
Mødenotat 
 
Vandråd i Sønderborg Kommune: afholdt den 14. september 2006 på Knøs Gaard, Høruphav 
 
Deltagere :  Colin Anderson Sydals Formand 
 Karsten Iwersen Sønderborg Kasserer 
 Lars B. Hansen Gråsten 
 Peter Petersen Nordborg 
 Steen Andresen Augustenborg  Sekretær 
Afbud : Aksel Nielsen Sundeved  
 Hermann Johansen Broager 
 
Dagsorden : 

• Status fra Broager og Sundeved kommuner 
• Oplæg til Sønderborg Ny Kommune om at de gerne må fortsætte med at opkræve 

vandpenge for vandværkerne 
• Oplæg til Budget for 2007 
• Aktiviteter resten af 2006  

 
Status Broager og Sundeved kommune 
 
Colin Anderson har som Formand for Vandrådet afholdt møde den 15. august 2006 med 
vandværkerne i Sundeved Kommune. 
I mødet deltog også Aksel Nielsen og Thorkild Bruhn fra Sundeved Kommune. 
Formålet var at skærpe interessen for oprettelse af et Kontaktudvalg og efterfølgende deltagelse i 
det nye Vandråd. 
Der er fortsat spørgsmål til, hvad det enkelte vandværk får ud af at deltage i det nye Vandråd 
gennem et Kontaktudvalg. 
Vandrådet vil på en ny måde være en mere politisk indgangsvinkel til de nye byrådsmedlemmer og 
den nye Forsyningsafdeling. 
Der er aftalt nyt møde i november måned, og her forventes det, at der i den nye Forsyningsenhed er 
mere klarhed over hvorledes samarbejde og arbejdsopgaver skal forløbe mellem Vandråd og 
Sønderborg Kommune. Når der er klarhed over disse forhold, forventer Bestyrelsen i Vandrådet, at 
det vil være indlysende for de enkelte vandværker, at Vandrådet vil blive et nødvendigt og praktisk 
organ i den fremtidige drift og udbygning af vandforsyningsområdet. 
 
I Broager havde Hermann Johansen planlagt et møde med kommunens vandværker, men af 
arbejdsmæssige årsager er det rykket til senere på efteråret. Information herfra forventes at foreligge 
ved næste Vandrådsmøde. 
 
 
Oplæg til Sønderborg Kommune 
 
Under mødet med Sundeved Kommunes vandværker blev der fremsat ønske om, at Vandrådet tog 
kontakt til Sønderborg Ny Kommune ang. ønske om fortsat samarbejde med Kommunen mht. 
dennes fortsatte opkrævning af vandpenge for vandværkerne. 
I Vandrådet er der opbakning til, at dette samarbejde kan fortsætte for de vandværker, der måtte 
ønske dette. 
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Der vil være en række forhold, der skal diskuteres og afklares ved overgang til den nye samlede 
kommune. Det gælder ovenstående forhold, afregning for levering af målerdata for beregning af 
kommunens vandafledningsafgift og andre forhold af fælles interesse. 
Dette er et naturligt område, hvor Vandrådet kan gå i kontakt med den kommende nye kommune, 
og give input til fælles regelsæt for alle vandværker. Alternativet er, at alle 54 vandværker under 
den nye kommune tager en dialog om disse emner.  
Kasten Iwersen og Lars B. Hansen fra Vandrådet aftaler møde med den Nye Forsyningsenhed for at 
diskutere ovenstående emner.  
 
Budget for Vandrådet arbejde i 2007 
 
Et oplæg til budget, der skal forelægges på Repræsentantskabsmødet i april 2007, blev diskuteret. 
Der arbejdes vider på budgettet ved de næste Vandrådsmøder. 
 
 
 
Aktiviteter resten af 2006  
 
Karsten Iwersen repræsenterer Vandrådet ved den kommende generalforsamling i FVD region Syd. 
 
Der er aftalt nyt Vandrådsmøde den 6. november 2006 kl. 19.00 
Mødet afholdes på Steen Andresens arbejdsplads : 
 bb electronics  
 Elholm 6 

6400 Sønderborg 
 
Til mødet inviteres Jørgen Karlsen fra den nye Forsyningsenhed 
 
 
 
Steen Andresen 
Sekretær 
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