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Referat af møde i Ærø Vandråd den 26. februar 2018 kl 15.00 på Rådhuset.

Tilstede: Frode Madsen, Jesper T. Andersen, Ejgil Jensen, Frank Pedersen, René Rasmussen, Kirsten 
Johansen (referent), Jakob Nørby, Susanne C. Frederiksen.

Dagsorden:

1. BNBO’er – der er modtaget svar fra Miljøstyrelsen 

Miljøstyrelsen har beregnet størrelserne af BNBO’erne på Ærø efter BNBO vejledningen, og ud af de 29 
aktive vandværksboringer på Ærø, er 26 blevet bestemt til at skulle være 2 års områder, og 3 er blevet 
bestemt som 1 års områder. MST har gennemgået begrundelserne for at udlægge 1 års BNBO på Ærø, 
og de har den 15. december 2017 skrevet, at udlæggelsen af 1 års BNBO’erne på Ærø ikke følger 
vejledningen. MST skriver, at de derfor vil udlægge BNBO’erne på Ærø, som de har bestemt dem. Alle 
BNBO’erne i Danmark vil blive udlagt via en bekendtgørelse sidst på året her i 2018.    

MST uddybede deres svar med, at der ikke var redegjort for vandværkernes analysefrekvens for 
organiske mikroforureninger. I BNBO Vejledningen står der, at radius af BNBO skal svare til 
grundvandets strømningstid fra randen af BNBO og til boringen, der som minimum skal svare til 
tidsperioden mellem hver kontrol. MST henviste desuden til, at indvindingens problematikker på Ærø, 
også ses mange andre steder i Danmark.

Svendborg Kommune har sendt en forespørgsel til MST om 1 års BNBO’er kan godtages, hvis 
kommunalbestyrelsen pålægger vandværkerne, at der analyseres for organiske mikroforureninger på 
boringsniveau hvert år. 

MST har svaret, at i så fald vil BNBO beregnet på et års strømningstid ikke stride mod vejledningen. De 
skriver dog videre, at strømningstiden er én parameter ud af flere Miljøstyrelsen ser på, inden 
BNBO’erne medtages i en bekendtgørelse. Men Miljøstyrelsen vil gerne vurdere kommunens BNBO’er 
på ny med henblik på udpegning, hvis analysefrekvensen ændres.

Vandrådet bør inddrages i overvejelserne om, der skal stilles krav om årlige boringskontroller. 
Administrationen vurderer, at et krav om årlige analyser for organiske mikroforureninger i boringerne, 
kan begrundes i de udbredte fund af BAM og Desphenyl-Chloridazon i boringerne på øen.

Hvad er Vandrådets indstilling til Kommunalbestyrelsen?

2. Drikkevandsbekendtgørelsen krav til fastsættelse af prøvetagningsprogrammer (se vedhæftede 
filer).

3. Desphenyl chloridazon (DC) situationen.
4. Fastsættelse af mødedato for møde med Danske Vandværker om DC (forslag 12-13-14 og 22/3)
5. Procedure ved levering af vand til brandslukning (spørgsmål fra Henrik Friis).
6. Fælles holdning til finansiering af evt. kalkknusningsanlæg på vandværk.
7. Bordet rundt.
8. Eventuelt.

Ad.1. 

Vandrådets indstilling til Kommunalbestyrelsen er, at der søges om, at BNBO’erne fastholdes som 1-årige, 
mod at frekvensen af boringskontrollen fastsættes til én gang årligt. I dag udtages boringskontrollen hvert 4. 
år. 
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Ad. 2.

Jakob gennemgik hovedelementerne i den nye bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyninger.

Kommunen fremskaffer udtræk fra Region Syddanmark med registrerede forureninger af en given karakter. 
Materialet overdrages til de enkelte vandværker med henblik på vandværkernes stillingtagen til, om der er en 
risiko for, at der kan ske indtrængen til ledningsnettet.

Vandværkerne udarbejder forslag til en prøvetagningsplan, som sendes til kommunens godkendelse.

Vandrådet er enige om, at der indkøbes fælles rådgiverbistand til opgaven.

Den hidtidige bekendtgørelsens kvalitetskrav gælder indtil en godkendt prøvetagningsplan foreligger.

Ad. 3. + 4.

Vandrådet drøftede muligheden for kontrolleret indvinding.

Der afholdes et møde med Danske Vandværker den 28. februar, hvor vandværkerne besigtiges og 
driftsforholdene drøftes. Det drejer sig om Søby, Ærøskøbing og Rise Vandværker.

Som opfølgning på besigtigelsen afholdes et møde om, hvad der ses af handlemuligheder. Mødet afholdes 
på rådhuset den 14. marts kl. 12.30 – 15.00.

Vandrådet aftalte, at der udtages prøver for DC på afgang vandværker og boringer 2 gange årligt. 1. gang i 
april måned.

Ad. 5.

Henrik Friis opfordres til at kontakte Kirsten Johansen for koordinering af vandforsyningsområder og 
kontaktpersoner (formand og driftsbestyrer).

Beredskabet anmodes samtidig om at holde vandværkerne orienteret, når der er blevet tappet vand fra 
brandhanerne.

Ad. 6.

Vandrådet ønsker ikke at indtage en fælles holdning til finansiering af kalkknuseranlæg eller andre lignende 
tiltag, og mener at det er op til det enkelte vandværks bestyrelse at fastlægge sin investeringspolitik.

Ad. 7.

Bregninge Vandværk har forhåbentlig fundet sin læk, med bistand fra Ærø Vand.

Søby Vandværk har udsendt regninger til andelshavere i Haven. 

Der afholdes generalforsamling den 12. april.

Ærøskøbing Vandværk afholder generalforsamling 20. marts. 

Der arbejdes med styring af den sæsonbetonede nitritoverskridelse.
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Rise Vandværk afholder generalforsamling den 25. marts. 

Der er konstateret et stort spild.

Ærø Vand har under 2 % svind og tilskriver det de løbende udskiftninger af gamle ledninger. 

Der er gennemført statistisk målerkontrol.

Ad. 8.

Næste møde torsdag den 13. september kl. 15.00.
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