
Vandrådet i Sønderborg kommune 
 

Side 1 
22. oktober 2012 

Møde den 18. oktober 2012 

Sted: Ing. Esbensen a/s, Møllegade 54-56, 6400 Sønderborg  

Deltagere: 

Navn og titel adresse Vandværk Tlf/mobil e-mail 

Torben Bang Nielsen  
Formand 
 

Brunhoved 9, Dybbøl 
6400 Sønderborg 

Dybbøl Banke 
Vandværk 

74 48 64 35 
40 43 89 50 

tb.nielsen@tdcadsl.dk 

Arne Lhjungmann 
Pedersen 
sekretær 

Skovtoften 6, 
6430 Nordborg 

Havnbjerg 
Vandforsyningsselskab 

88 81 83 83 
26 44 48 08 

havnbjergvv@gmail.com 

Bjarne Bohsen 
Kasserer 

Kystvej 6 a, 
6320 Egernsund 

Egernsund Vandværk 74 44 08 86 
21 25 60 14 

regnskab@sonderborg-
vandraad.dk 

Ejvind Thorstensen 
Bestyrelsesmedlem 

Birkemose 192, 
6470 Sydals 

Sydals Øst 
Vandforsyning 

74 42 49 94 
40 85 49 95 

 nset@os.dk 

Johannes Johannsen 
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 
Bestyrelsesmedlem 

Kær Bygade 3 
6400 sønderborg 

Kær vandværk 74 42 56 74 
30343568 

ljvoe@mail.dk 

Poul Martin 
Andersen 
Bestyrelsesmedlem 

Skeldevej 31 
6310 Broager 

Gammelgab Dynt 
Vandværk 

74 65 27 06 
40 68 36 40 

pmva@bbsyd.dk 

Niels-Chr. Porskjær 
Bestyrelsesmedlem 

Ellegårdsvej 8, 
6400 Sønderborg 

Sønderborg Forsyning 88 43 53 57 
60 40 53 57 

ncpo@sonfor.dk 

 

Fraværende: Johannes havde meldt afbud. 

Referat Aktion 

Skema over valgperiode 
Torben har færdiggjort oversigt over, hvem der er på valg hvornår. Se vedlagte XL sheet. 
Arne rykkede for skemaet, da det er meningen at det skal lægges ud på vor hjemmeside 

Torben 

Planlægning af mødet for alle vandværker i sønderborg kommune den 15. november. 
Programmet blev som følger: 
Program. 

1. Indledning ved formand Thomas Bang Nielsen (TBN)  10 min 

2. Ny aftale om Vandanalyse? Der orienteres om hvilke firmaer, der er indbudt 

til at byde på en ny aftale. (Arne Lhjungmann Pedersen (AL)).  15 min 

3. Termografi. Præsentation af tilbud på termograf der opfylder "Trygs" krav 

(AL og Ejvind Thorstensen)                15 min 

4. Indlæg fra Alectia om hvordan dyrkningsaftaler indgås. (Christian Skov 

Jensen, Alecitia)                                             ¾ time 

5. Kaffe og rygepause. Der serveres et let traktement. (gratis).  15 min 

6. Bestyrelsens svar på spørgsmål fra Havnbjerg Vandforsyningsselskab? 

(Torben) 10 min 

7. Juridisk og gelogisk bistand fra Vandrådet til vandværkerne. Hvordan 

Se de 
enkelte 
punkter 
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skaffes pengene? (TBN) ½ time 

8. Indlæg fra FVD der redegør for sin holdning til Indsatsplaner og støtte til 

medlemmerne. 

Drøftelse af Indsatsplaner herunder godtgørelser (Ole Will FVD), ½ time 

9. Opdatering af Vandrådets forslag til regulativ. (Arne) 10 min. 

10. Afslutning ved TBN 

Ad punkt 2. Niels Christian har et tilbud der synes mere attraktivt end det vi har fra 

Eurofins. Det må derfor formodes at prisen kan trykkes, AL indhenter yderlige tilbud. 

Ad punkt 3. Arne og Ejvind fremægger de indkomne tilbud. Vandrådets indstilling er at 

de ikke vil organiserer tilmeldinger. 

