
Vandrådsmøde den 26. april 2016



Afdeling Vand og Natur

− Omstrukturering
− Indsatsplanlægning
− Nyt om lovgivning
− Indvindingstilladelser



− Vand og Jord findes ikke længere
− Vi er lagt sammen med Natur og hedder nu Vand og Natur.
− Ny leder Ebbe Enø
− Postkassen vand-jord@sonderborg.dk vil fungere et lang 

stykke i fremtiden
− Den nye postkasse er vand-natur@sonderborg.dk
− Nyt tel.: 8872 4084
− Sagsbehandlerne beholder mail og tel. nr.

Omstrukturering



Status for indsatsplanlægningen

− Nordals vedtaget marts 2016

− Forslag til indsatsplaner for Midtals og Sundeved på Teknik 
og Miljøudvalg den 10. maj 2015.

− Der afholdes møde i Koordinationsforum den 2. maj

− Forslag til indsatsplaner for Midtals og Sundeved sendes i 
høring fra medio juni til medio september 2016. Planerne 
forventes endeligt vedtaget november 2016.

− Indsatsplan for Gråsten-Rinkenæs under udarbejdelse. 
Møder med vandværker forventes i maj - juni



Status for indsatsplanlægningen

− Indsatsplan for Broager Land påbegyndes nu. Møder med 
vandværker inden sommerferien.

− BNBO for vandværkerne på Broager Land samt Dalsgård 
Vandværk udarbejdes af Naturstyrelsen. Er sendt til 
Kommunen til kommentering



Planlagte indsatsplaner

− Gråsten-Rinkenæs 2016
− Gråsten Vandværk
− Tørsbøl Vandværk
− Rinkenæs Vandværk
− Dalsgård Vandværk

− Broager Land – Egernsund 2016
− Broager Vandværk
− Iller Vandværk
− Gammelgab-Dynt
− Skelde Vandværk
− Egernsund Vandværk

− Guderup 2017
− Guderup Vandværk



Planlagte indsatsplaner

− Sydals 2017
− Sydals Øst Vandværk
− Hørup og Høruphav Vandværk (Kirke Hørup Vandværk)
− Kegnæs Vandværk

− Kær 2017
− Kær Vandværk



Lovændringer

− Ny vandforsyningslov
− Overvejende tekniske ændringer

− Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning på vej.
1. Ændret formulering af 1 års reglen.
2. Ny 2 års regel.



− Ny vandforsyningslov hedder nu lov bek. 1584 af 10. 
december 2015
− Mange af rettelserne går på at det ikke længere kaldes 

almene vandforsyningsanlæg, men almene 
vandforsyninger. En vandforsyning kan omfatte flere 
anlæg.

− Det hedder Miljø- og Fødevareministeriet i dag
− §14 b (Susanna)
− §45 stk. 4

Ny lovgivning



− §48, det er kommunen der påbyder vandsamarbejde
− §53 angående takster, bare delt anderledes op. Stk. 2 er ny
− §55 stk.2 regulativet 
− §69 GEUS har ændret navn til de nationale geologiske 

undersøgelser for Danmark og Grønland

Ny lovgivning – vandforsyingsloven fortsat



Ny lovgivning - Vandsektorloven

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold

− Er omfattet vandværker med oppumpninger over 800.000 
m3



Nye regler omkring regnskabsførelse



§ 48 :Vandsamarbejde

− Hvad betyder det for jeres vandsamarbejde?

− Kommunen kommer til at påbyde vandsamarbejde ud 
fra den løsning det store flertal er blevet enige om.

− Alle vandværk får påbuddet, også de der har sagt ja tak.
− Fælles rammer for vandsamarbejdet bliver til en minilov



Indvindingstilladelser

Der mangler p.t. fornyelser for 10 vandværker;

− Guderup-Stevning Vandværk
− Asserballeskov Vandværk
− Asserballe Vandværk
− Frederiksgård - Helved Vandværk
− Fynshav Vandværk I/S
− Oksbøl Sogns Vandforsyning
− Kegnæs Vandværk
− Skovby Vandværk, Sydals Øst Vandf
− Lysabild Vandværk, Sydals Øst Vandf
− Broager Vandværk Amba



Indvindingstilladelser

− Kommunen skal forny indvindingstilladelserne inden et år 
efter godkendelse af kommunens af vandhandleplan.

− Byrådet har først endelig godkendt vandhandleplanen den 
30. september 2015. Derfor kan vi foreløbig rent 
administrativt tillade os, at forlænge de manglende 
fornyelser frem til den 30. september 2016.


