8. dec 2011  
Sted: Nordborg Rådhus 
 
Mødedeltagere: 

Frederik Lambertsen SF-Havnbjerg 

Arne Ljungmann Pedersen SF-Havnbjerg 

Helge Frederiksen Langesø 

Børge Zanchetta Langesø 

Jens Kristensen Langesø 

Ebbe Nielsen Langesø 

Hans Jørgen Jørgensen Guderup 

Sven Erik Vad Guderup 

Kim Madsen Holm 

Allan Sarsgaard Holm 

Peter Petersen Oksbøl 

Jørgen Jørgensen Svenstrup 

Gert Johansen Svenstrup 

Niels Christian Porskjær SF-Havnbjerg/Nordborg 

John Knudsen SF-Havnbjerg/Nordborg 

Leo Jørgensen Danfoss 
 

Susanna startede med at holde sit oplæg og mens hun præsenterede, blev der stillet forskellige 
spørgsmål og kommentarer fra mødedeltagerne 
  

Kommentarer 

Jens Kristensen spurgte om hvem der betaler når enkeltindvindere opsluges af vandværket 

(hvis vandværket ønsker det). 

 

John Knudsen nævnte at der er en sag med Lavensby Vv som ikke ønsker at udvidde 

ledningsnettet, Arnbjerg 27. 

 

Arne Ljungmann Pedersen nævnte at det er vigtigt at der laves et tillæg til takstbladet som 

gælder hvis enkeltindvindere vil kobles på et vandværk som ikke har et distributionsnet i 

området og som beskriver at det er for egen regning hvis man vil kobles på  

 

John Knudsen nævner at der er problemer med at få sløjfet boringer 

 

Sven Erik Vad har en enkeltindvinder ikke et krav på rent drikkevand. Svar: Alle har krav på 

rent drikkevand men der er specielle forhold der gør sig gældende hvis der ex er 

sommerhusområder.  

 

Niels Christian Porskjær nævnte et eller andet med at det kan blive utrolig dyrt hvis en 

enkeltindvinder hvis han selv skal betale for tilslutning 

 

John Knudsen spørger om kommunen kan påbyde Arnbjerg at koble sig på: Hvis der er en ok  

vandkvalitet kan man ikke - hvis der er problemer med kvalitetn vil det være campingpladsen 
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der skal forsyne, da der er kortest vej 

 

Arne Ljungmann Pedersen spørger om en konkret problemstilling ved havnsbjerg strand? 

John Knudsen en dykker kan ikke se revner i en rentvandstank, når en tank skal kontrolleres 

hvert 5. år 

Susanna opfordrer til mere erfaringsudveksling mellem vandværkerne 

 

John Knudsen fortæller at den tidligere vandværksbestyrer på Holm Vandværk var dygtig og 

at han vidste hvor på ledningsnettet man skulle udtage prøver på ledningsnettet, for at få rene 

prøver. Kim Madsen nævner at vandprøver udtaget på ledningsnettet tilknyttet Holm 

Vandværk udtages forskellige steder på ledningsnettet og altså ikke de samme steder. John 

Knudsen forklarer at vandprøver kan udtages taktiske steder hvor der er større chance for at 

få en ren prøve. 

Susanna svarer at et vandværk selv kan bestemme hvor på nettet en prøve skal tages. 

 

Sven Erik Vad nævner at der skal være samme resultater uanset laboratorium. Susanna siger 

at den sag bliver gennemgået senere. 

 

Arne Ljungmann nævner at Eurofins fremsender kontrolskemaer som der kan kommenteres 

på 

Peter Petersen supplerer at man overfor Eurofins kan angive hvor på ledningsnettet prøverne 

skal tages. 

 

Niels Christian Porskjær spørger om det er muligt at opsplitte et vandværk, så det er muligt at 

køre med to råvandledninger, hvis nu der konstateres forurening i en eller flere boringer. 

Eksempelvis har Sønderborg Forsyning snakket om at lave to produktionslinier ved Gråsten 

Vandværk  i stedet for at lave nye lange forsyningsledninger. 

 

John Knudsen nævner at hvis en prøvetager ikke spritter sine hænder af, er der overskridelser 

 

Niels Christian Porskjær spørger om løbende vedligeholdelse kræver en vedligeholdelsesplan. 

Susanna svarer at det ikke er nødvendigt. 

 

Susanna opfordrer til at der i vandforsyningsplanen skrives at der er fastlagt hvem, der 

overtager forsyningen i et område, hvis uheldet er ude og vandværket ikke længere kan 

forsyne, for at fremme sagsbehandlingstid som er på 19 uger, hvoraf Susanna kun har været 

ansvarlig for to af ugerne. 

 

Peter Petersen siger at det vel ikke kan være rigtigt at et vandværk skal vente 19 uger hvis et 

vandværk bliver forurenet. Svar: nej man vil nødforsyne 
 
Efter præsentationen sidder vandværkerne ved tre borde og indtegner deres forsyningsområde på 
oversigtskort. 
 
Susanna indsamler alle vandværkernes rettelser og kommentarer til det tidligere udsendte materiale 
 
Mødet afsluttes med at en kopi af præsentationen uddeles til mødedeltagerne. Flere mødedeltagere ønsker at 
modtage præsentationen elektronisk, da det er lettere at videreformidle. 
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Susanna takker af kl. 21:45 


