Sønderborg Vandsamarbejde
Referat
Emne:

Bestyrelsesmøde i Vandsamarbejde

Tid og sted: Onsdag den 26. oktober 2016, kl. 16 hos Sonfor
Deltagere: Peter Petersen (PP), Jeppe Bastholm (JB), Peter W. Jørgensen (PJ), Jens S.
Pedersen og Susanne Vesten SV (referent). Afbud fra Lars B. Riemann (LR).
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Gennemgang af Indsatsområder og BNBO v/Henrik Züricho.
Godkendelse af dagsorden/referat fra sidste møde.
Orientering om skovrejsningsprojekt ”Oksbøl Skov” v/Peter Petersen
Indkomne forslag til generalforsamling den 17. nov. 2016
a. Kommunens jurist har ændringsforslag til § 1-3
b. Forslag til landmænd vedr. ændring af opkrævning
c. Forbrug af produktionsvand i hele kommunen
5. Planlægning af generalforsamling:
Indlæg:

Susanna Esbensen, Sønderborg Kommune
Øvrige?

Pause
orslag til dagsorden for generalforsamlingen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Valg af dirigent
Kort beretning
Fremlæggelse af budget for 2017
Behandling af indkomne forslag
Valg af 2 suppleanter
Eventuelt.

6. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer.
7. Eventuelt.
Punkt 1.
Henrik Züricho (HZ) medbragte en opgørelse med tidsplaner for indsatsplaner i kommunen, i alt
10 stk. (vedlagt som bilag). Der har været en del arbejde med de 2 indsatsplaner, der har været
i høring i sommeren 2016. Det drejer sig om indsatsplaner for hhv. Sundeved og Midtals. Desuden
har der været en del arbejde med at udstede påbud til 3 landmænd i Mjang, hvor det ikke er
lykkedes at indgå frivillige aftaler. Derfor er arbejdet med de øvrige indsatsplaner blevet
forsinket, og derfor er det stadig ikke muligt at opgøre det nøjagtige areal af BNBO og
Indsatsområder. Dermed kan Vandsamarbejdet heller ikke udarbejde et færdigt budget for
opgaven med at beskytte grundvandet.
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Prioritering af arealer, der skal beskyttes bør ske i samarbejde mellem kommunen og
Vandsamarbejdet. HZ anbefaler, at prioritere områder, der ligger boringsnært højest og desuden
prioritere ud fra hvor store mængder rent drikkevand, de pågældende arealer skal beskytte.
Umiddelbart vurderer HZ, at de to største områder, der skal beskyttes, er indsatsområdet på ca.
120 ha på Nordals og en del af indsatsområdet i Stenderup omkring 5 boringer til Rønsdam
Vandværk på ca. 69 ha. HZ oplyste, at kommunen er klar over, at de 69 ha ved Rønsdam er en
vanskelig opgave, idet det ikke umiddelbart er et område, der er egnet til offentlig skovrejsning.
En mulighed kunne være økologisk drift, og dette er kommunen indstillet på at arbejde videre
med.
JB spurgte, om det er muligt at reducere arealerne af BNBO ved at øge antallet af
boringskontrolanalyser fra f. eks. hvert 4. år til hvert år. HZ svarede, at det er det ikke. BNBO er
beregnet ud fra blandt andet størrelsen af indvindingstilladelsen og tidsperioden mellem hver
kontrol. Men det er den godkendte indsatsplan, der fastlægger arealet af BNBO samt hvilke
restriktioner, der skal pålægges arealet.

Punkt 2.
Dagsorden for dette møde og referat af bestyrelsesmødet 11. maj 2016 blev godkendt.

Punkt 3.
PP oplyste, at der er indgået aftaler med 2 af de 3 større ejendomme i området, og at de
resterende aftaler vil komme på plads i løbet af de kommende år. Tilplantning af skoven
forventes at starte i foråret 2018. Der har været et borgermøde den 3. oktober 2016 med ca.
170 deltagere, der bidrog meget positivt med ideer til skovens indretning. Den direkte
borgerinddragelse fortsætter, og desuden sendes et planforslag i offentlig høring.

Punkt 4.
PP oplyste, at der er indkommet 2 forslag.
Forslag 1: Kommunens advokat har gennemgået vores vedtægter i forbindelse med udarbejdelse
af § 48-påbud, og har et par redaktionelle ændringsforslag til § 1-3 ud fra hvad der står i
bekendtgørelsen. Bestyrelsen foreslår derfor disse ændringer til afstemning på
generalforsamlingen.
Forslag 2: Avnbøl-Ullerup Vandværk har stillet forslag om, at landmænd skal slippe for at betale
de 0,28 kr./m³ for den del af vandforbruget, der bruges som produktionsvand (vanding af dyr).
Forslaget medfører ifølge PP’s beregning, at de øvrige forbrugere skal betale 0,03 kr. /m³ mere
pr. år. Forslaget kan tidligst træde i kraft i 2017, da stort set alle vandværker har fået godkendt
de 0,28 kr./m³ på takstbladet for 2016. Der var ikke enighed i bestyrelsen om dette forslag, men
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forslaget er fremsat i overensstemmelse med vedtægterne og sættes til afstemning på
generalforsamlingen.
SV undersøger om vandsamarbejder andre steder i landet har en lignende ordning.(Efter mødet
er der taget kontakt til Vandsamarbejde i Ålborg, og her er der ikke rabat til landmænd).

Punkt 5.
På generalforsamlingen den 17. november 2016 har vi et indlæg fra kommunen v/Susanna
Esbensen. Tidligere forslag om indlæg fra Niras om erstatningsopgørelse bortfalder.
PP undersøger hvem der vil være dirigent og stemmetællere. Desuden skal der vælges 2
suppleanter og 1 revisor.
JB og SV udarbejder i fælleskab et budget for 2016 og 2017, som sendes ud sammen med
indkaldelse til generalforsamlingen.

Punkt 6.
SV orienterede om status for oprettelse af konto i Sydbank.

Punkt 7.
Intet.
Næste bestyrelsesmøde aftales efter generalforsamlingen.

Den 2. november 2016
Susanne Vesten
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