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Godkendelse af kontrolprogram for Vollerup-Ulkebøl Vandværk 2023-
2027 

Sønderborg Kommune har den 3. april 2022 modtaget Indstilling til 

kontrolprogram 2023-2027 for Vollerup-Ulkebøl Vandværk. Indstillingen er 

efterfølgende revideret den 8. maj 2022, og indsendt til godkendelse på ny. 

 

Kontrolprogrammet er udarbejdet med udgangspunkt i vandværkets 

eksisterende kontrolprogram, som er blevet tilrettet. Kontrolprogrammet 

beskriver generelle vandværksoplysninger, mål, selve analyseprogrammet 

samt risikovurdering af analyseparametre, kildepladser og anlæg. Som bilag til 

kontrolprogrammet er vedlagt et excel-ark med lister over analyseparametre 

for de forskellige kontrolgrupper. 

 

Jeg har gennemgået kontrolprogrammet og kan konstatere, at det opfylder 

kravene beskrevet i Drikkevandsbekendtgørelsen1. 

 

Afgørelse 

Sønderborg Kommune godkender i henhold til Drikkevandsbekendtgørelses 

§7 stk. 3 det fremsendte kontrolprogram for Vollerup-Ulkebøl Vandværk. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Anne Lausten Hansen  

Telefon 88726902 

auha@sonderborg.dk 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                      
1 Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, BEK 
nr. 2361 af 26.11.2021 

 

Vollerup-Ulkebøl Vandværk a.m.b.a 

Linbækvej 7, Vollerup 

6400 Sønderorg 

  



 
 
 
 
 

Side 2

 

Klagevejledning 

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Klagen skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

via Klageportalen, som tilgås fra www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger 

på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 

myndigheden via klageportalen. I klageportalen sendes din klage automatisk 

først til Sønderborg Kommune. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen 

videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om 

videresendelsen. 

 

Når du klager, skal du betale et gebyr, som fremgår af 

www.naevneneshus.dk. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 

kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis 

du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 

begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 

Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 

imødekommes.  

 

Yderlig vejledning for klage findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside: 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-

foedevareklagenaevnet/vejledning/ 

 

Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er truffet. Klagen skal være 

modtaget inden klagefristens udløb den 7.juni 2022. 

 


