Spørgsmål til kommune (Vand & Jord)
Vinter 2014
1. Kort orientering om forløbet af kurset om Hygiejne, vandværksteknik og Ledelse. Bek. Nr. 132
2. Kan man forvente at kommunen vil gå ind og ekspropriere BNBO og ION områder, såfremt der
ikke kan opnås forlig med lodsejeren?
3. Vandrådet vil gerne have bekræftet, at de almene vandværker ikke skal udrede erstatning til de
ION områder, der ikke er BNBO eller Vandindvindingsoplande?
4. Vedrørende Vandsamarbejdet. (§ 48)
Vil arbejdsopgaverne blive holdt inden for begrænsningerne i Bek. # 1048?
5. Var det ikke en bedre løsning at bruge de 1,25 kr/m3 til at få lukket eller repareret nogle af de
boringer, der ligger over grænsen 50mg/l eller 5 mg/l med stigende tildens?
Se i øvrigt vedlagte bilag: Nitratproblemet.
6. Vandværkerne bør have adgang til de bagved liggende beregninger, der berører vandværkerne
direkte i diverse planer der udarbejdes. Som eksempler på beregninger, kan nævnes BNBO
beregninger og Evnefaktor.
7. Hvad siger kommune til at følge nedenstående anbefaling fra FVD, når sagerne om
Indsatsplaner køres igennem?
Anbefaling fra FVD:
Kommunernes fastlæggelse af BNBO omkring vandværkernes indvindingsboringer
Flere kommuner planlægger i denne tid BNBO’er omkring relevante indvindingsboringer. Hovedparten af
kommunerne har derfor entreret med rådgivende firmaer, som har udarbejdet de tekniske forslag til brug
for kommunen. Disse forslag bliver sendt i høring hos vandværkerne, som herved har mulighed for at
fremsætte relevante kommentarer og forslag. FVD er positiv overfor kommunernes initiativer. Men for at
fremme en god dialog med kommunen og for at undgå eventuelle faldgruber har FVD’s landsbestyrelse
tiltrådt nedenstående fem-punktsplan:
Følgende emner bør indgå:
1. Vandværkerne sender forslaget til sekretariatet, hvor vi sammen gennemgår forslaget og forholder
os til
a. Den fastlagte beskyttelseszone
b. De foreslåede tiltag, der skal gennemføres, herunder hvilke aktører, der er ansvarlig.
2. Inden høringsfristen er afsluttet, går vandværket i dialog med kommunen, så det bliver klarlagt,
hvem der har ansvaret for de forskellige initiativer.
3. I vandværkets høringssvar præciserer vandværket, at det er kommunens ansvar at gennemføre de
forskellige initiativer, herunder at restriktioner på landbrugsjord bør effektueres efter
miljøbeskyttelseslovens regler i form af påbud.
4. Vandværket oplyser, at man umiddelbart ikke er sindet at indgå frivillige aftaler med lodsejere, da
det for vandværker omfattet af prislofter ikke ligger fast om udgifter til
beskyttelsesforanstaltninger kan medtages, og at det for alle vandværker er afgørende, at få
fastslået at man er part i sagen og derfor vil have mulighed for at blive hørt og kunne påklage dette
til Natur og Miljøklagenævnet.
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5. I tilfælde af uenighed om erstatningsfastsættelsen for rådighedsindskrænkninger på specielt
landbrugsjord er det afgørende, at der foreligger et påbud, så erstatningsfastsættelsen kan ske
efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven.
Sekretariatet vil være vandværkerne behjælpelig med at udarbejde høringssvar til kommunen.
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