
Forslag til vandsamarbejde 

Juni 2015 

Udarbejdet af arbejdsgruppe på møde den 30. juni 2015:  
 

Ejvind Thorstensen, Sydals Øst Vandforsyning 

Peter Petersen, Oksbøl Vandværk 

Peter Jørgensen, Holm Vandværk 

Susanne Vesten, Sønderborg Forsyning 
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Organisation  
• Vandsamarbejdet er en selvstændighed 

organisation/forening, og ikke en del af Vandrådet. 

• Vandsamarbejdet afholder møder for alle vandværker i 
forlængelse af Vandrådets møder. 

• Alle almene vandværker, der oppumper grundvand i 
Sønderborg Kommune, deltager i et frivilligt 
vandsamarbejde. 

• Hvis ikke alle almene vandværker er med frivilligt, kommer 
der et §48 påbud fra Miljøministeren. 

• Danfoss og Danish Crown er ikke almene vandværker. 

• Der  skal vælges en bestyrelse for Vandsamarbejdet. 

• Bestyrelsens bagland er alle almene vandværker – 
eventuelt opdelt i to lokale grupper: Als og Jylland. 
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Finansiering  
Staten opkræver et Drikkevandsbidrag på 0,67 kr./m³ solgt vandmængde i 2015. 

I 2016 og 2017 sænkes dette bidrag til 0,39 kr./m³. Forslag: de resterende 0,28 kr./m³ 
øremærkes til Vandsamarbejdet. Herved mærker forbrugerne ingen takststigning. 

I 2018-2020 vil der være 0,48 kr./m³ til Vandsamarbejdet. 

 

 

 

   

 



Forslag til vandsamarbejde 

Juni 2015 

Finansiering  
• Bestyrelsen opretter en konto, som vandværkerne i 

Vandsamarbejdet indbetaler til. De vandværker, der ønsker det, 
kan opspare de aftalte beløb på egne konti. 

• Sønderborg Kommune kan stille en bankgaranti, hvis 
Vandsamarbejdet i en periode har brug for større beløb end de 
indsamlede bidrag.  

• Takstbladet skal ændres, så det fremgår hvilket beløb, der går til 
Vandsamarbejdet. 

• Vandsamarbejdet skal primært finansiere de indsatser i 
Indsatsplanerne, der omfatter  jordkøb/jordbytte/deklarationer.   

• Vandsamarbejdet vil tilstræbe jordkøb med f.eks. 
skovrejsning/natur områder med støtte fra Sønderborg 
Kommune og Naturstyrelsen. Der er andre steder lavet aftaler 
med 40% kommune, 40% Naturstyrelsen og 20 % vandværker.     
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Tidsplan 

 
August 2015 Vandrådets bestyrelse drøfter forslag til Vandsamarbejde. 

 

November 2015 Stormøde om Vandsamarbejde i direkte forlængelse af  
  Vandrådets årlige møde for alle vandværker. Her vælges 5  
  deltagere til planlægning af en stiftende generalforsamling. 

 

December 2015 Stiftende generalforsamling for Vandsamarbejdet. 

  Der vælges 5 medlemmer til bestyrelsen, som herefter  
  udarbejder samarbejdsaftale med vedtægter og   
  arbejdsprogram.  

  Bestyrelsen beslutter, om der skal være udbud af   
  administrative opgaver og ekstern rådgivning i forbindelse  
  med forhandlinger med berørte landmænd. 

 
 

 

 


