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Årsberetning for 2011 for Vandrådet i Sønderborg Kommune 
(v. formanden Torben Bang Nielsen) 
 
Så er der gået endnu et år med Vandrådet som kontaktorgan for vandværkssamarbejdet 
mellem de almene vandværker i Sønderborg Kommune. 
 2011 var det 6. år idet Vandrådets officielle virke startede i 2006. 
 
Jeg vil godt komme med lidt supplerende historie som er relevant for vandrådets virke. 
 
Der har indtil dato været 5 formænd på 6 år og 16 personer har været i de skiftende 
bestyrelser. 
Et stort gennemtræk som ikke kun belaster samarbejdet internt i bestyrelsen, men også 
externt og øger arbejdspresset på de aktive medlemmer ikke mindst på formanden. Dette kan 
være medvirkende årsag til den hyppige udskiftning. 
 
Efter en træg valgrunde til bestyrelsen ved sidste års repræsentantskabsmøde og en endnu 
vanskeligere konstituering, lykkedes det at få bestyrelsen funktionsdygtig, og som det kan ses 
på Vandrådets hjemmeside, er der fortsat aktiviteter som Vandrådets bestyrelse har- og er 
involveret i. 
 
Inden bestyrelsen blev konstitueret var der 2 opgaver på dagsordenen. Det ene var møde i 
Koordinationsforum og det andet var møde i det fælles Vandråd i region Syd.  
 
Begge møder skulle finde sted få dage efter konstitueringsmødet.   
Deltagelse i møderne blev klaret ved at fordele opgaverne. 
Johannes tilbød sig velvilligt selvom tidsfristen kun var et par dage. Tak til Johannes. 
 
Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder i løbet af året samt et fællesmøde for alle 
vandværker. 
Referat kan ses på hjemmesiden. 
 
Et vandværk, og her er tale om Kværs Vandværk, har valgt at lade sig overtage af 
vandforsyningen Avros i Aabenraa.  
 
Sønderby Strand Vandværk arbejder på at nedlægge sig selv for at blive overtaget af et andet 
vandværk sandsynligvis Kegnæs Vandværk. 
 
Der er således, efter den foreliggende medlemsoversigt, 45 vandværker i Sønderborg 
Kommune, hvoraf de 37 er medlem af Vandrådet og 8 har valgt at stå udenfor. 
 
Efter samråd i bestyrelsen har vi derfor valgt at ændre lidt på repræsentantskabsmødet i år 
ved kun at invitere medlemmerne -  holde repræsentantskabsmødet først - og efterfølgende 
tage et par specifikke emner op af stor betydning for medlemmerne. 
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Et udestående spørgsmål i bestyrelsen er hvorvidt Avros skal have mulighed for at være 
medlem i Sønderborg Vandråd eller ej. Avros har, med Kværs Vandværk, et ben i Sønderborg 
Kommune, men deres primære virke er uden for kommunen. Bestyrelsen vil tage emnet op 
på et kommende bestyrelsesmøde. 
 
Med udgangen af 2012 udløber den aftale mange vandværkerne har med Eurofins omkring 
prøvetagning og analyse af drikkevandet. 
En aftale der i sin tid kom i stand gennem Vandrådet. 
Bestyrelsen vil arbejde for en genforhandling af den nuværende kontrakt eller en alternativ 
aftale såfremt der er interesse. 
 
Sønderborg kommune har sammen med andre kommuner indgået en aftale med et andet 
analysefirma og fået en rigtig god aftale.  
Vandrådet har på opfordring af kommunen, på ligefod med sidste gang, fået indføjet i 
kontrakten at vandværker i Sønderborg kan blive tilsluttet aftalen på samme vilkår. 
 
Da vi i det store og hele har været tilfredse med Eurofins, er det bestyrelsens opfattelse, at 
Euerofins skal have mulighed for et nyt bud på den fremtidige periode for at vise, at de fortsat 
er konkurrencedygtig til det aktuelle prisniveau. 
 
Jeg skal  gøre opmærksom på at der er udarbejdet et forslag til  et nyt takstbladet. 
Det er op til det enkelte vandværk om man vil bruge forslaget, men kommunen ser gerne at 
takstbladene følger den samme linie. 
Forslaget er til fri afbenyttelse og kan findes på Vandrådets hjemmeside. 
 
Ligeledes er der udarbejdet et nyt forslag til regulativ til fri afbenyttelse.  Vandrådet opfordre 
vandværkerne til at få opdateret deres vedtægter, da der nye forhold der skal tages i 
betragtning. 
 
Et andet stort emne som bestyrelsen er involveret i er indsatsplanerne. 
Et af de store spørgsmål i indsatsplanerne er den øgede begrænsning for brug  af pestcider 
som landbrugerne pålægges og de følgende erstatningskrav der opstår. 
Emnet vil vi tage op senere på dette møde. 
 
Det var hvad der var valgt at berette for i år.   Tak 


