
Vandrådet i Sønderborg kommune 
 

Side 1 
30. april 2011 

Møde den 3. november 2011 

Sted: Ing. Esbensen a/s, Møllegade 54-56, 6400 Sønderborg  

Deltagere: 

Torben Bang Nielsen  Brunhoved 9, Dybbøl 

6400 Sønderborg 
Dybbøl Banke 

Vandværk 
74 48 64 35 40 43 89 50 

Arne Lhjungmann 

Pedersen 
Skovtoften 6, 

6430 Nordborg 
Havnbjerg 

Vandforsyningsselskab 
88 81 83 83 26 44 48 08 

Bjarne Bohsen  Kystvej 6 a, 

6320 Egernsund 
Egernsund Vandværk 74 44 08 86 21 25 60 14 

Ejvind Thorstensen  Birkemose 192, 

6470 Sydals 
Sydals Øst 

Vandforsyning 
74 42 49 94  40 85 49 95 

Johannes Johannsen  Gl. Landevej 12, Vester 

Sottrup 

 6400 Sønderborg 

Vester Sottrup 

Vandværk 
74 46 83 76 21 21 55 33 

Børge Hansen  Midtballe 4, Skelde6310 

Broager 
Skelde Vandværk 74 44 06 62 41 17 06 62  

Jens Moos  Dalsgårdsvej 4, Dalsgård 

6300 Gråsten 
Dalsgård Vandværk 74 65 07 24 40 17 17 24  

Niels-Chr. Porskjær  Ellegårdsvej 8, 

6400 Sønderborg 
Sønderborg Forsyning 88 43 53 57 60 40 53 57 

 

Fraværende: Ingen 

Referat Aktion 

Økonomi/status 
Det er udbetalt for meget i løn/diæter. Det modregnes i de kommende udbetalinger. 
Bjarne nedskriver diætregler. 

Bjarne 

Efterårsmøde for alle vandværker? 
Takstblad (AL) 
Arne fremlægger det oplæg som Vandrådet tidligere har set med.  
Varighed 15 min 
 
Regulativ (AL) 
Varighed 30 min 
 
Tilbud fra SE (BJBO) 
Bjarne gennemgår tilbuddet fra SE. Oplæg fra TBM 
Varighed  15 min 
 
Administration af bimålere. (NCPO) 
Varighed 15 min 
 
Kommunen 
- Introduktion af ny tilsynsførende medarbejder ved Sønderborg kommune  
- Coliforme bakterier, opsamling og redegørelse (Susanna Esbensen)  
- Indsatsplan (Henrik Züricho)  
- Vandforsyningsplan (Susanna Esbensen) 
Varighed 60 min 

Se de 
enkelte 
punkter. 

mailto:tb.nielsen@tdcadsl.dk
mailto:havnbjergvv@gmail.com
mailto:vandvaerk@egernsund.dk
mailto:nset@os.dk
mailto:gl.landevej12@os.dk
mailto:midtballe4@hotmail.dk
mailto:jensmoos@mail.dk
mailto:ncpo@sonfor.dk
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Bjarne bestiller Ulkebøl forsamlingshus til den 17. november kl. 19:30. Er sket. Forventet 
antal deltagere fra 40 til 50. 
 
Derudover er kommunen fremkommet med disse forslag: 

Så vil vi gerne opfordre jer til at hive nogen erfaringer frem fra vandværksgruppen, 

som vi har bidt mærke i.  

For eksempel:  

Opfordre Rinkenæs Vandværk at dele ud af deres erfaring med renovering af 

deres vandværk. De har været igennem et større projekt, og har løst deres 
problem med coliforme bakterier.  

Vi vil også meget gerne høre den fulde historie om den sag der kørt i Ullerup 

(?), mener jeg, der hvor de havde en sag om en borger, der ikke vil betale for 
vandet. Sagen endte i landsretten, hvis jeg husker rigtigt. Den sag har nogen 

detaljer, som er meget interessante.  

Blot en lille opfordring fra vores side. 

 

Vi synes at punkterne er absolut relevante, men tiden er så fremskredet at vi først 

kan nå det på vort forårsmøde.
 

Vandværker der nedlægges og overgår til andet vandværk. 

Kværs vandværk: 
Kværs vandværk er løbet ind i problemer med deres boringer. De har i stedet for at få 
lavet nye boringer i stedet valg at overlade driften til et vandværk i Åbenrå kommune 
(AWROS). Vandrådet er ikke blevet spurgt før denne drastige beslutning blev taget. 
Vandrådet ser nogle problemer i at nogle afgifter skal sendes til Forsyning Sønderborg og 
andre til AXROS. 
Sønderby strand vandværk 
Der er opstået problemer efter at ejeren er afgået ved døden. Enken ønsker at 
nabovandværket skal overtage forsyningen, men de kan tilsyneladende ikke blive enige 
om prisen. Torben har hjulpet med råd og vejledning. 

Til 
orientering 
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Eventuelt  
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Regionsmøde i FVD den 5 maj: 
Torben og Arne deltager 

Torben og 
Arne 

Aktivitetsliste (Møder for alle vandværker): 
Vi planlægger med to møder. Et i efteråret og et i foråret kombineret med 
generalforsamling. 

Torben 

Takstblad: 
Arne har nu en endelig version fremlægges på det førstkommende bestyrelsesmøde. 

Arne 

Regulativ: 
Regulativet for Sønderborg, som mange vandværker trænger til en fornyelse. 
Bestyrelsen mener at vi bør bruge FVD’s model. Arne fremlægger et forslag. 

Arne 

Forslag under eventuelt på generalforsamlingen: 
En person besværede sig over prisstigningerne på afledningsafgiften. 
Niels-Christian kunne meddele at det er politisk at den skal stige 3 kr/år. 
Då ingen af bestyrelsen kendte til vanværker der betaler denne afgift, besluttede 
bestyrelsen ikke at arbejde videre med denne sag. 

Afsluttet 

Avnbøl –Ullerup Vandværk 
Vi diskuterede den sag der har været refereret i pressen omkring en forbruger der ikke 
ville betale rykkergebyr. Arne havde talt med bestyrelsesformanden. Læren må være at 
man nøje følger de anvisninger, som FVD har givet omkring emnet. Man skal sikre sig at 
lodsejeren har modtaget de rykker- og lukkeskrivelser man sender ud. 

Orientering 

Vandindvindingsplaner for Mjang. 
Niels-Christian orienterede om det møde kommunen havde holdt om planerne. 
Efterfølgende udspandt der sig en interessant diskussion omkring hvem, der eventuelt skal 
aftale og betale erstatning til lodsejere, et Vandværk kunne være nødsaget til at forlange 
indskrænkning af brugsretten for arealer, der ligger over vandværkets råvandsmagasiner . 

Orientering 

Næste møde. 
Formanden indkalder til næste møde. Senest august 

Torben 

 

Arne Lhjungmann Pedersen 

Sekretær 

 


