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Referat af møde i Ærø Vandråd den 3. februar 2022 kl 15.00 på Rådhuset.

Tilstede: Ejgil Jensen, Thomas Lauritsen, Jesper T. Andersen, Leif Juul Sørensen, Ulrik Petersen, 
Kirsten Johansen (referent).

Dagsorden:

1. Godkendelsen af dagsorden
2. Opfølgning på lodsejermødet om BNBO’er. 
3. Bordet rundt.
4. Næste møde.
5. Eventuelt.

Ad.1
Godkendt.

Ad.2
Vandrådet var enige om, at det havde været et godt møde. Der er efterfølgende modtaget positive 
tilbagemeldinger fra mødedeltagerne.

Der er modtaget en henvendelse fra en økologisk forpagter om udmåling af erstatning for 
økologer. Henvendelsen blev drøftet.

Vandrådet er enige om, at det er hensigtsmæssigt at gennemføre en kampagne for private 
haveejere når opgaven med at indgå aftaler med landmændene er gennemført. Punktet sættes på 
næste ordinære dagsorden.

Ad.3
Ærø Vand
Der er udtaget analyser for PFAS i 6 boringer i Ellenet–området. Der er gjort fund over 
grænseværdien i en boring, som ikke er i drift. Kulfilteret kan i givet fald tage PFAS.

Ærø Forsyning lancerer sin nye hjemmeside i næste uge.

Diehl Metering er valgt som leverandør af 2100 digitale vandmålere. Data trækkes en gang i 
døgnet. Der er alarm på lækage og frost. Forbrugerne kan tilgå egne målere via en app. 

Silhorko er i gang med at gennemgå filtrene på vandværket, da der har været problemer med 
rensning af dem. Det ser ud til at der er en løsning på problemet.

Rise Vandværk
Der er taget analyser for PFAS i Dunkær-boringerne. Ingen af analyserne viser fund af PFAS.

Bregninge Vandværk
Vandværket skal i udbud med Grønnemoseprojektet. 

Ærøskøbing Vandværk
De sidste ejendomme uden forsyning på Borgnæs Møllevej ønsker ikke tilslutning, så det bliver 
næppe muligt at lave nødforsyningsforbindelse i tilknytning til Grønnemoseprojektet.
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Den nye boring i Vindeballe tegner godt. Der er godt med vand i den og analyserne er fine. Det 
undersøges om den gamle boring kan renoveres. Der er ikke umiddelbart sammenhæng imellem 
boringerne. 

Der er taget prøve for PFAS i afgang vandværk. Analysen viste ikke fund af PFAS. 

Søby Vandværk
Der er gang i Lebymarks-projektet. Det er lykkedes at få 10 lodsejere til at tilslutte sig ud af 13 
potentielle. Projektet udføres i foråret.

Forsyning af Søndervejen fra Abildvej er under planlægning.

Der er taget prøve for PFAS i afgang vandværk. Analysen viste ikke fund af PFAS. 

Ad.4
Næste møde er torsdag den 15. september 2022 kl. 15.00.

Ad. 5
Beredskabsplanen skal sættes på dagsorden til næste ordinære møde i Vandrådet.
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