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Referat af møde i Ærø Vandråd den 13. september 2018 kl 15.00 på Rådhuset.

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

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Samarbejde med DV (forslag fra DV til dispensation vedr. pesticidforurening)
3. Kvalitetssikring (benyttelse af elektronisk eller papirbaseret system)
4. Tilbagestrømssikring (status på tilbagemeldinger fra de enkelte vandværker efter sidste 

møde i arbejdsgruppen)
5. Status på solcelleanlæg.
6. Bordet rundt.
7. Næste møde.
8. Eventuelt.

Ad. 1. 
Godkendt.

Ad. 2. 
Frode Madsen kontakter DV med henblik på at få udarbejdet et udkast til en orienteringsskrivelse til 
kommunen, om forsyningernes aktuelle arbejde med at forebygge DC i udpumpningen.

Det vurderes, at der for nuværende ikke er basis for at søge en dispensation, men alene en skærpet 
opmærksomhed.

Ad. 3.
Anvendelse af programmet Thetys drøftet.

Ad. 4.
Vandværkerne er enige om at udskyde arbejdet med tilbageløbssikring i et år.

Årsagen er problemer med ventilerne.

Orientering sker via de lokale vvs-installatører, samt på vandværkernes hjemmesider.

Jesper T. Andersen udfærdiger en tekst til fælles benyttelse. 

Ad. 5.
Kirsten Johansen orienterede om status.

Ad. 6.
Ærøskøbing Vandværk har fået taget analyser og der er ikke konstateret N,N-dimethyl sulfamid (DMS) eller 
1,2,4 triazol i drikkevandet ligesom indholdet af desphenyl chloridazon er under grænseværdien.

Der pågår ikke de store anlægsaktiviteter p.t.

Søby Vandværk har også fået taget analyser og der er ikke konstateret N,N-dimethyl sulfamid (DMS) eller 
1,2,4 triazol i drikkevandet ligesom indholdet af desphenyl chloridazon er under grænseværdien.

Der er repareret nogle mindre ledningsbrug og foretaget div. mindre reparationer på ledningsnettet. Haven-
projektet har været i udbud, og bliver udført inden jul.

Der afventes tilbud på de sidste trykreduktionsbrønde, så sammenkoblingen kan afsluttes inden jul.
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Det undersøges om boringen ved Søby Landevej kan tages i brug igen.

Bregninge Vandværk har fået styr på sit vandspild.

Ærø Vand har også fået taget analyser og der er konstateret N,N-dimethyl sulfamid (DMS) i 5 boringer over 
grænseværdien, der er fund i en boring under grænseværdien, og i 9 boringer er ikke gjort fund af DMS. Der 
er ikke DMS i det vand, der leveres ud fra værket, da man blander sig ud af problematikken. 
Kulfilteranlægget kan ikke rense for DMS for nuværende.

Der er ikke gjort fund af 1,2,4 triazol i drikkevandet ligesom indholdet af desphenyl chloridazon er under 
grænseværdien i afgang vandværk.

Der udskiftes vandledning i Egehovedvej i øjeblikket.

Indkøb af 3 rentvandstanke er i udbud.

Rise Vandværk har fået taget analyser og der er ikke konstateret N,N-dimethyl sulfamid (DMS) eller 1,2,4 
triazol i drikkevandet. Indholdet af desphenyl chloridazon overskrider ikke grænseværdien.

Der skal laves boringskontrol i oktober, og i den forbindelse undersøges også for DMS.

Filtersandet i forfilteret er skiftet.

SRO-anlægget udskiftes nu, da det er 20 år gammelt. Rise Vandværk har valgt en platform, så styringen kan 
foregå både på vandværket i Rise og fra Ærø Vand.

Der leveres vand fra Ærøskøbing Vandværk i en del af anlægsperioden.

Udskiftning af ledningsnettet ved Dunkær Kro/Østermarksvej er udskudt til næste år.

Målerudskiftning er i gang og halvdelen af alle målere forventes udskiftet til elektroniske målere ved årets 
udgang.

Ad. 7.
Næste møde er den 31.01.2019 kl. 15.00.

Ad. 8.
Ærøskøbing Vandværk deltager i Vandværksmessen i Fredericia. Søby Vandværk og Rise Vandværk har 
ikke taget stilling til deltagelse endnu. Der koordineres mellem værkerne omkring evt. samkørsel.

Frode Madsen orienterede om henvendelse fra PC Brøndboring. Firmaet kommer til Ærø den 11. oktober og 
orienterer Rise Vandværks bestyrelse om overboring af boringer. Mødet er åbent for de øvrige vandværkers 
bestyrelser, hvis det har interesse. Tilmelding sker til Frode Madsen.

Ærø Vand orienterede om det udbud der er i gang vedr. udbud af laboratorieydelser. Herunder om den 
måde udbuddet er bygget op omkring pakker af analyser.

De udsendte kontrolprogrammer mangler oplysninger om taphaner på ledningsnettet. Jesper T. Andersen 
kontakter Susanne C. Frederiksen herom.

Ejgil Jensen deltager i det grønne råds møde den 25. september, og giver en orientering om 
drikkevandssituationen.
 


	Random..docx

