
Allerførst lidt om mig selv

Vandværkernes modstand mod indsatsplaner i 2014

Møde med folk fra Ålborg

Møde med folkene der står for statens kortlægning

Erkendelsen af nødvendigheden af indsatsplaner

August2020



Kommunen startede udarbejdelse af indsatsplaner i 2014

Der var lagt op til 16 forskellige indsats områder

Begejstringen var meget lille hos vandværkerne

Fåråret 2015 opfordrede kummunen til et vandsamarbejde

Møde med indlæg af folk fra Ålborg og statens kortlægning

Politikkerne besluttede at alle borgerne i Kommune.

Vandrådet nedsatte et hurtigarbejdende udvalg
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Udarbejdet af arbejdsgruppe på et 
møde den 30. juni 2015 
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Organisation 

• Vandsamarbejdet er en selvstændig enhed 
organisation/forening, og ikke en del af 
Vandrådet.

• Vandsamarbejdet afholder møder for alle 
vandværker i forlængelse af Vandrådets 
møder.

• Alle almene vandværker, der oppumper 
grundvand i Sønderborg Kommune, skal 
deltage i et frivilligt vandsamarbejde.
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Hvis ikke alle almene vandværker er med frivilligt,

kommer der et § 48 påbud fra Sønderborg Kommune.

Danfoss og Danish Crown er ikke almene vandforsyninger

Der skal vælges en bestyrelse for vandsamarbejdet.

Bestyrelsens bagland er alle almene vandforsyninger –

Eventuelt opdelt i to lokale grupper: Als og  Jylland 
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Tidsplan

August 2015 Vandrådets bestyrelse drøfter forslag til Vandsamarbejde.

November 2015 Stormøde om Vandsamarbejde i direkte forlængelse af 
Vandrådets årlige møde for alle vandværker. Her 

vælges 5 deltagere til planlægning af en stiftende 
generalforsamling.

December 2015 Stiftende generalforsamling for Vandsamarbejdet.
Der vælges 5 medlemmer til bestyrelsen, som herefter 

udarbejder samarbejdsaftale med vedtægter og 
arbejdsprogram. 

.
Hvordan blev det så ???       



De enkelte vandværkers samtykke ved underskrift  32 ud af 35

Godkendelse af vedtægter / forretningsorden

Valg til bestyrelsen 
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Finansiering 
• Bestyrelsen opretter en konto, som vandværkerne i 

Vandsamarbejdet indbetaler til. 

• Sønderborg Kommune kan stille en bankgaranti

• Takstbladet skal ændres, så det fremgår hvilket beløb, der går 
til Vandsamarbejdet. (Grundvandsbeskyttelse)

• Vandsamarbejdet skal primært finansiere de indsatser i BNBO 
og Indsatsplanerne ” INO ” områder 
jordkøb/jordbytte/deklarationer eller dyrkningsaftaler 

• Vandsamarbejdet vil tilstræbe permanente aftaler og gerne 
samarbejde ved f.eks. skovrejsning/natur områder med støtte 
fra Kommune , Naturstyrelsen eller andre eksterne parter.    
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Finansiering 
Staten opkræver et Drikkevandsbidrag på 0,67 kr./m³ solgt vandmængde i 2015.

I 2016 og 2017 sænkes dette bidrag til 0,39 kr./m³. Forslag: de resterende 0,28 kr./m³ 
øremærkes til Vandsamarbejdet. Herved mærker forbrugerne ingen takststigning.

I 2018-2020 vil der være 0,48 kr./m³ til Vandsamarbejdet.



Afregner til vandsamarbejdet efter faktureret m³ hos forbrugerne.

En driftsudgift for virksomhederne, primært landbrug.

Afkobling fra den almene vandforsyning.

Kan opkræves som en fast grundvandsafgift hos forbrugerne. 
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Vandsamarbejdet påtager sig at forhandle

Ved BNBO skal vandværket selv betale 20% af erstatningen

Ved køb er det vandværket der fremadrettet ejer og drifter dem

Dyrkningsaftaler

Ved INO er det vandsamarbejdet der betaler erstatningen for 
deklarationer

Overholdelse af tinglyste deklarationer 
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Samarbejdsaftale fra 2016 
om 150 ha i Indsatsområde:

 Sønderborg Kommune 
40%

 Naturstyrelsen 40%
 Vandsamarbejde 20%

Oksbøl Skov
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Landmænd har klaget over 
kommunens påbud til 
Miljøklagenævn 

 24 ha i BNBO
 Afgørelse forventes i 2021

Mjang Dam Vandværk
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Aftale indgået i 2017 af 
Sønderborg Kommune 

 60 ha - heraf 15 ha i 
BNBO

 Vandsamarbejde 
betaler den andel, 
der vedrører 
afgrødetab til 
kommunen.

Rønsdam
Vandværk
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Iller Vandværk
0,4 ha i BNBO
Afventer nye analyser.

Holm Vandværk
 4 ha
 Afventer 

Vandsamarbejde.



Avnbøl-Ullerup 4,8ha.
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Fakta om Vandsamarbejdet i Sønderborg

 Forening af 30 private vandværker og Sønderborg Forsyning stiftet i 2016.
 I 2020 er kontingent 0,48 kr./m³ solgt vandmængde.
 Kontingent er indtil videre fastlagt til og med 2021.
 Vandværker betaler 20% af erstatning i BNBO.
 Indenfor ION (større indsatsområder) betaler Vandsamarbejdet 100%.
 Vandværker bestemmer om de selv vil forhandle aftaler med landmænd 

eller om de vil have Vandsamarbejdet til at føre forhandlinger.
 Hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale inddrages kommunen. 
 Der er indgået aftaler for hovedparten af arealer i BNBO og ION. 


