Tillæg nr. 1 til Ærø Kommunes Vandforsyningsplan 2017-29.
Indledning
I Ærø Kommunes Vandforsyningsplan 2017-29 blev der indenfor Bregninge – og Søby Vandværks
forsyningsområder udlagt henholdsvis seks og to områder, som ’fremtidige forsyningsområder’. Dette var
valgt, da vandværkerne på daværende tidspunkt ikke havde økonomi eller en plan for, hvornår de kunne
forsyne områderne.
Siden 2017 er der etableret forsyningsledninger ind i fem af de til samme otte områder.
Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 21 afsat 600.000 kr. til økonomisk
tilskud til etablering af forsyningsledninger i de resterende tre områder, derfor er dette plantillæg nr. 1 til
Vandforsyningsplanen på Ærø udarbejdet.
Lovgrundlag
Tillægget er udarbejdet i henhold til Vandforsyningsloven og Bekendtgørelsen om vandplanlægning. Den
kommunale økonomiske støttet til udbygningen af den almene vandforsyning er givet efter
Vandforsyningslovens § 53.
Ændring i forsyningsområder
Med dette tillæg inddrages nedenstående ’fremtidige forsyningsområdet’ i de respektive vandværkers
’naturlige forsyningsområde’:
Bregninge Vandværk
Bregninge Vandværks naturlige forsyningsområde udvides med følgende områder jf. Figur 4 i
Vandforsyningsplan 2017-29:
Tværbymark. Der er etableret forsyningsledninger.
Møllebakken. Der er etableret forsyningsledninger.
V. - og Ø. Bregningemark. Der er etableret forsyningsledninger.
Grønnemose (Grønnemosevej). Der gives tilskud til at der etableres forsyningsledninger.
Område der forbliver et fremtidigt forsyningsområde
Skovsmark2 (Der er reelt kun et fritidshus i dette område, som vandværket ikke vil kunne forsyne til
gældende takst).
Søby Vandværk
Søby Vandværks naturlige forsyningsområde udvides med følgende områder jf. Figur 4 i
Vandforsyningsplan 2017-29:
Haven – Søby Vandværk har etableret en forsyningsledning frem til området ’Haven’. Det resterende
område frem til Skjoldnæs Fyr giver kommunen et tilskud til at der etableres forsyningsledninger.
Lebymark – Der gives tilskud til at der etableres forsyningsledninger.
Handleplan for vandværkerne
Søby – og Bregninge vandværker skal som udgangspunkt have etableret det ledningsstykke, som der er

givet kommunalt tilskud til, inden for et halvt år. I særlige tilfælde kan administrationen forlænge denne
frist med et halvt år.
Kommunen yder tilskuddet til de enkelte projekter i følgende prioriterede rækkefølge
-

Søby Vandværk, Lebymark med bevilling på 500.000 kr. den 1. december 2021.

-

Bregninge Vandværk, Grønnemose med bevilling 260.000 kr. i 2022.

-

Søby Vandværk, Haven til Skjoldnæs Fyr med bevilling på 500.000 kr. i 2023.

Vandværkerne vil få tilskuddet udbetalt ved henvendelse, når ledningsstykket er etableret og
funktionsdygtigt. Er udgiften til etablering mindre end vurderet vil tilskuddet bliver tilsvarende reduceret.
På anmodning fra vandværket kan kommunen vælge at stå i forskud for de ejendomme, der ikke tilsluttes
ved forsyningsledningens etablering.
Miljøvurdering
Planen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Da der kun er tale om en
administrativ ændring af betegnelsen for en række områder fra fremtidige forsyningsområder til naturligt
forsyningsområde vurderes dette plan tillæg ikke at være omfattet af krav om screening.
Høring
Kommunalbestyrelsen sætter en frist på fire uger til fremsættelse af indsigelserne til forslag til tillægget, da
det vurderes, at der er tale om mindre ændringer.

Kort over den nye udbredelse af det naturlige forsyningsområder for Bregninge og Søby vandværker – ’Den
nye figur 4’ jf. Vandforsyningsplan 2017-29, som dette tillæg sætter.

På koret ses, at der med Tillæg nr. 1 til Ærø Kommunes Vandforsyningsplan 2017-29 kun er et område
indenfor Bregninge Vandværks forsyningsområde, som stadig er udlagt som ’fremtidigt forsyningsområde’.
Alle de øvrige områder tidligere fremtidige forsyningsområder er nu en del af vandværkernes naturlige
forsyningsområde. Det betyder i praksis, at der indenfor en kort årrække - bortset fra et enkelt fritidshus i
området Skovsmark - vil være muligt at blive tilsluttet den almene vandforsyning, når det ønskes.

Kort fra Vandforsyningsplan 2017-29, som nu bortfalder:

Figur 4 Det område, hvor ejendomme umiddelbart kan blive forsynet med vand fra vandværket kaldes ”det naturlige
forsyningsområde”. Indenfor Bregninge – og Søby Vandværks forsyningsområde er der områder, hvor vandværkerne
endnu ikke har udlagt vandledninger. Disse områder, der ligger udenfor det naturlige forsyningsområde, er vist med en
sort afgrænsning og et navn på ovenstående kort.

