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Referat  

Emne: Bestyrelsesmøde i Vandsamarbejde 

Tid og sted: onsdag den 6. februar 2019, kl. 16 hos Sonfor. 

Deltagere: Peter Petersen, Jeppe Bastholm, Jens Sylvest Pedersen, Peter W. Jørgensen, Lars 

B. Riemann og Susanne Vesten (referent).   

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst afholdte møde. 

2. Evaluering af generalforsamlingen den 15. november 2018. 

3. Gennemgang af økonomien v/ kasserer Jeppe Bastholm. 

4. Herunder gennemgang af Naturstyrelsens opgørelse af vores medfinansiering af Oksbøl 

skov (se bilag). 

5. Afdrag af gæld til kommunen (v/Rønsdam) v/Peter Petersen. 

6. Deklaration om sprøjtefrie arealer (Rønsdam) (se bilag). 

7. Politisk beslutning vedrørende udvidet beskyttelse af BNBO, hvad betyder det for os? 

8. Næste indsatser. 

9. Udvalgets møder med kommunen om grundvandsbeskyttelse v Susanne og Peter P. 

10. Bordet rundt. 

11. Eventuelt, herunder næste mødedato.   

 

Punkt 1. 

Dagsorden blev godkendt, og referat af sidste møde blev underskrevet. 

Punkt 2. 

Peter P. refererede fra en god generalforsamling den 15. november 2019, men hvor bestyrelsen 

måtte erkende en stor fejl, idet forslag fra Høruphav Vandværk om ændret regnskabsår var ble-

vet glemt. Forslaget kommer med på generalforsamlingen i 2019.  

Punkt 3. 

Jeppe har opgjort vores konto i Sydbank, og der mangler p.t. indbetaling af kontingent for 2018 

fra 2 vandværker. Peter P. kontakter Dynt-Gammelgab Vandværk med hensyn til medlemskab af 

Vandsamarbejdet efter sammenlægning med Skelde Vandværk.  
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Der skal inden 1. marts 2019 indbetales moms. Naturstyrelsen skal fremsende faktura på 600.000 

kr. i løbet af februar 2019 ifølge den aftalte tilbagebetalingsplan. Susanne rykker Inge Gillesberg 

fra Naturstyrelsen for denne faktura.  

Punkt 4. 

Ifølge tilbagebetalingsplanen skal Vandsamarbejdet betale 20% af erstatninger til lodsejere, 

hvilket på forhånd blev estimeret til 4,1 mio. kr. Med de aftaler, der er indgået på nuværende 

tidspunkt, er dette beløb ca. 40.000 kr. højere. Naturstyrelsen mangler stadig en aftale med en 

enkelt lodsejer, så vandsamarbejdet må forvente, at der kommer yderligere et beløb til skov-

rejsningsprojektet. Bestyrelsen besluttede, at differencen mellem det endelige erstatningsbeløb 

og de estimerede 4,1 mio. kr. afregnes i forbindelse med den sidste faktura fra Naturstyrelsen i 

februar 2021.       

Punkt 5. 

Peter P. orienterede om møde med Sønderborg Kommune den 28. november 2018. Parterne er 

enige om, at Vandsamarbejdet skal betale 3,6 mio. kr. til Sønderborg Kommune. Kommunen har 

accepteret en afdragsordning, der betyder, at Vandsamarbejdet betaler 0,9 mio. kr. i 2019. Pe-

ter P. arbejder på at få en skriftlig aftale om afdragsordningen. Bestyrelsen er enige om, at det 

kun er i tilfælde af, at der ikke er indgået nye aftaler om BNBO, at afdrag til kommunen forøges.  

Punkt 6. 

Sønderborg Kommune har fået et advokatfirma til at udarbejde et udkast til deklarationer om 

sprøjtefri drift af arealer omkring BNBO til Rønsdam Vandværk. Vandsamarbejdet fremsender 

kommentarer til udkastet, og foreslår kommunen, at de forestår tinglysningen. Udgiften til ting-

lysning deles mellem kommunen og det vandværk, der får gavn af deklarationen (SONFOR).   

Punkt 7. 

Der er kommet et nyt udspil fra regeringen om sprøjtefri drift af BNBO. Som noget nyt vil staten 

komme med et sprøjteforbud, hvis det ikke forinden er lykkedes vandværker og landmænd at 

blive enige om en frivillig aftale. Der skal stadig være en taksationskommission, hvis parterne 

ikke kan blive enige om erstatningens størrelse, men landmanden kan ikke anlægge en retssag 

mod kommunen.   

Punkt 8. 

Susanne har udarbejdet en liste over alle vandværker med status for indsats i BNBO. Listen sen-

des til kvalitetssikring hos Henrik Züricho, Sønderborg Kommune. Her er en kort status: 

- Antal vandværker: 36 

- Antal BNBO, hvor der ikke er krav om aftaler: 18 

- Antal BNBO, hvor der er indgået aftale: 2 

- Antal BNBO, hvor der er dialog med vandværk og lodsejer: 4 

- Antal BNBO, der afventer plan om ny kildeplads/nedlæggelse: 2 (Broager/Huholt) 
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- Antal BNBO, der igangsættes i 2019: 6 

- Antal vandværker, der mangler godkendt Indsatsplan: 4. 

Bestyrelsen vil opfordre alle vandværker til at kontakte Vandsamarbejdet for at få sat gang i 

processen med at indgå aftaler.    

Punkt 9. 

Peter P. orienterede om et konstruktivt møde med Sønderborg Kommune den 12. december 2018 

om sløjfning af utætte boringer og pesticidkampagner. Kommunen har kortlagt, at der kun er 6 

gamle, ubenyttede boringer indenfor BNBO. Disse boringer tilhører vandværker, som vil blive 

kontaktet af Peter P. med hensyn til sløjfning.  

Kommunen og Sonfor har indvilliget i, at begge kommunikationsafdelinger udarbejder materiale 

til pesticidkampagner, som kan bruges af alle vandværker efterfølgende. De er blandt andet ved 

at udarbejde materiale til Kompostdagen på alle genbrugspladser den 13. april 2019. Herunder 

også et logo til Vandsamarbejdet.   

Punkt 10. 

Peter P. orienterede om Vandrådets generalforsamling den 11. april 2019.  

Punkt 11. 

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 9. maj 2019 kl. 16 hos Sonfor.  

 

 

Den 13. februar 2019 

Susanne Vesten 

  


