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Referat af møde i Ærø Vandråd den 6. oktober 2021 kl 15.00 på Rådhuset.

Tilstede: Ejgil Jensen, Leif Juul Sørensen, René Rasmussen, Jesper T. Andersen, Michael 
Thomsen, Susanne C. Frederiksen, Jakob Nørby, Nanna Tekla Grønbæk, Kirsten Johansen 
(referent).

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Status for BNBO, herunder risikovurdering, høringssvar til Udkast til Bekendtgørelse om 

udpegning af drikkevandsressourcer mv.
3. Planlægning af møde med landbruget om BNBO.
4. Klimahandleplan og samarbejdet med forsyningerne.
5. Orientering om Tillæg #1 til vandforsyningsplanen.
6. Fjernelse af overflødige brandhaner eller sikring med kontraventiler.
7. PFAS
8. Henvendelse fra Ærø Vand om deltagelse med 2 personer i vandrådets møder. 
9. Valg af formand.
10. Bordet rundt.
11. Eventuelt, herunder næste møde.

Ad.1 
Godkendt.

Ad.2
Jakob Nørby gennemgik udpegningen af BNBO’er og orienterede om, at Miljøstyrelsen mundtligt 
har godkendt, at der arbejdes videre med udgangspunkt i de af vandværkerne beregnede 1-årige 
BNBO’er. Jakob anmoder styrelsen om at få godkendelsen på skrift.

Vandværkerne drøftede status, herunder muligheden for at ekspropriere og betydningen heraf.

Der er uklarhed over de fastsatte frister og hvad der skal nås hvornår. Kommunerne har forskellige 
tolkninger.

Organisering af forhandling med lodsejerne blev drøftet. Vandværkerne er overvejende stemt for at 
følge anbefalingerne fra DANVA og Danske Vandværker om at holde kommunen op på, at det er 
kommunen, der har forpligtigelsen til at sætte sig i spidsen for at BNBO-aftaler bliver forhandlet på 
plads og gerne med en ens pris til lodsejerne på den valgte model.  Køb, leje eller kompensation til 
lodsejerne. Dette under afstemning med Vandrådets medlemmer.

Kirsten Johansen finder det vanskeligt for kommunen at træffe økonomiske beslutninger om 
erstatninger på vandværkernes vegne og mener at vandværkerne står stærkest ved, at det er 
vandrådet der forhandler med landmændene, med kommunen på sidelinjen. I sidste ende er det 
kommunens ansvar at aftalerne bliver indgået, men det betyder ikke nødvendigvis, at det er 
kommunen der skal stå for den praktiske opgave.

Vandrådet anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender muligheden for ekspropriation.

Nanna Thekla Grønbæk gennemgik den udførte risikoberegning af BNBO’erne.

Der skal tages særskilt stilling til beskyttelsesniveauet for nitrat.
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Kirsten Johansen orienterede om, at Kommunalbestyrelsen har besluttet, at indsatsplanen skal 
opdateres i 2022-2023, selv om det jf. lovgivningen næppe er et krav før i 2025.

Ad.3
Svendborg Kommune orienterede om deres proces med inddragelse af landmænd og 
landbrugsorganisationer.

Ærø Vandråd var enige om, at mødet fastsættes til afvikling efter den 26. november 2021.

Mødet skal have fokus på opgaven, herunder hvordan man fastsætter erstatninger, hvad salg af 
jord kan have af konsekvenser for landmanden, juraen omkring BNBO’er og den praktiske opgave.

Der var enighed om at tilkøbe en konsulent fra Velas til at deltage i mødet. Det vurderes ikke 
tilstrækkeligt at involvere Centrovice som politisk organisation i mødet. Eller andre 
landbrugsorganisationer for den sags skyld. Det planlagte møde med Centrovice den 5. november 
aflyses således.

Der var desuden enighed om, at hvert vandværk deltager med 2 personer. For Ærø Kommune 
deltager udover administrativt personale, formanden for Teknik-, miljø- og havneudvalget.

