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1.

BNBO

a.

Gennemgang af kommende indsatser af BNBO og indvindingsopland
v/Anne Lausten Hansen Vand & Natur i Sønderborg kommune
Anne fortalte lidt om den nye kortlægning af Als., som omhandler særligt den sydlige del af Als. Anne
oplyste, at der er god overensstemmelse mellem data fra SkyTEM og de eksisterende boringer. SkyTEM opløsningen er dog begrænset i fht. boringerne.
Susanne spurgte, om SkyTEM kan bruges til at vurdere placering af nye kildepladser. Anne svarede, at
den nye hydrologisk model er sendt til godkendelse ved Miljøstyrelsen. Derefter kan den anvendes til
arbejdet med nye kildepladser og hydrologisk vurdering ved fx Vadebækken.
Når den hydrologiske model ligger klar, skal der genberegnes indvindingsområder og BNBO mm.
Peter spurgte om kortlægningen viser, om der kommer krav om beskyttelse af indvindingsoplande, eller der fortsat kun er tale om indsats i BNBO. Anne vurderede ikke, at BNBO’erne ændrer sig væsentligt med den nye kortlægning.
BNBO’er (18 stk.), som ikke er omfattet af en indsatsplan, kommer for Teknik- og Miljøudvalget i november 2021, så aftalerne for de BNBO’er kan foregå under ekspropriationslignende vilkår.
Indsatsplaner
Der mangler for Sydals og Kegnæs, Kær og Guderup. Kær og Guderup skal implementeres i Sønderborg
og Midtals. Måske ny indsatsplan for hele Als start 2022, når kortlægningen er på plads. Der var enighed om, at det var en god idé med en samlet indsatsplan.

b. Status på forhandling med landmænd
Peter orienterede om forhandlingen, som pågår i fbm. indsatsen Avnbøl-Ullerup vandværk. Der er ikke
interesseret i den forlagte aftale. Det videre forløb af forhandlingen blev drøftet.
Jeppe præsenterede beregningsmetoder til udregning af erstatning. Susanne oplyste, at der foreligger
beregningsgrundlag for aftalen i Mjang Dam. Susanne finder det frem.
Jeppe præsenterede forskellige beregningsmetoder til udregning af erstatning. Susanne oplyste, at der
foreligger beregningsgrundlag for aftalen i Mjang Dam. Susanne finder det frem.
Efter en gennemgang af de forskellige beregningsmodeller var der enighed i bestyrelsen om at hæve
erstatningen. Derudover ønsker bestyrelsen at imødekomme landmanden i fht. at inddrage et lille
hjørne længst ind mod byen i aftalen, men samtidigt skal landmanden oplyses, at BNBO ikke kan gøres
mindre. Formanden blev bedt om at ringe til landmanden og forelægge ham det nye tilbud.
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Morten opgør et foreløbigt areal, som skal danne grundlag for aftalen for Avnbøl-Ullerup.

c.

Det videre forløb vedr. BNBO ved Mjang Dam
Afgørelsen er påklaget til overtaksationskommissionen, og vi afventer afgørelse.

2.

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Dagsorden blev godkendt og referat af bestyrelsesmødet den 14. september 2021 underskrevet.

3.

Orientering fra styregruppemøde om Oksbøl skov
Udsat til næste møde.

4.

Forberedelse af kommende års budgetter, herunder næste års vandafgift til vandsamarbejdet (forslag til generalforsamlingen)
Vandafgiften blev drøftet, herunder kommende udgifter til indsatser i bl.a. Oksbøl Skov. Der var enighed om, at bestyrelsen kommer med et forslag på 48 øre/m3.
Der skal opstilles et budget, til det skal der dannes et overblik over de kommende projekter. Jeppe, Susanne og Morten afholder et arbejdsmøde og fastlægger et budget.

5.

Planlægning af generalforsamlingen – 18. november 2021
Jeppe fremlagde revideret regnskabet. Bianca havde talt med Kristian Nordstrøm, som kommer og fortæller om biodiversitet mm. Bianca tager en snak med Kristian om det praktiske.
Sønderborg Kommune kommer og fortæller om status og nyt indenfor vandforsyning og vandkvalitet.
Peter udsender regnskab samt varsel om generalforsamling med henblik på at gøre opmærksom på, at
forslag/punkter, som skal til behandling på generalforsamlingen, ifølge vedtægterne, skal være bestyrelsen i hænde senet 4 uger før generalforsamlingen.

6.

Eventuelt herunder (dato for næste møde)
Næste bestyrelsesmøde aftales efter Generalforsamlingen den 18. november 2021.

Den 7. oktober 2021
Morten Søndergaard Nielsen
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