
Vandrådet i Sønderborg kommune 
 

Side 1 
23 sep.2012 

Møde den 12. september 2012 

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

Deltagere: 

Navn og titel adresse Vandværk Tlf/mobil e-mail 

Torben Bang Nielsen  
Formand 
 

Brunhoved 9, Dybbøl 
6400 Sønderborg 

Dybbøl Banke 
Vandværk 

74 48 64 35 
40 43 89 50 

tb.nielsen@tdcadsl.dk 

Arne Lhjungmann 
Pedersen 
sekretær 

Skovtoften 6, 
6430 Nordborg 

Havnbjerg 
Vandforsyningsselskab 

88 81 83 83 
26 44 48 08 

havnbjergvv@gmail.com 

Bjarne Bohsen 
Kasserer 

Kystvej 6 a, 
6320 Egernsund 

Egernsund Vandværk 74 44 08 86 
21 25 60 14 

regnskab@sonderborg-
vandraad.dk 

Ejvind Thorstensen 
Bestyrelsesmedlem 

Birkemose 192, 
6470 Sydals 

Sydals Øst 
Vandforsyning 

74 42 49 94 
40 85 49 95 

 nset@os.dk 

Johannes Johannsen 
Bestyrelsesmedlem 

Gl. Landevej 12, Vester 
Sottrup 
 6400 Sønderborg 

Vester Sottrup 
Vandværk 

74 46 83 76 
21 21 55 33 

Gl.landevej12@os.dk 

Jacob Vølkers 
Bestyrelsesmedlem 

Kær Bygade 3 
6400 sønderborg 

Kær vandværk 74 42 56 74 
30343568 

ljvoe@mail.dk 

Poul Martin 
Andersen 
Bestyrelsesmedlem 

Skeldevej 31 
6310 Broager 

Gammelgab Dynt 
Vandværk 

74 65 27 06 
40 68 36 40 

pmva@bbsyd.dk 

Niels-Chr. Porskjær 
Bestyrelsesmedlem 

Ellegårdsvej 8, 
6400 Sønderborg 

Sønderborg Forsyning 88 43 53 57 
60 40 53 57 

ncpo@sonfor.dk 

 

Fraværende: Poul var fraværende. (Høstarbejde) 

Referat Aktion 

Skema over valgperiode 
Torben har færdiggjort oversigt over, hvem der er på valg hvornår. Se vedlagte XL sheet 

Torben 

Nødforsyning. Spørgsmål fra Guderup 
Torben meddeler Guderup VV Vandrådets stilling. 
Nødforsyning med 3 trailer vil beløbe sig til ca. 2,5 mio. inkl. udpumpningsanlæg på 
vandværk, indpumpningsanlæg og garage. Forslaget blev afslået til videre bearbejdning. 
Torben har meddelt Guderup vandværk Vandrådets holdning. 

Torben 

Termografi 
Ejvind havde meddelt afbud. Torben fremlage de indkomne tilbud. Ejvind arbejder videre 
med opgaven og fremlægger sine anbefalinger på næste møde. 
Arne har efter mødet modtaget et tilbud fra Eegholm Sønderborg. Det blev aftalt at Arne 
undersøger dette tilbud nærmere. 
Den endelige anbefaling vil blive præsenteret på næste møde for alle vandværker i 
kommunen. 

Ejvind 
 

Indsatsplaner (fra sidste møde) 
Torben lovede at afkræve kommunen en handlingsplan. 
Torben var lidt i tvivl om hvad opgaven gik ud på. 
Vi blev enige om at vi ønsker en step by step plan, så vi kan se hvilke faser en Indsatsplan 
skal igennem, således at vandværkerne kan se, hvornår deres indsats er påkrævet. 

Torben 
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 På sidste møde havde Arne fået til opgave at kontakte FVD for at få svar på: 
Vi har derfor to ønsker til FVD. 

1. Vil FVD udarbejde en template for indgåelse af dyrkningsaftaler? 
2. Vil FVD opdatere vejledning 308 til en 2012 version. 

 
Udpluk af svaret fra Bent Soelberg FVD:”……………………. 
  

1. Vil FVD udarbejde en template for indgåelse af dyrkningsaftaler? 

            Nej 

2. Vil FVD opdatere vejledning 308 til en 2012 version. 
 

Nej 
 
Ad spørgsmål 1. vil FVD udarbejde en template for indgåelse af dyrkningsaftaler? 
 