Det bliver Ærø Vandråd og Ærø Kommune der i fællesskab inviterer til mødet.

Jakob Nørby tilbød at komme med et forslag til, hvordan tilskårne BNBO’erne kunne komme til at 
se ud for den enkelte landmand, så der allerede til mødet ligger en slags oplæg. 

Kirsten Johansen arbejder videre med at finde en mødedato og indgå en aftale med Velas.

Der afholdes et møde i Ærø Vandråd inden mødet med landmændene.

Ad. 4
Klimakoordinator Marie-Sophie Ahlefeldt orienterede om Ærø Kommunes arbejde med DK2020, 
herunder de mål for CO2 – reduktion som Kommunalbestyrelsen har vedtaget.

En del af opgaven vedrører forsyningerne.

Ærø Vand vurderer, at der bliver behov for at tilkøbe rådgiverbistand.

Vandværkerne opfordres til at kontakte Marie-Sophie om aktuelle tiltag eller hvis der er behov for 
en snak om mulige tiltag.

Ad. 5
Jakob Nørby orienterede om status for arbejdet med tillæg til vandforsyningsplanen. Tillægget 
forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen den13. oktober.

Ejgil Jensen orienterede om, at arbejdet med etablering af forsyning til Lebymark er i gang og at 
ejendommene tilskrives i nær fremtid med henblik på at opnå bindende tilsagn om tilslutning.

Vandledningen skal gå under landkanalen, hvilket kræver forskellige tilladelser.

Ad. 6
Ansvar for fjernelse af brandhaner drøftet.
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Det er uklart om brandhanerne gennemskylles.

Ærø Kommune opfordres til at undersøge, hvem der varetage gennemskylning af anlægget.

Ad. 7
Jakob Nørby orienterede om PFAS-problematikken.

Vandværkerne får udtaget prøver først i det nye år. 

Ad. 8
Vandrådet fastholder sin nuværende sammensætning.

Ærø Vands repræsentant i vandrådet deltog ikke i drøftelsen.

Ad. 9
Ejgil Jensen blev valgt som formand.

Ad. 10
Søby Vandværk
Der er afholdt generalforsamling.

Der er taget nye DC-analyser, som viser uændret resultat.

Der er lavet ny hovedledning på Abildvej

Udbud af projektet i Lebymark forventes gennemført inden jul.

Bregninge
Har fået lidt nye tilslutninger.

Er begyndt at skifte målere, herunder udskiftning af Easy-flow fra plast til metal.

Rise
Der er skiftet flow-måler, og flere står til udskiftning.

Der er gang i Thorupboringen og det kører.

Der udføres eftersyn på anlægget i nær fremtid.

Ærøskøbing
Der skal ske renovering af boringen på Præstens Vej som tager sand ind. Der udføres 
erstatningsboring i uge 48.

Ærø Vand
Vandledning i Bondebygade, Hvidtfeldtsgade mfl. er afsluttet. I alt 600 meter ledning er blevet 
fornyet.

Der monteres digitale vandmålere i 2022. Udskiftningen forventes at løbe over hele året.

Der er stiftet en nyt forsyningsselskab som hedder Ærø Forsyning A/S, hvorunder Ærø Vand A/S 
er placeret.
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DDS fra 2015 om indvinding og produktion, er blevet revideret og foreligger i udkast.

I 2022 skal hele ledningsnettet opmåles og digitaliseres jf. lovgivningen om LER

Der er taget analyser for TFA og der er ikke gjort fund.

Ærø Vand er interessent i et MUD-projekt under DTI om udvidet vandbehandling. Projektet har 
endnu ikke opnået finansiering. 

Der pågår pt. forbrugervalg i Ærø Vand.

Ad. 11
Takstblade bedes fremsendt senest primo november.

Næste ordinære møde er torsdag den 27. januar 2022 kl. 15.
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