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Bestyrelsesmedlem
Niels-Chr. Porskjær

(NCP)

adresse
Skovtoften 6,
6430 Nordborg

Vandværk
Havnbjerg
Vandforsyningsselskab

Tlf/mobil
88 81 83 83
26 44 48 08

e-mail
havnbjergvv@gmail.com

Kystvej 6 a,
6320 Egernsund

Egernsund Vandværk

74 44 08 86
21 25 60 14

regnskab@sonderborgvandraad.dk

Sandvej 15, Svenstrup
6430 Nordborg

Svenstrup Vandværk

74 45 62 25
40 88 42 37

Udsigten 23
6400 Sønderborg

Sydals Øst
Vandforsyning

74 42 49 94
40 85 49 95

nset@os.dk

Gl. Landevej 12, Vester
Sottrup
6400 Sønderborg
Kær Bygade 3
6400 sønderborg
Tovrup 15
6440 Augustenborg

Vester Sottrup
Vandværk

74 46 83 76
21 21 55 33

Gl.landevej12@os.dk

Kær vandværk

74 42 56 74
30 34 35 68
74 40 71 31
20 9971 31

ljvoe@mail.dk

Ellegårdsvej 8,
6400 Sønderborg

Sønderborg Forsyning

88 43 53 57
60 40 53 57

ncpo@sonfor.dk

Asserballe vandværk

tovrup15@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

*) Nyvalgt
**) Indtrådt i stedet for Poul.
***) Genvalgt
Jacob Vølkers var fraværende.
Referat
1. Konstituering af bestyrelsen ved Arne.
Bestyrelsen konstituerede sig til ovenstående sammensætning.
2. Opfølgning på det ordinære repræsentantskabsmøde.
Peter Petersen rejste tvivl omkring lovligheden af, at kommunen kunne pålægge alle
forbrugere af vand at udrede erstatning til de landmænd, der bliver berørt af
indsatsplanerne, gennem er kommunal pulje.
Ifølge Vandforsyningsloven § 13 d, skal de almene vandværker udbetale erstatning til de
berørte lodsejere. Se citat fra loven:”

§ 13 d. En kommunalbestyrelse eller ejeren af et alment vandforsyningsanlæg kan
for at gennemføre en indsatsplan vedtaget efter § 13 eller § 13 a indgå aftale med
ejeren af eller indehaveren af andre rettigheder over en ejendom om
dyrkningspraksis eller andre restriktioner i arealanvendelsen eller indgå aftale om
salg af hele eller dele af ejendommen til kommunen eller vandforsyningsanlægget.
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Efter høring af ejeren af et alment vandforsyningsanlæg kan det i en aftale indgået
af kommunalbestyrelsen bestemmes, at vandforsyningsanlægget helt eller delvis
skal betale det beløb, der ifølge aftalen tilkommer ejeren af eller indehaveren af
andre rettigheder over ejendommen under forudsætning af, at anlægget har fordel af
aftalen.
Stk. 2. Ejeren af et alment vandforsyningsanlæg skal, inden der indgås aftale efter
stk. 1, meddele indholdet af den påtænkte aftale til kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsen påser, at aftalen ikke strider mod vandplanen, jf. lov om
miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder,
eller indsatsplaner vedtaget efter § 13 eller vil vanskeliggøre gennemførelsen af
disse planer. Fremsætter kommunalbestyrelsen inden for en frist af to uger
indsigelse mod aftalen, kan denne ikke indgås.
Stk. 3. Aftaler efter stk. 1 kan tinglyses med prioritet forud for alle rettigheder i
ejendommen. § 64 i lov om offentlige veje finder anvendelse med hensyn til
udbetalingen af det aftalte beløb.”
Vi dog ikke kunnet finde belæg for, at en kommune kan oprette en pulje til at fordele disse
omkostninger til forbrugerne.
Med den struktur vandforsynings-oplandende har, hvor de fletter ind i hinanden, vil det
være meget besværligt at fordele omkostningerne mellem de enkelte vandværker.
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3. Forberedelse til næste møde med kommunen ved den valgte formand.
Gennemgang af listen med spørgsmål.
Spørgsmål:
 Er de begrænsninger man planlægger i brugen af Nitrat gødning overdrevne og
unødvendige?
Fakta for grundvandet i Sønderborg kommune:
 Ingen boringer ligger over max grænsen på 50 mg/l. Ref.: Nitratdirektiv
91/676/EØF
 Der er kun to boringer hvor nitratindholdet ligger mellem 25 og 50 mg/l.
 Otte boringer har et nitratindhold, der ligger i området 1 til 25 mg/l.
Resten ligger under 1 mg/l.
Ref: Grundvand; Status og udvikling 1989-2011 GEUS 2012. Redaktør
Lærke Thorling.
 Kan aldersbestemmelsen af vandet på Nordals være påvirket af det større udslip
af Freon fra Danfoss i forhold til andre egne?
 Ifølge Vandrammedirektivet VRD skal forureneren betale. Hvorfor skal
vandværkerne så betale erstatning til de landmænd, der bliver pålagt
dyrkningsbegrænsninger i forbindelse Indsatsplanerne i Sønderborg kommune?
 Efter hvilke regler godkender kommunalbestyrelsen takst blade? (Vandværker der
ikke falder ind under ”Bench mark” ordningen).
 Nyt om tilbageløbssikring?
På Nordals, er der tilsyneladende installeret en del filtre i private boliger til at
opfange f. eks. Mangan på fastform. Nogle af disse filtre er installeret på den
forkerte side af tilbageløbssikringen.
 Noget nyt om hydranter?
 Har kommunen nogen retningslinjer for den optimale styringsstrategi for
grundvandspumper?
 Vedrørende vandprøver af boringer, kan det være et problem at få tilstrækkelig
viden til at vælge de rigtige tillægsprøver.
 Det ser ud til at kommunen ikke følger bekendtgørelse # 1319 vedrørende
Indsatsplaner?
Så vidt jeg kan se overtræder kommunen § 5 stykke 4 og § 7 ved ikke at høre
Koordinationsforum. Kommunen kan ikke pålægges rådighedsindskrænkninger,
hvis den omtalte bekendtgørelse ikke er fulgt ifølge § 9.
Bestyrelsen bakkede op om spørgsmålet. Dog udelades punktet om hvem der skal
betale. Danmark følger åbenbart ikke EU lovgivningen på dette punkt..

