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Resumé af offentlige høringssvar for Vandforsyningsplan 2022 2034
I forbindelse udarbejdelsen af Vandforsyningsplanen 2022 – 2034 har udkast til vandforsyningsplanen været i offentlig høring i perioden 22. december 2021 – 16. februar
2022.
I den forbindelse er der indgået høringssvar fra tre eksterne parter, samt to interne
bemærkninger fra Aabenraa Kommunes Forvaltning. Herunder er der et resumé af høringssvar, samt forvaltningens kommentarer hertil. Bemærkninger og ændringer af redaktionel art er ikke anført.
Modtaget fra

Resumé af høringssvar og bemærkninger fra Forvaltningen

Arwos

SIDE 44: Det står, at alle vandværker løbende har pligt til at kontrollere forbrugernes målere ved stikprøver. Det er ikke helt korrekt, da vandværkerne også har muligheden for at udskifte samtlige målere inden for en ni årig periode uden stikprøvekontrol. Det
er dog rigtigt, at vandværket på opfordring skal bevise, at målerne overholder tolerancetærsklerne for målere i drift. Dette
fremgår af Vejledning til bekendtgørelse om individuel måling af
el, gas, vand, varme og køling.
KOMMENTAR TIL HØRINGSSVARET:
Rettes uden bemærkninger.

Det fælles
Vandråd for
Aabenraa
kommunes
vandværker

SIDE 17: Til nedenstående sætning ønskes en tilføjelse (anført
med kursiv):
Kommunen er opmærksom på de overflødige brandhaner og i
2022 udarbejdes en oversigt over samt – i samarbejde med beredskab og vandværker – en plan for nedlæggelse af overflødige
brandhaner, samt vedligeholdelse af blivende brandhaner.
Fjernelse af de overflødige brandhaner vil ske i hht. planen og i
takt med, at der kan afsættes de fornødne midler til at gennemføre planen, ”dog således, for at undgå risiko for evt. forurening,
skal overflødige brandhaner være fjernet senest den 31.12.2029.”
KOMMENTAR TIL HØRINGSSVARET:
I stedet for det ønskede er følgende tilføjet:
Målet er, at man inden 2034 (planens løbetid) har nedlagt overflødige brandhaner, forudsat at der kan opnås den nødvendige finansiering til formålet.

Sønderborg
Kommune

SIDE 22: I planen står, at Terkelsbøl Vandværk. De forsyner Tørsbøl Vandværk.
KOMMENTAR TIL HØRINGSSVARET:
Rettes uden bemærkninger.

Modtaget fra

Resumé af høringssvar og bemærkninger fra Forvaltningen

Team Byg

Peger på, at det kan overvejes at indregne eventuelle udvidelser
af vandværkernes indvindingsmængde som følge af etablering af
vandforbrugende virksomheder.
KOMMENTAR TIL HØRINGSSVARET:
Der er foretaget følgende ændringer:
SIDE 42 i indledende tekst tilføjes:
Derudover kan nye virksomheds- eller energityper påvirke
vandbehovet.

Team Miljø

SIDE 45 er tilføjet følgende:
Fremtidigt forbrug af vand til nye virksomheds- og energityper”
Der er for øjeblikket stor interesse for etablering af nye virksomhedstyper, f.eks. til nye energi- og brændstoftyper, som kan påvirke vandbehovet.
SIDE 43 tabel 5.1: Peger på, at planen vedr. indvinding til dambrug ikke tydeligt skelner mellem indvinding fra boringer og indvinding af overfladevand.
KOMMENTAR TIL HØRINGSSVARET:
Det tydeliggøres i teksten, at der er tale om både grundvand og
overfladevand.
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