
Referat af møde i Ærø Vandråd den 24. februar 2020 kl 15.00 på Rådhuset.

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

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af formand
3. Status BNBO’er – punktet bortfalder, hvis Jakob Nørby ikke har hørt fra MST
4. Snak med Velas (landbrugsrådgiver) om BNBO aftaler
5. Udkast til revideret regulativ for vandværker på Ærø (udkast vedlagt)
6. Rammeaftale for asfaltordning
7. Deltagelse i regionalt vandrådsmøde den 25/3 2020 kl. 18.00 i Ringe
8. Fælles annoncering i Ærø Ugeavis
9. Udkast til Naturpolitik
10. Bordet rundt
11. Næste møde
12. Eventuelt

Ad.1 
Punkt 3. bortfalder. Dagsorden herefter godkendt.

Ad.2 
Frode Madsen blev genvalgt.

Ad.3 
Punktet bortfaldet.

Ad.4 
Taget til efterretning at tilbuddet er til rådighed.

Ad. 5 
Udkast til regulativ tilpasses som fremlagt med tilføjelse af hvilke vandforsyninger regulativet 
gælder. Regulativet forelægges samtlige vandværkers bestyrelser til godkendelse, hvorefter det 
sendes til Ærø Kommune til godkendelse. Jesper Andersen samler bestyrelsernes 
tilbagemeldinger og fremsender det endelige udkast til kommunen. Ikrafttrædelse foreslås til 1. juni 
alternativt 1. juli 2020. 

Ad. 6 
Vandværkerne er enige om at benytte optionen og forlænge kontrakten med et år. Herefter skal 
der ske genudbud.

Ad. 7
Frode Madsen kan ikke deltage i mødet. Eventuelt andre interesserede bedes selv tilmelde sig.

Ad. 8
Der foretages ikke fælles annoncering. Det overlades til de enkelte vandværker selv at annoncere, 



Ad. 9
Ejgil Jensen orienterede om arbejdet med naturpolitikken, som pågår i Det grønne Råd. 

Ad. 10
Ærøskøbing Vandværk har stabil drift og glæder sig over, at Søndergadeprojektet er overstået.

Bregninge Vandværk er i gang med at etablere forsyningsledning til Øster og Vester 
Bregningemark. Arbejdet går planmæssigt. Forventet afslutning 1. juni 2020. Der er også gravet 
vand til ”Nordpolen”. 

Nødforsyningsforbindelsen med Søby Vandværk er afprøvet i forbindelse med projekterne, og den 
fungerede tilfredsstillende.

Spildet er opgjort til O%.

Der er indgået administrationsaftale med Ærø Vand.

Søby Vandværk forventer at tage boring 8 ved Søbygaard i brug i løbet af foråret. 

Der etableres nyt udpumpningsanlæg og SRO, så vandværket får et teknisk løft. Anlægget sættes 
i drift i uge 12.

Der er modtaget henvendelse fra Lebymark om etablering af en forsyningsledning. 

Spildet er opgjort til ca. 3 %

Ærø Vand har taget de nye rentvandstanke i brug den 10. februar. Det krævede flere skylninger 
end forventet, at få bakteriologien på plads. Den gamle betonbeholder er samtidig nedlagt. 

Der har været udbud på ledningsrenovering i en del af Marstal. Arbejdet går i gang i marts.

I samarbejde med Rise Vandværk etableres en ny råvandsledning fra Thorup til Dunkærgade v. 
det gamle vandværk.

Spildet er opgjort til 3,3 %.

Rise Vandværk er godt tilfreds med sine elektroniske målere, der har lettet aflæsningerne meget.

Spildet er opgjort til 3,6 %.

En enkelt boring er ved at blive udsyret.

Bestyrelsen har overladt det til generalforsamlingen at tage stilling til en eventuel sammenlægning 
med Ærø Vand. Bestyrelsen er ikke enige.

Ad. 11 
Næste møde er tirsdag den 22. september 2020 kl. 15.00.

Ad. 12 
Brug af valgte revisorer drøftet. 

Det er Vandets dag den 22. marts. Der er ikke nogen overvejelser for nuværende om et 
arrangement, men det kunne være en god idé.
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