Det er FVDs opfattelse, at der ikke kan udarbejdes en skabelon/model for indgåelse af 
dyrkningsaftaler udover det man har forsøgt i vejledning nr. 308. 
 
Ad spørgsmål 2. Vil FVD opdatere vejledning 308 til en 2012 version. 
 
Den nuværende ”Vejledning 308” er en rapport, der er udfærdiget af Alex Dubgaard og 
Lars Ole Mortensen (fra landbrugssiden). Den er udarbejdet i 2000 og hverken tekst eller 
priser er ændret eller justeret siden da.  
 
Rapporten beskriver, hvordan man kan indgå frivillige dyrkningsaftaler, og foretager 
beregning af dyrkningstab, men er ikke udtryk for en fast aftale mellem landbruget og 
vandværksforeningerne. 
 
I virkeligheden har både FVD og DANVA helt ”glemt” eksistensen af denne ”vejledning”. 
Efter at have læst vejledningen er det min opfattelse, at tiden er løbet fra indholdet og at 
det vil være mere hensigtsmæssigt at udbetale en engangserstatning i de tilfælde, hvor det 
er nødvendigt at indgå en frivillig dyrkningsaftale. 
 
Som du selvfølgelig er bekendt med, er det FVDs helt klare opfattelse, at der ikke skal 
indgås dyrkningsaftaler med landbruget, fordi det ikke er nødvendigt – heller ikke i de 
nitratfølsomme områder, idet restrektionerne for brug af gødning og pesticider i 
landbruget bliver stadig større. 
 
Vi ved godt, at der i nogle helt specielle områder kan blive tale om at indgå 
dyrkningsaftaler. Men disse områder har vi endnu ikke set. 
 
Du skal have tak for, at jeg har fået mulighed for at ”genopdage” vejledning 308”. Jeg har 
omgående fået foretaget de nødvendige kommentarer til vejledningen på hjemmesiden, 
således at det helt klart fremgår, hvorledes denne skal forstås. 
 
I din henvendelse til Ole Wiil giver du udtryk for, at vandrådet ikke har den fornødne 
kompetence til at gennemskue, om oplægget fra Skov og Naturstyrelsen er redeligt – 

Arne 
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specielt henviser du til de anførte beregninger om nitratbelastningen. 
 
Du anfører ligeledes, at kommunen har besluttet at vandværkerne skal udrede erstatning i 
de boringsnære områder. 
 
Jeg kan oplyse dig om, at heller ikke FVD har den nødvendige kompetence til, på et sagligt 
grundlag, at gennemgå de faktuelle oplysninger om nitratfølsomme områder og hvorledes 
dette skal afhjælpes. 
 
Derfor har FVD i de sidste år i både skrift og tale (Vandposten, diverse mødevirksomhed, 
f.eks. i regionsvandrådsmøder) gang på gang anbefalet, at vandværkerne i fællesskab får 
hjælp fra en kvalificeret rådgiver, som sammen med vandrådet og de berørte vandværker, 
kan gå i dialog med kommunen. 
 
Når dette er ”sagt” er det klart, at jeg selvfølgelig har læst den fremsendte indsatsplan og 
medsendte bilag nøje. 
 
Det er min opfattelse, at der er tale om et ganske imponerende og godt materiale fra både 
Skov og Naturstyrelsen, som kommunen. 
 
Jeg mener ikke, at der kan sættes spørgsmålstegn ved de fremlagte beregninger – 
medmindre man selv vil ofre betydelige midler til at gennemføre en lignende geologisk 
undersøgelse, hvilket jeg ikke vil anbefale. 
 
Når jeg læser kommunens krav til vandværkerne om indgåelse af dyrkningsaftaler, ser jeg 
et meget løst rammekrav, nemlig:  
 

 Vandværkerne skal indgå aftaler med landbruget i de nitratfølsomme områder, 
således at maksimal udvaskning af nitrat ikke overstiger 50 mg/l ud af rodzonen. 

 
Udover dette har kommunen dog besluttet, 
 

 At der skal indgås aftaler med landbruget om ikke at bruge pesticider i 
beskyttelseszoner ved boringsnære områder. 

 
Jeg kan ikke i indsatsplanen se konkrete oplysninger om de enkelte boringers indhold af 
nitrat eller pesticider. 
 
Tværtimod er det min umiddelbare opfattelse, at der endnu ikke er et akut problem for 
vandværkerne i Sønderborg kommune. 
 
