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Referat af møde i Ærø Vandråd den 5. oktober 2017 kl 15.00 på Rådhuset.

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

Dagsorden:

1. Status Desphenyl-Chloridazon problematikken
2. Status BNBO
3. Status vandforsyningsplan og opdatering af beredskabsplan
4. Deltagelse DV områdemøde 11/10
5. Tilmelding DV kursus 24/10
6. Bordet rundt
7. Næste møde

Ad. 1
Rise Vandværk har fund over grænseværdien i 4 boringer ud af fem. Boringen ved siden af vandværket, 
som tidligere har været brugt af Marstal vandværk, er taget i brug af Rise Vandværk i stedet. Den boring 
med det højest målte indhold af Desphenyl-Chloridazon er taget ud af drift. 

Ærøskøbing Vandværk har fund over grænseværdien i 4 boringer ud af 6. Pumpningen på de to boringer, 
som er under grænseværdien, er intensiveret. 

Søby Vandværk har fund over grænseværdien i 3 boringer ud af 5. Den boring med det højest målte indhold 
af Desphenyl-Chloridazon er taget ud af drift. Pumpningen på de to boringer, som er under grænseværdien, 
er intensiveret. 

Ærø Vand har fund over grænseværdien i 4 boringer ud af 14 (tidligere 15). Der er taget en enkelt boring ud 
af drift. Forureningen ser ud til at blive standset ved behandling i kulfilteranlægget.

Der genudtages prøver på afgang værk i næste uge på Rise, Ærøskøbing og Søby Vandværker.

Udtagningen af boringerne påvirker muligheden for at nødforsyne hinanden, vandværkerne imellem.

Frode kommunikerer fundene til Fyns Amts Avis.

Ad. 2
Udlægning af BNBO’er er godkendt af Kommunalbestyrelsen, som fulgte Ærø Vandråds indstilling. Det er 
aftalt med Svendborg Kommune, at indarbejdelse af BNBO’erne i indsatsplanen igangsættes i løbet af 2018.

Ad. 3
Vandforsyningsplanen for 2017 – 2029 er godkendt af Kommunalbestyrelsen. Beredskabsplanen er 
ligeledes godkendt. Fremadrettet opdateres beredskabsplanen ved hvert vandrådsmøde. Vandværkerne 
opfordres for nuværende til at gennemgå bilag 3 med fortegnelse over følsomme forbrugere.

Ad. 4
Der er ingen deltagelse i mødet den 11. oktober.

Ad. 5
Der forventes deltagelse fra alle vandværker bortset fra Ærø Vand.

Ad. 6
Rise Vandværk har skiftet vandledninger i Dunkær-området. Der startes udskiftning af en ledningsstrækning 
i Lille Rise i denne uge.

Årets udskiftning af elektroniske målere er godt i gang.



492-2017-30609

Ærøskøbing Vandværk har fået monteret kalkknuser. Anlægget er på prøve indtil november. 

Bestyrelsen har afprøvet systemet forud, og forventer sig meget af forsøget.

Renovering af rentvandstanken forventes gennemført uden behov for vandtilførsel fra Rise Vandværk.

Søby Vandværk har fået de to boringer i voldgraven foret og pumpet rene. 

Udskiftning af vandledningen i Langebro er godt undervejs.

Forsyningsledningen til Haven by graves ned inden jul.

Trykreduktionen fra vandværket til Søby forventes også etableret inden jul.

Bregninge Vandværk har fået startet vandledningen til Tværbymark op. Der er foretaget 9 tilslutninger, og 
klargjort til resten af de husstande på strækningen, som ønsker at tilslutte sig med tiden.

Digitalisering af ledningsnettet er godt i gang.

Ærø Vand er færdig med indvendig renovering af vandværket.

Der er overvejelser om renovering af rentvandstankene.

Tre boringer i Thorup, hvoraf en ikke har været i brug i mange år, er afsyret. Det ser ud til at lykkes, at få alle 
tre boringer i god drift.

Der eksperimenteres med det mekaniske iltningsanlæg, med henblik på at reducere energiforbruget og 
nedbringe kalkindholdet i vandet.

Ad. 7
Næste møde er 8. februar 2018 kl. 15.00. 
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