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Referat af møde i Ærø Vandråd den 26. januar 2017 kl 15.00 på Rådhuset. 
 
Tilstede: Frode Madsen, René Rasmussen, Jesper T. Andersen, Ejgil Jensen, Leif Juul Sørensen, Jakob 
Nørby, Susanne C. Frederiksen, Anne Dorthe Albertsen (referent). 
 

Dagsorden:  
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Valg af formand 
3. Status vandforsyningsplan v. Jakob Nørby 
4. Orientering om BNBO’er v. Jakob Nørby 
5. Gensidig information 
6. Næste møde 

 
Ad. 1 
Godkendt. 
 
Ad. 2  
Frode Madsen blev valgt. 
 
Ad. 3 
Status for fremlæggelse af vandforsyningsplan for politikerne på Ærø 
Jakob gennemgik hvor langt man er i planen. Jakobs slides sendes til mødedeltagerne.  
 
Da vandværkerne gerne vil have det endelig udkast til gennemlæsning inden politisk behandling, blev det 
besluttet at skyde processen en måned, den nye plan ser således ud: 

 Jakob sender senest 10/2-17 vandforsyningsplan og beredskabsplanen til vandværkerne. 

 Vandværkerne sender evt. kommentarer tilbage til Jakob senest den 27/2-17. 

 Jakob sender vandforsyningsplan og beredskabsplan til Teknisk afd. senest 8/3-17. 

 Planen bliver behandlet på ETHU den 23/3-17 og KMB den 19/4-17, hvorefter den går i 
høringsproces.   

 
Beredskabsplanens formål blev drøftet, det blev præciseret at, den beredskabsplan som er med 
vandforsyningsplanen er den overordnede. Vandværkerne skal samtidig have deres egne beredskabsplaner, 
som er mere ”hands on”. 
 
Jakob gennemgik grænserne mellem forsyningsområderne, de følger nu matrikelgrænser. Jakobs slides 
sendes til mødedeltagerne. 
 
Digitaliseringen af vandledninger blev drøftet. Kravene er, at de skal ligge på en server/PC, så det kan 
hentes i LER. De skal være digitaliseret senest i 2019. 
 
Vandspildsproblematikken blev drøftet i forhold til de steder, hvor vandværkers vandforsyningsledninger er 
koblet sammen og kan forsyne hinanden med vand.  
 
 
Ad. 4  
Jakob gennemgik BNBO’erne for de enkelte vandværker undtagen Bregninge. Slides med hans spørgsmål 
og svar fra staten sendes til mødedeltagerne. Desuden gennemgik han lovgivningen omkring BNBO’er, da 
det nu er indskrevet i den danske lovgivning. 
 
Man drøftede, hvem der skulle afholde omkostningerne til udlægning af disse BNBO områder, det er 
vandværkerne, der vil skulle betale denne omkostning. 
 
Vandværkerne har ikke set rapporterne fra Staten. Jakob sender rapporterne ud til vandværkerne, som 
sender den til kommentering hos HOHCON. Vandværkerne sender notatet fra HOHCON tilbage til Jakob.  
 
 
Ad. 5  
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Søby Vandværk: 
Der er kommet nye fodringsrør i boringerne i voldgraven. 4 boringer er renpumpet og sat i drift. 3 boringer er 
ved at blive renpumpet og tætnet.  
 
Den gamle boring, som blev fundet, er nu sløjfet, Teknisk afdeling mangler attest på dette. 
 
Eigil orienterede om, hvor langt de var i arbejdet med at få lagt vandforsyningsledninger til Haven og hvilke 
overvejelser de gjorde sig. Nu er der forberedt til ny ledning ud til Haven, det bliver foretaget via styrbar 
underboring. 
 
På baggrund af de opgravninger der har været/er i Søby by, har man fået tegnet ledninger ind på kort.  
 
Bregninge Vandværk:  
De har lukket en boring. Teknisk afdeling mangler datoer. 
 
Der graves ny ledning til Tværbymark, hvor der bliver 9 tilslutninger. En del af den bliver underboret. 
Forventes klar 1. april 2017. Ledningen ligger i rabatten og målerbrønd placeres på grunden.  
 
