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Referat af møde i Ærø Vandråd den 31. januar 2019 kl 15.00 på Rådhuset.

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

Dagsorden:

1. Valg af formand
2. Betaling for vand til brandslukning
3. Gennemskylning af brandhaner
4. Udbud af laboratorieydelser
5. Tilbagestrømssikring
6. Deltagelse I DV-Fyn arrangementer
7. Revision af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse som følge af udlæg af BNBO’er
8. Opdatering af beredskabsplan
9. Bordet rundt
10. Næste møde
11. Eventuelt

Ad. 1. 
Frode Madsen blev genvalgt.

Ad. 2. 
Vand brugt i forbindelse med brandslukning, som ikke faktureres, registreres som vandspild. Vandværkerne 
har ikke tidligere opkrævet penge for vand anvendt til brandslukning. Der er ikke noget juridisk til hinder for 
at foretage opkrævning for vandforbruget. Det er betalingen af afgiften for ledningsført vand, som afgør om 
forbruget registreres, og dermed ikke figurerer som vandspild.

Vandværkerne afgør selv om der foretages opkrævning.

Håndteringen af branden i flislageret ved Marstal Fjernvarme blev drøftet. Kommunen såvel som Vandrådet 
er enige om, at der er behov for et møde med Beredskab Fyn om håndtering af store brande.

Kommunen indkalder til et møde.

Jesper T. Andersen og Frode Madsen deltager på vandrådets vegne.

Ad. 3.
Sagen drøftes med Beredskab Fyn på det kommende møde, jf. pkt. 2.

Ad. 4.
Der er indgået 3-årig kontrakt med Agrolab pr. 01.04.2019. 

Ad. 5.
Ejgil Jensen orienterede om status.

Der udarbejdes en annonce i fællesskab med kommunen, om reglerne.

Ad. 6.
De fremsendte invitationer blev drøftet i forhold til deltagelse.

Ad. 7.
Kirsten Johansen orienterede om igangsættelse af processen med udarbejdelse af en ny indsatsplan for 
grundvandsbeskyttelsen, herunder det særlige fokus på BNBO. 

Der oprettes et koordinationsforum i løbet af foråret.
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Ad. 8.
Kirsten Johansen erindrer om at fremsende eventuelle nye medarbejderes navne og telefonnumre til en 
opdatering af beredskabsplanen.

Ad. 9. 
Bregninge Vandværk har haft et lille vandspild på 2,5 %. Det undersøges om der er basis for at udvide 
ledningsnettet i Vester og Øster Bregningemark.

Søby Vandværk har afsluttet anlægsarbejdet i Haven by. Der er opnået 10 tilslutninger indtil videre.

Næste projekt kan potentielt blive forsyning af Lebymark. Det bliver dog ikke lige her og nu.

Sammenkoblingen mellem Bregninge og Søby vandværker er testet, men der er problemer med 
trykudligningen, som medfører driftsproblemer på værkerne såvel som vacuum i ledningsnettet. Der arbejdes 
videre med en løsning.

Renovering af ledningsnettet i Præstevænget, Nørrebro og Mosegårdsvej er i udbud.

Vandprøverne har været fine.

En boring ved Søbygårds Volde er blevet renset af Vandcenter Syd. Der prøvekøres på boringen pt. Der er 
vand, men desværre også tegn på okker.

Ærøskøbing Vandværk har forsøgt at få en underviser fra Thetys til øen, men det er desværre ikke lykkedes 
endnu.

Der er problemer med at foretage indberetning til Jupiter.

Rise Vandværk har fået vand fra Ærøskøbing Vandværk i forbindelse med en kortvarig nedlukning af værket, 
og der er ikke oplevet forsyningsproblemer.

Vandledningen i Østermarksvej, op til Møllegyden, udskiftes i løbet af foråret. Der skal skiftet 125 målere i 
februar/marts i Dunkærområdet. Herefter udstår alene udskiftning af 125 målere i Ll. Rise.

Ærø Vand har afsluttet udskiftning af 600 meter vandledning i Egehovedvej. 

Der er fundet en leverandør til levering af ny rentvandstank. Byggetilladelse er opnået, og der afventes 
endelig tilladelse i henhold til vandforsyningsloven. Byggeriet har været i udbud, og forventes sat i gang i 
september.

Ad. 10
Næste møde er den 5. september 2019 kl. 15.00.

Ad. 11
Intet.
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