Generalforsamling i Vandrådet
Torsdag d. 17/6/21 i Ulkebøl

1 Erik Lorenzen var udset til dirigent, men har måttet melde fra i sidste øjeblik. Ejvin Thorstensen blev
foreslået og godkendt.
Dirigenten kunne meddele af generalforsamling var lovligt indkaldt og ligeledes var der ingen
indvendinger mod dagsordenen.

2. Formandens beretning, hovedpunkter.
a. Der arbejdes med et nyt regulativ for vandforsyningerne. Når kommunen har godkendt det,
bliver det lagt ud på hjemmesiden.
Bjarne: dét med gult i det ”rå regulativ” kan rettes til af det enkelte vandværk
b. Strømaftale gælder til 2023
c. Aftale om analyser gælder til 1/10/2023 (Eurofins). Der bliver opfordret til at man tjekker sine
regninger for at se om man har fået den rabat som man er berettiget til.
d. Vær opmærksom på glemte og inaktive boringer.
e. Indberetning af måledata til Sønderborg forsyning.
a. Aftalen kører videre uden ændringer
b. Problem når vandværket ændrer datoen for årsopgørelsen.
f. Brandhaner i Sønderborg kommune
a. Ca. 1000 brandhanen i kommunen
b. Reduceres til 40-50 over en årrække, Sønderborg Forsyning fjerner ca. 10- 15 om året.
c. Ydelse på ledningsnettet skal være ca. 1 m3 / min.
d. Vandrådet bliver inddraget i at udarbejde en plan.
g. Samarbejde mellem vandværkerne.
a. Meget oppe i tiden pga. de større krav til det enkelte værk.
h. Er der forslag til emner, der skal tages op til de kommende arrangementer?
Er Ledningsnettet digitaliseret?

3. Regnskab for 2020 ved Bjarne Bohsen.
a. resultat er faldet fra ca. 52000 kr. til 40000 kr. p.g.a. et lavere aktivitetsniveau. Resultat
vokser med 4500 kr. til et resultat på 19600 kr
Regnskab enstemmigt godkendt.
4.

Budget for 2021 ved Bjarne
a. der budgetteres med underskud på 13000 kr.
Der regnes med lidt flere aktiviteter i år.
Kontingent for 2021 er uændret.

5. På valg er Bjarne Bohsen, Bent Sarup og Peter Petersen. Alle genvalgt med applaus.

Første suppleant til bestyrelsen er Henrik Kristensen Egernsund og til anden suppleant er der fra Rinkenæs
vandværk valgt Peter Bo Christiansen
Jeppe Bastholm blev valgt som revisor og Sven Erik Vad er valgt som suppleant.

Eventuelt:
”Vi burde have et forum, hvor vi kan mødes uformelt til at diskutere vandværksproblemer”. Bestyrelsen vil
tage det op.
Slutteligt takker formanden Ejvin for at have rygtet ordstyrerhvervet så kompetent.
Bestyrelsen blev konstitueret som følger:
Formand: Peter Petersen
Sekretær: Torsten Hvidt
Kasserer: Bjarne Bohsen

Kort referat af indlæg i forbindelse med generalforsamlingen:
Maja Klaaborg Jensen fra Velas
Velas: landbrugsrådgivningscenter. De rådgiver den enkelte landmand med jura, økonomi,
grundvandsbeskyttelse mv., hvorimod foreningerne mere er med i de politiske diskussioner.
Grundvandsbeskyttelse: Godkendelse af pesticider, VAP. Regler ofr gødningsanvendelser BNBO,
sprøjtecertifikat. Pesticidstrategier.
Særlovgivning bl.a. for BNBO. Hvor er der behov for regulering og hvad skal der betales i kompensation?
Kompensationssatser ikke fastlagt endnu.

Fordele ved at indgå aftale i fase 1
Tinglysning af arealer, mindre kontrol ved fast aftale
Ulemper ved at vente: kommer der generelt sprøjteforbud? Bliver der fastlagt kompensation centralt??
I Velas er der et BNBO team, der kan deltage i forhandlingerne på landmandens side.
Hvad gør man:
Opkøb, erstat eller vent til 2022 når staten lovgiver.
Erstatning: Hvordan finansieres det: m3 eller fast afgift på vandværksvandet, løbende eller permanent?
Landmænd vil nødigt betale deres egen erstatning. Hvad med arealer, der dyrkes økologisk. Landmand er
kun bundet til 5 års aftaler.
I Beder er erstatning på 61% af jordværdien ca. 180.000 kr/ha. Afgørelse hos overtaksationskommissionen.

Muligheder i BNBO: ved braklægning falder dækningsbidrag med 4700 kr/ha. Tilskud til privat skovrejsning.
(små områder 28000 kr/ha).
Proces: sårbarhedsvurdering i kommunen, information til lodsejere, afklaring af rollefordeling.
Anbefaling: søg dialog, tilbyd sagkyndig bistand, få vurdering af jordene.
Er der ekspropriationsmulighed kan der opnås skattefrihed for erstatningen.

Indlæg fra kommunen:
Susanna Esbersen: ny vandforsyningsplan 2023, der lægges vækst på ledningsnettet, materialer, udbygning
mv.
FN 17 verdensmål.
PFAS i fokus. Grænseværdier er sat voldsomt ned. Revision af kontrolprogram.

Anne Lausten Hansen.
Godkendelse af taksblade: hver år skal kommunen konkende takstbladet. Kun anlægs – og driftsbidrag skal
godkendes. Få takstbladet godkendt FØR generalforsamlingen så takst er gældende fra 1 jan.

Indberetning af pejlinger er vigtigt for at kunne validere grundvandsmodellerne. Husk af tage hensyn til
afstand mellem pejlestuds og terræn.

BNBO i Mjang Dam, møde de 17/5, afgørelse kommer snart. 190.000 kr./ha forlangt mens kommunen har
tilbudt 60.000 kr./ha.
Måske kommer der nogle principper for fastlæggelse af erstatningerne, ikke selve erstatningerne.

BNBO: alle boringer er screenet, men kun få ændringer. Kun få steder er der IKKE behov for indsats. Det er
vigtigt at komme i gang.

Ny grundvandskortlægning på ALS, så koncentrer indsatsen på Jyllandssiden.

Henrik Züricho stopper i Sønderborg Kommune midt august og flytter til Århus.

