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Referat af møde i Ærø Vandråd den 7. april 2016 kl 15.00 på Rådhuset. 
 
Tilstede: Frode Madsen, René Rasmussen, Jesper T. Andersen, Ejgil Jensen, Frank Pedersen, Kirsten 
Johansen (referent). 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Status for Vandforsyningsplan. 
3. Udkast til fællesregulativ for vandværker 
4. Gensidig orientering. 
5. Dato for næste møde. 

 
 
Ad. 1. Godkendt, med fremadrettet tilføjelse af et punkt om dato for næste møde. 
 
Ad. 2 Arbejdet med vandforsyningsplanen i gang. Første gennemlæsning er foretaget administrativt og det 
er vurderet, at materialet ikke er klar til udsendelse endnu. Forhåbentlig er materialet klar til vandrådets 
medlemmer omkring sommerferien. Der indkaldes herefter til et vandrådsmøde, hvor udkastet kan 
behandles. 
 
Ad. 3. Ærø Vand har leveret et udkast til et fælles regulativ for vandforsyningerne på Ærø. 
 
Naturstyrelsens vejledning er fulgt og tilpasset de lokale forhold. 
 
Der er mange ændringer i forhold til de gamle regulativer. 
 
Ærø Vands bestyrelsen vil gerne have en passus ind i pkt. 9.3 om tilgængeligheden til måleren. Tilgængelig 
forstås som let aflæselig.  
 
Bregninge har kun målere i målerbrønde (med få undtagelser). 
 
Søby har besluttet kun at anvende målerbrønde fremadrettet. 
 
Rise har også truffet beslutning om måleres tilgængelige placering. 
 
Der er enighed om, at pkt. 9.3. tilpasses.    
 
Alle vandværkers bestyrelser vurderer, at forslaget til regulativ er mere beskrivende end de gamle regulativer 
og indstiller, at sagen fremsendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse med den anførte rettelse. 
 
Ærø Vand retter dokumentet til og fremsender sagen til kommunen. 
 
Ad. 4. Ærø Vand orienterede om, at der er afholdt 1. møde i arbejdsgruppen om tilbageløbssikring. De 
enkelte vandværker skal levere forbrugerdata senest 1. maj til Jesper. Data sendes videre til rådgiver, som 
foretager kategoriseringen. Der er enighed om, at det er godt, at der en uvildig rådgiver på opgaven. 
 
Næste møde holdes primo juni. 
 
Asfaltordningen har været i udbud. På baggrund af tilbudsprisen, er det valgt at indgå kontrakt med Munck 
Asfalt A/S 
 
Boringskontrol udføres af Orbicon i maj.  
 
DDS handlingsplan er under revision. 
 
200 kmb. rentvandstank er lukket ned og ved at blive renoveret. Rentvandstankene bliver fremadrettet helt 
uafhængige af hinanden. Her uden for sæsonen klare værket sig fint med 400 kbm. rentvandstanken alene. 
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Vandspild er opgjort til 5 % i 2015. 
 
Kloakarbejdet i Vestergade i Marstal har været i udbud men udbuddet blev annulleret, da det billigste tilbud 
ikke var konditionsmæssigt. 
 
Arbejdet er nu, i revideret form, i fornyet udbud. 
 
Vandledninger i Østergade er under renovering. 
 
Søby Vandværk skal have generalforsamling den 12. april. Regnskabet udviser underskud på 250 tkr. 
Primært pga. omfattende reparationer af ledningsnettet. Det er nødvendigt pga. for stort spild. Bl.a. har man 
fundet en stor lækage på Østerbro. Vandspild er over 15 % i 2015. 
 
Der planlægges en del renoveringsarbejder i Søby by i årets løb. 
 
Haven by har rettet henvendelse om forsyning af byen med vandværksvand. Søby Vandværk er positive, 
men bekymrede for økonomien. 
 
Der har været 3 personer på hygiejnekursus. Det var et rigtig godt kursus. 
 
Frode er i kontakt med underviser om muligheden for at få et kursus til Ærø. 
 
Bregninge Vandværk har fået en henvendelse fra Tværbymark om etablering af vandværksvand. 
Vandværket vil gerne have flere tilmeldinger end de nuværende 7, og er bekymret for økonomien i projektet. 
 
Det viste sig, at der fortsat var en utæthed på ledningsnettet trods den omfattende indsat i de forgangne år. 
Der er et spild på 5 % i 2015, så spild er trods alt halveret set i forhold til 2014. Utætheden er imidlertid 
identificeret og udbedret. 
 
Der er etableret hjemmeside www.bregningevandværk.dk 
 
Der er udarbejdet nye vedtægter. 
 
Ærøkøbing Vandværk arbejder også med sine vedtægter, men er ikke klar endnu. 
 
Der arbejdes med vandtårnet og planlægges med etablering af en nødgenerator ved vandværket. 
 
Der har været generalforsamling og regnskabet udviser en overskud på 400 tkr. En del af overskuddet 
reserveres til en evt. sammenkobling med Rise Vandværk ved Nevre. 
 
Vandspild er godt 1 %. 
 
Rise Vandværk har haft problemer med de gamle eternitledninger i Dunkær. Udskiftning er besluttet 
igangsat i en del af Dunkær. 
 
Når der er kendskab til prisen tages stilling til yderligere udskiftning. Vandmålere påbegyndes udskiftet i 
2017. 
 
Regnskabet viser en overdækning på ca. 48 tkr. (Rise har i forbindelse med det administrative skifte til Ærø 
Vand taget de nye regnskabsprincipper i anvendelse). 
 
Sidste år blev vandværket opkrævet strafafgift, sandsynligvis pga. periodisering i 2014. Der tages kontakt til 
SKAT for at prøve at få pengene retur. 
 
SE vil ikke længere lave digitale ledningsregistreringer for Rise Vandværk. Det forventes, at opgaven 
overtages af Marstal Fjernvarme. 
 
Vandspild ligger på 5-6 %. 

http://www.bregningevandværk.dk/
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Frode har kontakt til Danske Vandværker om et fælles kursus for bestyrelsesmedlemmer, afholdt lokalt. 
 
Alle vandværker forventer at deltage, Ærø Vand undtaget. Frode arbejder videre med et kursus i 
sensommeren/efteråret, afholdt efter arbejdstid på en hverdag. 
 
Frode har fået reklamemateriale fra et firma om termografi af eltavler. Materialet rundsendes.  
 
Ad. 5. Næste møde afholdes torsdag den 6. oktober kl. 15.00. 


