
Onsdag den 19. juni 2013 

Kl. 19:00 til 22:00 

Sted: SONFOR Sønderborg- 



 
Dagsorden 
1.  Konstituering af bestyrelsen ved Arne 
2. Opfølgning på det ordinære repræsentantskabsmøde ved den valgte 

formand 
3. Forberedelse til næste møde med kommunen ved den valgte 

formand. Gennemgang af listen med spørgsmål. Se slide 3 og 4. 
4. Referat fra regionsmødet med FVD ved Johannes. 
5. Referat fra kommunes møde med vandværkerne den 16. maj. Niels-

Christian? 
6. Nye kontrakt omkring indberetning af målerdate ved Niels- 

Christian. Se fremsendte forslag.  
7. Opgaveliste for den kommende periode ved den valgte formand. 

1. Samarbejdet med kommunen. 
2. Hvordan udredes erstatning til de lodsejere, der bliver ramt af 

Indsatsplanerne? 
3. Hvordan implementeres bekendtgørelsen om kvalitetssikring på 

almene forsyningsanlæg. 
4. Hverve nye medlemmer. Af de 46 vandværker i kommunen er der 7, 

der står uden for Vandrådet. 

8.  Nyt login på hjemmesiden. 
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Spørgsmål til kommunen 

 Er de begrænsninger man planlægger i brugen af Nitrat gødning 
overdrevne og unødvendige? 
Fakta for grundvandet i Sønderborg kommune:  
 Ingen 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). 

 Tilbageløbssikring. Der er tilsyneladende installeret en del Filtre på den 
forkerte side af returventilen i private boliger. 

 



 
Spørgsmål til kommunen 

 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. 
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