Opgaven for vandværkerne er at vurdere, hvorvidt der er et konkret problem, som skal 
løses ved indgåelse af dyrkningsaftaler, eller om der i stedet skal indføres en løbende 
overvågning af de eksisterende boringer- 
 
Er der nitrat i boringerne? nærmer man sig grænsen? er der en stigning over tid? 
 
Med hensyn til beskyttelseszonerne omkring boringerne – BNBO må jeg ligeledes 
konstatere, at der ikke er foretaget de nødvendige undersøgelser for at forlange indgåelse 
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af dyrkningsaftaler uden brug af pesticider. 
 
Også her mangler jeg dog oplysninger om de nuværende boringers beskaffenhed. 
 
Alle disse indfaldsvinkler kan kun skaffes frem af et rådgivningsfirma, som kan hjælpe 
vandværkerne i de forestående forhandlinger med kommunen. 
 
Såfremt man kommer så langt, at der skal indgås en dyrkningsaftale vil sekretariatet 
selvfølgelig gerne (og bør) inddrages i selv udformningen af denne………………… 
 
Med venlig hilsen 
 
Bent Soelberg” 
 
Det skabte en del debat i bestyrelsen. Vi var meget i tvivl om det virkelig var udtryk for 
FVD’s politik. Arne fik derfor til opgave at spørge Bent Soelberg om vi måtte offentliggøre 
svaret.  
Svaret var ja. Da svaret indeholder ting, der er uden relevans for de fleste, har vi valgt kun 
at offentliggøre ovenstående udpluk.  
De gule understregninger er foretaget af undertegnede. 
Det samle svar kan rekvireres hos WEB master eller undertegnede. 
Vi vil invitere en repræsentant til næste stormøde for at forklare FVD’s politik. 

Forslag til regulativ 
Sønderborg kommune har fundet en fejl i FVD’s og dermed Vandrådets forslag til 
regulativ. 
Havnbjerg Vandforsyningsselskab har modtaget følgende svar fra kommunen: 
”Hej Susanna! 
 
Undskyld den utroligt lange sagsbehandlingstid. Jeg havde simpelthen glemt sagen. Jeg 
har nu set regulativet igennem, og har kun fundet en mindre rettelse. I 1.4 er der henvist 
til § 29 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007. Den 
er senere blevet erstattet af § 28 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 
31. oktober 2011. 
 
Men uden at jeg har fået løbet alle de tilhørende lovgivninger detailleret igennem, så kan 
jeg ikke umiddelbart se at der skulle være noget der ikke er i orden. 
 
Vh 
Claus” 

FVD har erkendt fejlen og deres vejledning er allerede ændret. Arne har fået til 
opgave at ændre Vandrådets forslag til regulativ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arne 

Efterårets stormøde i november: 
Forslag til dagsorden: 

 Præsentation af tilbud på Termografi tilbud der opfylder ”Trygs” krav ved 
Arne og Ejvind 

 FVD redegør for sin holdning til Indsatspalner og støtte til medlemmerne i 

Alle 
 
Arne og 
Ejvind 
 
Torben 
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den anledning. (Se ovenstående svar til Vandrådet i Sønderborg). Torben 
arrangerer de fornødne aftaler. 

 Renovering af rentvandstanken i Rinkenæs Vandværk. Ved Arne 

 Bestyrelsen svar på Spørgsmål fra Havnbjerg Vandforsyningsselskab 
fremsat på sidste repræsentantskabsmøde. Ved Torben 

 Opdatering af Vandrådets forslag til Regulativ. Ved Arne 

 Ind fra det rådgivende firma om hvordan dyrkningsaftaler indgås. Ved Niels 
Christian. 

Mødet forventes afholdt den 15. november i Ulkebøl forsamlingshus. Sekundær dato 
den 1. november.  
Bjarne sørger for bestilling. Indbydelsen udsendes med opkrævning af kontingent. Ved 
Bjarne. Derudover udsender Arne en indbydelse til alle vandværker i kommunen pr. e-
mail. 

 

 
Arne 
Arne 
Torben 
 
Arne 
 
Niels 
Christian 
 
 
 
 
Bjarne 
Arne 

Næste bestyrelsesmøde den 18. oktober. 
Niels-Christian har meldt afbud! 
 Torben udsender dagsorden. 

 
Torben 

  

  

   

 

Arne Lhjungmann Pedersen 

Sekretær 

 


