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Gråsten er sikret rent - og billigt - drikkevand  
Sønderborg Forsyning starter nu på sidste etape af det omfattende arbejde, der skal sikre borgerne i 
Gråsten rent drikkevand i mange generationer frem i tiden. 
 
I løbet af november 2018 lægger Sønderborg Forsyning en ny vandledning fra nye boringer i Gråsten skoven 
under Ravnsbjergvej og videre til det nye og topmoderne vandværk, der blev taget i brug i 2016.  
 
- Vi foretog en række boringer i Gråsten skovene i 2017, og her kunne vi se, at der er masser af rent vand i 
området, fortæller projektleder hos Sønderborg Forsyning, Susanne Vesten og fortsætter: 
 
- Vandet fra de nye boringer er naturligvis blevet testet for både de nye og de mere velkendte pesticider, 
der for nylig er kommet fokus på. Men vi har ikke fundet noget, og risikoen for at finde pesticiderester i 
disse boringer er meget tæt på nul, da der aldrig er blevet brugt sprøjtegifte i skoven.   
 
 



 
 
 
 
Industriområdet sikret 
De nye boringer, der forsyner Gråsten Vandværk, har rigelig kapacitet til at forsyne både Gråsten og omegn 
- og de mange virksomheder i området. I slutningen af november bliver der således lagt to nye 
vandledninger fra vandværket og ud til Ahlmannsvej. Langt størstedelen af vandforbruget ligger nemlig i 
industriområdet ved Ulsnæsområdet og på Teglværksvej. 
 
- I dag har vi kun én vandledning under jernbanen, og den er af ældre dato og lavet af støbejern. Med de 
nye vandledninger under jernbanen fremtidssikrer vi også vandforsyningen til industriområderne, forklarer 
Susanne Vesten.  
 
Ingen takststigninger 
Investeringerne i vandforsyningen i Gråsten samt et nyt vandværk i Havnbjerg sker uden, at det bliver 
nødvendigt at hæve taksterne i 2019, og der kommer heller ingen takststigninger som følge af en omstridt 
skattesag. Dermed kan borgerne i Gråsten – og alle andre, der er får vand fra Sønderborg Forsyning - 
fortsat glæde sig over at have nogle af de billigste vandpriser i området. 
 
– Vandværkerne fik i sidste uge medhold i Højesteret, og det betyder, at vi i Sønderborg Forsyning faktisk 
får penge tilbage fra Skat, naturligvis til glæde for vores kunder, afslutter Susanne Vesten. 
 
 

FAKTA 
Om Gråsten Vandværk 
Gråsten nye vandværk er opført med henblik på at skabe optimal forsynings- og fødevaresikkerhed. Værket 
har lukkede systemer og to adskilte spor, den samlede kapacitet er på 700.000 m³ per år, og dermed har 
værket en reservekapacitet på ca. 40 %.  
 
Om vandpriser 
Sønderborg Forsyning leverer drikkevand til ca. halvdelen af borgerne i Sønderborg Kommune, herunder 
Gråsten by. Resten får vand fra private vandværker.  
 

Selskab Vandpriser 2018 - husstande med et årligt forbrug på 100m3 * 

Sønderborg Forsyning Ved 100 mᶟ/år: 1.353 kr./år  

Rinkenæs Vandværk Ved 100 mᶟ/år: 1.700 kr./år  

Egernsund Vandværk Ved 100 mᶟ/år: 1.718 kr./år  

Broager Vandværk Ved 100 mᶟ/år: 1.316 kr./år (OBS: 2017-priser) 

Tørsbøl Vandværk Ved 100 mᶟ/år: 1.844 kr./år  

Arwos (Aabenraa) Ved 100 mᶟ/år: 1.625 kr./år  
Kilde: www.rinkenaesvand.dk,  www.egernsundvand.dk, www.broager-vandvaerk.dk, www.ktvv.dk, www.arwos.dk 
* Priserne dækker en-familiehuse med et årligt vandforbrug på 100 m3. Priserne er inkl. moms og fast 
bidrag per vandmåler, men ekskl. bidrag til grundvandssikring og statsafgifter.  
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