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Referat af møde i Ærø Vandråd den 29. maj 2017 kl 14.00 på Rådhuset.

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

Afbud: René Rasmussen

1. Godkendelse af dagsorden
2. Drøftelse af nyeste informationer om udlægning af BNBO’er.
3. Gensidig information
4. Næste møde

Ad. 1.
Godkendt.

Ad.2.
Regeringens pesticidhandleplan blev drøftet i forhold til udlægning af BNBO’er.

Det er vandrådets vurdering, at der skal arbejdes videre med modelberegning baseret på 1 års transporttid. 
Vandværkerne iværksætter selv beregningerne og beder om en anbefaling fra rådgiver om, hvordan en 
eventuel usikkerhed kan imødegås.

Herefter tages stilling til om vandrådet kan og vil pege på en given udlægning af BNBO’er i forhold til den 
kommende statslige udpegning, som forventes sat i høring blandt kommunerne. Den nye beregning drøftes 
på det kommende møde i juni.

Ad. 3.
Ærøskøbing Vandværk orienterede om, at Søndergadeprojektet er ved at være afsluttet for vandværkets 
vedkommende. 
Der arbejdes på at kontrollere nitrit i forbindelse med vandbehandlingen.
Vandværket har fået tilladelse til at montere et kalkknuseanlæg i en prøveperiode på tre måneder.

Rise Vandværk har oplevet for lavt iltindhold i vandet og der arbejdes med teknikken.
Udskiftning af hovedledningen i Dunkærgade er afsluttet og udskiftningen i en del af Dunkærgyde er i gang. 
Herefter igangsættes udskiftningen i Ll. Rise.
Vandmålere udskiftes til elektroniske målere og de indledende arbejder er i gang. Udskiftningen forventes at 
skulle ske over de kommende 3 år.

Søby Vandværk har udsat vandforsyningsprojektet i Haven til efteråret pga. for få tilmeldinger. Projektet er 
ikke opgivet.
Der renoveres lidt på vandværket og ryddes op udenfor. Ellers er der kun mindre renoveringsopgaver på 
ledningsnettet i gang pt.  

Ærø Vand har sendt målere til kontrol. Vandværket så også gerne, at der var økonomisk mulighed for at 
investere i elektroniske målere, men lige nu prioriteres vandkvaliteten frem for elektronik. 
Der udskiftes ledning på øverste del af Toftevejen og i Sølvgade.    
Vandværket er bygningsmæssigt under totalrenovering indvendig.
Vandcenter Syd kommer i uge 23 og udsyrer boringerne Torup 1, 2, 3. Virker tiltagene, overvejes de andre 
boringer udsyret på et senere tidspunkt.                      
Der er sendt 450 breve ud pva. alle vandværker på Ærø vedr. tilbageløbssikring. Ærø Vand står til rådighed 
for VVS-installatørerne med henblik på bistand til udfyldelse af de nødvendige blanketter. 

Ærø Kommune gennemfører tilsyn på alle vandværker incl. boringer i drift, i løbet af i år.
 
Ad. 4.
Næste møde afholdes den 19. juni 2017 kl. 12.30.
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