
 
 

12-11-2015 
 

Referat:  
Vandrådet i Sønderborg kommune afholdte møde for alle almene vandværker i Sønderborg 
Kommune. 
Sted:  
Ulkebøl Forsamlingshus, Store sal,  
Kaplenivej 1, Ulkebøl.  
6400 Sønderborg 
Tid:  
Torsdag den 12. november 2015, fra kl. 19:00 til 22:00. 
Tilmelding:  
Var ikke nødvendigt, men på grund af pladsbegrænsninger, henstilles der til, at hvert vandværk 
deltager med max. 2 personer. 
 
 
Program med referat. 

1. Velkomst  v/Peter Petersen (formand) Sønderborg Vandråd 
Intet at bemærke. 

2. Nyt fra Vand og Jord v/Sønderborg Kommune 
o Indberetning af oppumpede vandmængder (Jakob) 

Fremad skal der indberettes elektronisk. Der bliver sendte en vejledning ud til alle 

vandværker. I dag bruges systemet i Haderslev Kommune. Deadline er den 1. februar 2015. 

Se i øvrigt vedlagte præsentation. Tallene skal bruges til Geus-databasen. Jakob fra 

Sønderborg Kommune lovede, at fortælle på næste vandrådsmøde hvad indtastningerne 

kan bruges til.   

o Kontrolprogrammer med nye pakker (Susanna) 

PFAS kontrolprogrammet kan nedsættes, hvis målingerne er langt fra græsværdierne.  

Kontrolprogrammet udvides med sandsynlighed med Radon og Tritium. 

Se vedlagte oplæg for flere detaljer. 

o Takstblad, regulativ, hjemmeside, information til forbrugeren (Susanna) 

Sønderborg Kommune oplever en del henvendelser fra borgerne/ vandkunderne, der ikke 

for information fra vandværket. Derfor opfordrede Sønderborg Kommen de almene 

vandværker til at informere kunderne bedre ved vandbrud og ved andre driftshændelser. 

Se vedlagte oplæg for flere detaljer. 

o Beredskabsplanen (Susanna). Hvor langt er vi? 

Se vedlagte oplæg. 

o Nyt om indsatsplaner (Henrik) 

Se vedlagte oplæg. 

3. Oplæg til et Vandsamarbejde fra Vandrådet  v/Peter Petersen 

Se vedlagte oplæg. 

Nyt Møde. 3.marts 2016 kan der afholdes stiftende generalforsamling. 



 
 

Broagervandværk skal kontaktes for deltagelse i den arbejdsgruppe for det kommende 

samarbejde. 

Der oppumpes ca.2 millioner kubikmeter vand fra Jyllandssiden og 3 millioner kubikmeter 

vand på Als siden. Vandmængderne fra Danfoss og Danish Crown er ikke medtaget. 

4. Diskussion om oplæg  alle 

5. Kaffe og kage (rygepause) 

6. Nedsættelse/valg af et udvalg til det videre arbejde omkring Vandsamarbejdet 

Der opfordres at takstbladet rettes med en linje som hedder grundvandsbeskyttelse 28 øre 

med virkning fra år 2016 

Vandrådet fortsætter med et oplæg. 

Blans vandværk sender en deltager til arbejdsgruppe.. 

7. Eventuelt 

Ingen bemærkninger 

 
Spørgsmål vedrørende referatet kan rettes til:  
 
Peter Petersen, Formand, Sønderborg Vandråd 
E-mail: formand@sonderborg-vandraad.dk 
Mobil: +45 40 34 73 15 
 
 
Følg med i sidste nyt på Vandrådets hjemmeside http://www.sonderborg-vandraad.dk/  
 
 
På vegne af bestyrelsen 
Niels-Christian Porskjær 

http://www.sonderborg-vandraad.dk/

