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

Tilstede: Ejgil Jensen, Frank Pedersen, Thomas Lauritsen, Jesper T. Andersen, Geir Hauksoon, 
Kirsten Johansen (referent).

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Henvendelse fra Ærø Vandråd til Kommunalbestyrelsen om BNBO.
3. Henvendelse fra Ærø Kommune til Søby og Bregninge Vandværker om tilskud til at forsyne 

ejendomme udenfor eksisterende ledningsnet.
4. Bordet rundt
5. Eventuelt

Ad.1 
Godkendt.

Ad.2
Henvendelsen til Kommunalbestyrelsen og Kommunalbestyrelsens behandling af henvendelse 
blev drøftet.

Det er ikke længere et krav at BNBO’erne skal indarbejdes i indsatsplanerne for at indgå aftaler 
med lodsejerne. Det er en anbefaling.

Det er Vandrådets holdning, at der skal ske genberegning af BNBO’erne før der optages 
forhandling med lodsejerne.

Der søges afholdt et møde mellem lodsejere, vandværker (repræsenteret ved Vandrådet) og Velas 
i løbet af efteråret.

Kirsten sætter et møde op med Velas slut oktober eller medio november.

Vandværkerne melder potentielle antal lodsejere + egne deltage ind senest mandag 19. oktober. 

Ad.3
Sagen blev drøftet, herunder risikoen for stillestående vand.
Vandværkerne vender tilbage med høringssvar inden udgangen af oktober.
Vandforsyning til Birkholm blev ligeledes drøftet.

Ad. 4
Søby Vandværk
Der er afholdt generalforsamling i Søby Vandværk. Der var genvalgt til bestyrelsen.
Udpumpnings- og styresystem kører upåklageligt.
Sæsonen har været fin.
Ledningsudskiftning af hovedledning på Østerbro påtænkes, for at øge kapaciteten til havnen.
Der er dialog med lodsejerne i Lebymark om etablering af en forsyningsledning til området. Der er 
13 potentielle tilslutninger.

Bregninge Vandforsyning
Der er afholdt generalforsamling i Bregninge Vandværk. Der var genvalg til bestyrelsen, som har 
konstitueret sig med ny formand.



Bregningemark-projektet er afsluttet. Det har været et velgennemført projekt med enkelte 
udfordringer med trykket. Der har sandsynligvis været en prop af en slags, men problemet er løst.
Der har ikke været så store udfordringer herudover og der er nu almindelig drift.

Ærøskøbing Vandværk
Der er afholdt generalforsamling i Ærøskøbing Vandværk. Der var genvalgt til bestyrelsen.
Sommeren er gået godt trods det store forbrug og ny-tilslutninger i Bregninge.
Der er nu almindelige drift.

Ærø Vand
Almindelig drift. Sommeren er gået godt og vandforbruget forventes at blive højere i år.
Der er skiftet kul i filteret. Der skiftes til kul af forbrændt kokosnøddeskal. DMS er reduceret 
yderligere med det nye filtermateriale.

Der er foretaget lidt ledningsrenovering i Willemoesgade og Herluf Trollesgade.

Det nye rentvands-anlæg fungerer fint og har gjort god gavn i sommer. 

Råvandsledningen til Rise er etableret. Idriftsættelse forventes i slutningen af oktober.

Rise Vandværk
Der er afholdt generalforsamling i Rise Vandværk, og der er endnu ikke valgt en ny bestyrelse. Pt. 
er der 2 fungerende bestyrelsesmedlemmer.

Vandværket er glade for de nye elektroniske målere.

Der satses på en mere klar kommunikation via hjemmesiden fremover.

Ad. 5
Vandrådet udtrykker sin tak til Frode Madsen for det store arbejde, som han har ydet for Ærø 
Vandråd.

Takstbladene er på vej til godkendelse. De skal være modtaget primo november for at kunne være 
godkendt inden årsskiftet. Det anbefales, at budgetterne viser de afsatte beløb til BNBO’er og 
indsatsplanlægning.

Næste møde er den 4. marts 2021 kl 15.00. 
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