
Vandrådet i Sønderborg Kommune 

Side 1 

Spørgsmål : Svar :r 
 
Punkt 1: 
Vi ønsker at vide hvilken position 
vandrådets repræsentant vil tage  
I de kommende forhandlinger i 
følgegruppen for indsatsplanerne for 
Nordals. 
Her tænkes specielt på erstatningernes 
størrelse(kr/ha) og typisk pris ved køb af 
jord og kriterier for udpegning af 
indsatsområder. 
 
 

 
Punkt 1: 
Vandrådet anbefaler at man anvender 
vejledning 308 fra FVD, når der skal 
forhandles erstatning, og ikke betaler 
erstatninger højere end nævnt i denne 
vejledning. 
 
Vandrådet er enig med FVD der fraråder 
køb af jord. 
 
Vandrådet vil følge udarbejdelsen af de 
kommende indsatsplaner. 

Spørgsmål fra Havnbjerg vandforsyningsselskab og svar. 



Vandrådet i Sønderborg Kommune 

Side 2 

Spørgsmål : Svar:ar 
 

Punkt 1 fortsat: 

 

Følgegruppe 

Ud over Vandrådet deltager følgende 

I følgegruppen: 

• Danmarks naturfredningsforening 

• Landbo Syd 

• de involverede vandværker 

• Sønderborg Kommune 

• Naturstyrelsen 

 

 

Punkt 1 svar ud over side 1.: 

. 

Vandrådet gennemgik erfaringerne 

Specielt fra arbejdet med 

indsatsplanerne for Nordals. 

 

Der var noget uklarhed med hensyn 

til forhandlingsforløbet med de 

lodsejere, der bliver ramt af 

dyrkningsbegrænsningerne. I tilfælde 

Nordals vil kommunen sende et brev 

til de berørte lodsejere. Men hvad så 

?? 

Spørgsmål og svar til Havnbjerg vandforsyningsselskab 



Vandrådet i Sønderborg Kommune 

Side 3 

Spørgsmål : Svar:ar 
 

Punkt 1 fortsat: 

 

 

 

Punkt 1 svar ud over side 1 + 2.: 

. 

Torben lovede at afkræve kommunen 

en handlingsplan. 

 

 

Spørgsmål og svar til Havnbjerg vandforsyningsselskab 



Side 4 

Spørgsmål : Svar:ar 
 

Punkt 2 

 

Vil vandrådet tage initiativer til at 

oprette en fond til at koordinerer 

Udbetaling af erstatning for 

indskrænkninger i brugsretten i 

indsatsområderne, således at 

omkostningerne deles solidarisk 

mellem vandforbrugerne i 

sønderborg Kommune? 

 

 

Punkt 2: 

 

Nej, Vandrådet vil ikke oprette en 

sådan fond. 

Dels er der vandværker, der allerede 

har meddelt, at de ikke vil være med, 

dels vil det medføre en hel del 

bureaukrati, som måske vil forhindre 

at man opnår det optimale 

forhandlingsresultat. 

 

Spørgsmål og svar til Havnbjerg vandforsyningsselskab 

Vandrådet i Sønderborg Kommune 



Side 5 

Spørgsmål : Svar:ar 
 

Punkt 3 

 

Vil Vandrådet assisterer ved 

udarbejdelse af dyrkningsaftaler? 

 

 

 

Punkt 3: 

 

Ja, vandrådet vil opfordre FVD til at 

udarbejde en sådan vejledning. 

Arne tager kontakt til FVD. 

Spørgsmål og svar til Havnbjerg vandforsyningsselskab 

Vandrådet i Sønderborg Kommune 



Side 6 

Spørgsmål : Svar:ar 
 

Punkt 4 

 

Vil Vandrådet stille resurser til 

rådighed til en geologisk vurdering af 

indsatsplanerne idet det har vist sig 

at nogle af konklusionerne er baseret 

på forældede data? 

 

 

 

Punkt 4: 

 

Vandrådet har ikke afsat resurser i 

budgettet til den slags opgaver. 

Vandrådet vil overveje om det er 

nødvendigt, eventuelt ved en 

ændring af budgettet. 

P.t. kan vandrådet kun bidrage med 

at knytte de nødvendige kontakter. 

Spørgsmål og svar til Havnbjerg vandforsyningsselskab 

Vandrådet i Sønderborg Kommune 



Vandrådet i Sønderborg kommune 

Side 7 

Spørgsmål ? 