AL

4. Referat fra regionsmødet med FVD ved Johannes.
Johannes kunne berette, at det havde været et godt møde. Det ser ud til at FVD er ved
at komme op i gear. Se separat mødereferat og præsentationer.
5. Referat fra kommunes møde med vandværkerne den 16. maj. Niels-Christian?
Mødet havde været godt besøgt. I Ålborg hvor man modsat os har kæmpet med
nitratforurening at grundvandet i mange år, har man arbejdet sammen om at løse
dette problem i mere end 30 år.
Der er desværre ikke udsendt nogen form for referat.
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6. Ny kontrakt omkring indberetning af målerdate ved Niels- Christian.
Niels-Christian havde fremsendt kontraktudkastet inden mødet og modtaget nogle
kommentarer.
Det var en del diskussion omkring beløbets størrelse. Den er knapt 30,00 kr. Hvilket er
de oprindelige 25 kr korrigeret med forbruger indekset. Havnbjerg
vandforsyningsselskab har udregnet deres omkostninger ved at have en vandmåler til
136 kr/år. I det lys er 30 kr/år ikke meget. Vi mangler en til svarede beregning fra et
stort vandværk.
Niels-Christian lovede at fremlægge en ny version på næste møde.
Der fremkom to alternative forslag til den tidligere kontraktmodel:

NCP

1. Ingen betaling. Penge kommer fra forbrugerne under alle omstændigheder, så
hvorfor alt dette bureaukrati? En væsentlig indvending var, at så ville nogle
vandværker miste interessen for at aflevere data rettidigt.
2. SONFOR overtager ejerskab og administration af vandmålerne. NCP vil
undersøge om det er en mulig løsning.
7. Opgaveliste for den kommende periode ved den valgte formand.
1. Samarbejdet med kommunen.
Dette samarbejde er i gang næste møde er aftalt til den 3 juli
2. Hvordan udredes erstatning til de lodsejere, der bliver ramt af
Indsatsplanerne?
Vi følger op på kommunens planer.
3. Hvordan implementeres bekendtgørelsen om kvalitetssikring på almene
forsyningsanlæg.
Bestyrelsen følger udviklingen.
4. Hverve nye medlemmer. Af de 46 vandværker i kommunen er der 7, der
står uden for Vandrådet.
Bjarne ville kontakte de aktuelle vandværker i den gamle Broager
kommune. Jørgen ville kontakte Holm vandværk.
5. Ny EL kontrakt?
Vor gamle aftale udløber i år. Niels Christian vil undersøge, om vi kan
hænge på SONFORS aftale.
8. Nyt login på hjemmesiden.
Bestyrelsen vil gerne have et login pr vandværk. Et som man selv kan bestemme

Arne Lhjungmann Pedersen
Formand
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