25 m beskyttelseszone
5 december 2012
Af Arne Lhjungmann Pedersen

Spørgsmål til NaturErhvervsstyrelsen
•
•

•
•
•

Hej
Vi er kommet lidt på kant med en lodsejer der er omfattet af 25 m beskyttelseszonen omkring vor
boring DGU # 162.722.
Vi har sendt vedlagte brev til ejeren af den berørte matrikel.
Som svar har vi modtager dette svar:
“Til Bestyrelsesformanden for Havnbjerg Vandforsyningsselskab,
Vi har modtaget dit brev vedr. respektafstand omkring kildeplads Nordborgvej 12A tilhørende
Havnbjerg vandforsyningsselskab.
Vi vil gerne understrege at Havnbjerg vandforsyningsselskab IKKE må opsætte en indhegning på
vores matrikel.
Vores forpagter har været i dialog med Landbo Syd, som ikke kan bekræfte at Sønderborg
Kommune skulle have hjemmel til at kræve en sådan indhegning. Endvidere står der i vejledningen
fra Miljøministeriet (Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen) på side 5: 'Der er ikke krav om etablering af
et fysisk hegn ved overgangen fra de 25 meter til det resterende landbrugsareal'.
Vi ikke har modtaget nogen henvendelse fra Sønderborg Kommune der overfor os indskærper et
krav om indhegning og derfor kan en sådan indhegning selvfølgelig ikke finde sted.
Med venlig hilsen

Svar fra NaturErhvervsstyrelsen
•
•
•

•

•
•

Til Havnbjerg Vandforsyningsselskab v. Arne Lhjungmann Pedersen.
Naturstyrelsen kan vejledende oplyse, at der ikke er hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 21b
til at kræve etablering af et fysisk hegn ved overgangen fra 25-meter zonen til det resterende
jordbrugsareal.
Det betyder, at kommunen ikke kan påbyde, at der skal ske en indhegning af boringen på
baggrund af Miljøbeskyttelseslovens § 21b, men kommunen kan stadig henstille til, at der
sker en indhegning. Derudover skal det også oplyses, at der heller ikke er hjemmel i § 21b til
at hindre den pågældende lodsejer i at køre i 25-meter zonen.
Der er dog andre muligheder, der kan benyttes. Som vandforsyning kan I forsøge at opnå en
frivillig aftale med den pågældende lodsejer om, at han kører en anden vej, såfremt I er
bekymrede for uheld, spild el. lign. Dernæst kan I henstille til den pågældende kommune, at
de indgår en frivillig aftale med lodsejeren eller alternativt udsteder et påbud til lodsejeren
på baggrund af Miljøbeskyttelseslovens § 24, som led i udlægningen af et boringsnært
beskyttelsesområde(BNBO).
Jeg håber ovenstående svarer på jeres spørgsmål. Såfremt I har yderligere spørgsmål, er I
velkomne til at henvende jer igen.
Med venlig hilsen
Mikkel Bach Madsen

Jurist
Klimatilpasning, vandsektor og grundvand
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