Der er nu styr på vandspild. Der har været 3 vandaflæsninger i 2016 og ved den sidste var der næsten intet 
svind. 
 
Ærøskøbing Vandværk:  
Har netop afsluttet en stor investering. De har taget vandtårnet ud af drift, og investeret i nye pumper med 
mere tryk og ny generator. Det virker efter hensigten. Der har været lidt problemer med opstartstrykket i 
vandledninger ved pludseligt stort forbrug. Ellers har kun en kunde lidt problemer – Ærø Færgerne – når de 
tanker drikkevand ind på færgerne om aftenen.  
 
De har separeret drikkevandstanke, så de nu kan pumpe individuelt. 
 
Nye prøver har ikke vist spor af glyphosat.  
 
Fremtidsprojekter, når Søndergade lægges om i 2017, bliver der lagt nye stik. 
 
Der afholdes fællesmøde omkring afhjælpning af kalk. den 28/2-17 kl. 17:00 på det lille hotel. Su 23/2 til 
Johan. 
 
Rise Vandværk: 
Nye prøver har ikke vist spor af glyphosat. Resultatet af prøver foretaget i 2016 har været i ugeavisen. 
 
Takstblad er godkendt. Faste afgifter er hævet med 200 kr. 
 
Der skal lægges ny PE vandledning som erstatning for gammel eternitledning i Dunkær gade og et stykke ud 
af Dunkær gyde.  
 
Vandledning skal skiftes i Dunkær og Lille Rise. Metoden bliver en kombination af opgravning og cracking. 
De regner med at gå i gang i foråret.  
 
Målerne skal skiftes ud til elektroniske målere. De starter i år. Det vil tage ca. 4 år at komme alle igennem.  
 
Ærøskøbing Vandværk og Rise Vandværk skal have fundet en ny løsning til korttegning, da den nuværende 
ophører i løbet af 2017. Dette blev drøftet.  
 
 
Ærø Vand: 
Der afholdes hygiejnekursus 2/2-17 – Der er 30 pladser som alle er besat. Kurset afholdes på Ærø Hus 
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Der holdes møde om tilbagestrømssikring den 8/2-17 med VVS installatører på Ærø. Arbejdsgruppen har 
lavet brev til respektive borgere, brevet har været til kommentering hos vandværkerne, der er ikke kommet 
rettelser tilbage, så nu bliver dette forelagt VVS installatørerne.  
 
Ærø Vand har modtaget aflæsninger fra Bregninge, Ærøskøbing og Rise – Mangler fra Søby, vil gerne have 
den inden den 1/2-17. 
 
På 15 boringer er foretaget TV-inspektion. De er gennemgået på 3. hånd. Der forventes tiltag på nogle af 
boringerne, de skal renses, syres af og børstes. 
 
Nye overbygninger hos boringer Thorup 2.  
 
Der er foretaget indvendig renovering af vandværket (bygningsdelen). 
 
Vandledninger skal skiftes på Toftevejen og Sølvgade, Marstal. 
 
Søby Vandværk og Ærø Vand skal have møde omkring Langebro i Søby.  
 
Jesper orienterede om den nye persondataforordning, som erstatter persondataloven. Nu skelnes der 
sådan, at Vandværkerne er dataejere af data omkring forbrugerne, og de som indberetter, er databehandlere 
af data omkring forbrugerne. Senest 1.4.18 skal der været indgået kontrakter mellem parterne på 
håndteringen af data på forbrugerne. Der skal være en procedure omkring, hvordan man behandler 
persondata, og medarbejdere skal være instrueret i denne. Der kan gives enorme bøder, hvis 
persondataforordningen ikke overholdes. Man kan læse mere om det i bl.a. Vandposten.  
 
Teknisk afdeling: 
Der er sendt mail ud omkring indberetninger, som skal være Teknisk afdeling i hænde inden 1. februar 2017. 
Ærø Vand kan ikke indberette – da de først har dem midt i februar.  
 
 
Ad. 6 
Næste møde bliver den 5. oktober 2017 kl. 15 – mødelokale 3 – Ærø Rådhus. 

 


