
Referat af møde i Ærø Vandråd den 3. marts 2021 kl 15.00 på Rådhuset.

Tilstede: Ejgil Jensen, Frank Pedersen, Thomas Lauritsen, Jesper T. Andersen, Ulrik Petersen, 
Susanne C. Frederiksen, Jakob Nørby, Kirsten Johansen (referent).

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af formand
3. Digitalisering af ledningsnettet
4. Tillæg til vandforsyningsplanen, for udvidelse af eksisterende ledningsnet
5. BNBO-opdatering
6. Bordet rundt
7. Eventuelt

Ad.1 
Godkendt.

Ad.2
Udskudt til næste møde.

Ad.3
Der mangler opdatering af de digitale kort kommunen har til rådighed, for så vidt angår registrering 
af nye vandledninger. Svendborg Kommune har tilbudt at opdatere digitale kort for nuværende. 
Koder til Thvilum skal sende til Jakob Nørby. Opdatering er nødvendig for at kunne udarbejde 
tillæg til vandforsyningsplanen. jakob.norby@svendborg.dk

Forberedelse til LER 2.0 drøftes på mødet i efteråret. 

Ad. 4
Jakob Nørby orienterede om status for arbejdet med et tillæg til vandforsyningsplanen. 
Udmøntning af tilskud blev drøftet for så vidt angår prioritering af projekter. Hvad skal lægges til 
grund; antal ejendomme? antal beboere? antal børnefamilier? 

Vandværkerne synes det er meget svært at forholde sig til, hvordan man skal spille ind i den 
politiske dagsorden.

Ad. 5
Jakob Nørby gennemgik retningslinjerne for BNBO’er. Umiddelbart har en beregning fra 
Miljøstyrelsen meget lange udsigter. Styrelsen anbefaler, at man tager udgangspunkt i de gamle 
beregninger indtil de nye foreligger. 

Svendborg Kommune vurderer at risikoberegningerne er udarbejdet indenfor de kommende 
måneder.

Vandrådet drøftede næste skridt og besluttede, at fastholde tidligere beslutninger, med den 
ændring at der arbejdes for indgåelse af aftaler med lodsejerne med kortere varighed. Fx 5-årige 
aftaler, således at de kan tilpasses relativt hurtigt, hvis de endelige beregninger enten udlægger 
større eller mindre BNBO’er.

1. skridt er udarbejdelse af risikovurdering,
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2. skridt er afholdelse af det planlagte fysiske møde mellem vandværkerne og lodsejerne, med 
involvering af VELAS. Målet er afholdelse af et møde ultimo maj.

3. skridt er indgåelse af aftaler som ovenfor nævnt, baseret på de tidligere beregnede 1-årige 
BNBO’er. 

Ad. 6
Søby Vandværk
Det nye udpumpnings- og styresystem har 1. års jubilæum og erfaringerne er tilfredsstillende.

Der er monteret alarm på dørene.

Vandspild 3,7%
7 nye tilslutninger.

Der er skiftet nogle stikledninger i Søby og etableret en ny sammenkobling ved Østerbro, så der 
kan komme mere vand ned til havnen.

Overgangen fra frost til tø har givet merforbrug fra sprængte ledninger i nogle tomme ejendomme.

Bregninge Vandforsyning
Problemer med trykket på ”Bakkegården” har betydet etablering af en lokal trykforøger. Det vides 
endnu ikke om virkningen er som ønsket.

Nødforsyningsforbindelsen ved Kulebjerg er nu komplet.

Der igangsættes udskiftning af vandmålere i nær fremtid. Der fortsættes med analoge målere.

Der kommer nogle nye tilslutninger som følge af hushandler.

Intet målbart vandspild.

Øget vandsalg på 30% pga tilslutning af landbrugsvirksomheder.

Ærøskøbing Vandværk
Almindelig og stabil drift.

Vandspild 2%
Også oplevet mersalg.

Ingen nye større projekter.

Ærø Vand
Den nye råvandsledning til Rise er færdig, og eksisterende råvandsledninger renset.

Der er foretaget div. andre rensninger af anlægget i henhold til DDS’en.

Der er flyttet og nedlagt brandhaner i forbindelse med cykelstiprojektet efter aftale med 
beredskabet.

Der lægges en ny hovedledning mellem Gasværksvej og Lærkegade (6”) i sensommeren 2021. 
Ditto fra Bondebygade til Mellemgade.



Der udtages analyser for TFA i april måned. Vejledningen forventes at foreligge i marts.

Vandspild 4,7%
Mersalg 3%
5 nye tilslutninger.

Taksterne er sænket lidt på udvalgte poster.

Køb af el sker nu alene på kontrakt om grøn el.

Rise Vandværk
Der er arbejdet med optimering af styringen på vandværket.

En overspændingsskade medførte at 4 flowmålere stod af og måtte udskiftes. 

Der er fokus på udskiftning af de resterende flowmålere pga. alder.

Vandspild 4,3%

Lille mersalg på 400 kbm.

Der arbejdes med udformning af henholdsvis 5 og 10 års vedligeholdelsesplaner.

Vandværket oplevede som Søby Vandværk at overgangen fra frost til tø gav problemer med 
sprængte ledninger i nogle tomme ejendomme.

Ad. 7
Fysisk vs. digital generalforsamling drøftet. Der er fortsat usikkerhed om afholdelsen grundet 
corona.

Møder i 2021:

Onsdag den 19. maj kl. 15.00.

Torsdag den 7. oktober kl. 15.00.
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