 

Ad punkt 4. Kommunen har på et møde for høring omkring indsatsplanerne på 

Nordals organiseret et tilsvarende indlæg fra Con Terra. Dette indlæg vil blive lagt ud 

på Vandrådets hjemmeside samtidig med indlægget fra Alectia. 

 

Ad punkt 6. Bestyrelsen ved på nærværende ikke præcist hvad Torben vil svare. Arne 

lovede ikke at stille alt for mange spørgsmål under fremlæggelsen. Bestyrelsen skulle 

gerne fremstå enige i hvor meget og hvordan man skal involverer sig i 

indsatsplanerne. Der har været lange diskussioner om dette emne uden at man er 

nået til konsensus. Niels Christian gjorde fornuftigvis opmærksom på § 2 i 

vedtægterne der siger: ”Vandrådets formål er at virke som kontaktorgan for 

vandværkssamarbejde mellem alle almene vandværker i Sønderborg kommune, 

herunder som forhandler i forhold til offentlige myndigheder med henblik på 

koordineringen af fælles opgaver som:….. Indsatsplaner.” Vores kontakt med 

kommunen burde måske dyrkes noget mere? 

 

Ad punkt 7.  Torben har deltaget i et møde på FVD’s stand i Fredericia sammen med 

bl. a. Peter Petersen (Oxbøl VV). Et emen var hvordan man skaffer resurser til støtte 

fra geologer og jurister til arbejdet med indsatsplaner.  FVD’s jurist mente at 

Vandrådet bare kunne tage af pengene fra kassen selv om der ikke var 

budgetdækning.  Dette synspunkt var bestyrelsen ikke enig i. Det blev aftalt at Torben 

under sit indlæg skulle gennemføre en uforpligtende retningsgivende afstemning om 

emnet. Man ville ikke gennemføre en ekstraordinær generalforsamling om emnet. 

I øvrigt er det stadig bestyrelsens indtryk at FVD slet ikke er kommet i gear med 

hensyn til Indsatsplaner. Lad os se hvad Ole Will siger. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Arne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torben 
 

Bistand fra vandrådet til de enkelte vandværker eller til vandværker i aktuelt 
Indsatsområde? 
Kontingentforhøjelse? 
Se ovenstående: ”ad punkt 7” 

 

Bistand fra FVD ? 
Bestyrelsen har ind til nu været skuffet over støtten og svarene fra FVD, men måske kan 
Ole Will ændre dette indtryk.  
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Som Arne sagde: ”Må det enkelte vandværk hele tiden vurdere, om det er medlem af den 
rigtige brancheforening.” 

25 m zone omkring boringer 
Der foreligger nu en vejledning. Den hedder:  
 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. 
miljøbeskyttelseslovens § 21 b, jf. § 64 c  
 Et rigtigt stykke makværk, som lader en masse spørgsmål stå åbne. Vejledningen kan 
findes på vor hjemmeside. 
Kommune har ved et møde for vandværker på Nordals ”krævet” at 25 m zonen skal være 
indhegnet for at vandværker kan komme i den bedste klasse. Dette krav kan ikke 
genfindes i bekendtgørelsen. Kommune har også fremsat ”krav” om at beskyttelseszonen 
skal tinglyses. Dette krav kan heller ikke genfindes i bekendtgørelsen. Er samtale med de 
berøre lodsejere eventuelt fulgt op med et brev. Sørg for at få en Indleveringsattest hos 
postvæsenet. Det er faldet dom for at alle breve, der er indlevet til Postvæsenet komme 
frem. Fordelen ved denne metode er, at den er billigere, og at modtageren ikke kan afslå 
at modtage brevet som med et anbefalet brev. 
Der er tilsyneladende to myndigheder der skal inspicerer at reglerne bliver overholdt. 
Kommunen de første 10 og NaturErhvervesstyrrelsen de sidste 15 m! De har dog en 
indbyrdes indberetningspligt. 
Spørgsmålet vedrørende kørsel i beskyttelseszonen er ikke ordentlig behandlet. Man må 
åbenbart tage slæt og fælde grantræer. Drt må ven indebære kørsel med traktor. Af den 
grund må man antage at en traktor skal kunne komme igennem et eventuelt hegn, men 
må ma også bruge beskyttelseszonen som vendeplads i stedt for at anlægge en 
forpløjning? 

 

  

  

  

  

  

   

 

Arne Lhjungmann Pedersen 

Sekretær 

 


