BNBO
Informationsmøde tirsdag den 12. oktober 2021

Dagsorden
• Velkommen

• Kommunens proces
• Oplæg fra Niras v. Christian Thirup
• Virkemidler, økonomi og proces

• Overvejelser og spørgsmål
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Opgaven
• Der er lavet en tillægsaftale om BNBO i pesticidstrategi 2017-2021.
• Kommunerne skal lave risikovurdering inden udgangen af 2022.
• Skal der laves en indsats skal det så vidt muligt ske ved en frivillig aftale. Aftaler skal være indgået senest
i 2022.
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Risikovurdering
• Kommunen har afsluttet risikovurderingerne, som er sendt til alle vandværker. Herunder
oplysninger om hvilke arealer der er berørt.
• Der skal laves indsatser, mod erhvervsmæssig brug af pesticider, ved pt. 16 vandværker.
• Miljøstyrelsen har bergenet de nye BNBO’er. De nye BNBO’er bliver offentliggjort i januar 2022
på Arealinformation (kortmateriale).

4

Frivillige aftaler
• Der skal forsøges at indgås frivillige aftaler mellem vandværk og lodsejer. Kommunen er
facilitator.
• Lodsejer og vandværk har indflydelse på udformningen af den frivillige aftale.
• Det er vandværket, der skal betale for erstatningen til lodsejer.

• Kan der ikke indgås en frivillig aftale, vil kommunen give et påbud om rådighedsindskrænkninger.
Afgrænsning, vilkår og erstatning er ikke til forhandling. Ejendomsavancen er skattefri.
• Politikkerne i NFK har besluttet at pålægge rådighedsindskrænkninger og udvist ekspropriationsvilje på
et overordnet niveau.
• Det er vandværket, der skal betale for erstatningen til lodsejer.

• Frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår kræver konkret politisk beslutning.
• Inden den frivillige aftale underskrives, skal den behandles politisk.
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Frivillig aftale – orientering af lodsejer
• Kommunen har ikke orienteret lodsejer.

• Vil I selv gøre det?
Hvis ikke, så sender vi et orienteringsbrev til de berørte lodsejere.
Skal kommunen gøre det, vil vi gerne have besked senest den 1. november 2021.
• Som udgangspunkt regner vi med, at I (vandværket) tager kontakt vedr. frivillig aftale til
lodsejerne, når de er orienteret.

• I kan få skabelon til orienteringsbrev til lodsejer fra os.
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Frivillig aftale – proces
• 1. november 2021: Vandværk skal meddele kommunen om de selv vil orientere lodsejerne.

• 1. december 2021: Kommunen har sendt orienteringsbrev til de relevante lodsejere.
•  31. december 2022: Aftaleindgåelse
• Skal kommunen inddrages aftales det med hvert enkelt vandværk.
• Aftalemøder hvor kommunen er med, skal gerne planlægges samme dag.
• Prioritering afhænger som udgangspunkt af jeres tilbagemeldinger.

• Politisk behandling af enkeltsager (ekspropriationslignende vilkår) vil puljes.
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Frivillig aftale - hjælp
• Drøftelse af løsningsmuligheder for beskyttelse
• Brancheorganisationen, rådgiver og kommune (baseret på tilgængeligt materiale)

• Input til og vurdering af BNBO-erstatninger
• Brancheorganisationen og rådgiver

• Formulering af aftaletekster
• Brancheorganisationen, rådgiver og eksempler i tilgængeligt materiale

• Forberedelse af lodsejermøder
• Brancheorganisationen og rådgiver
• (Kommune)
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Når den frivillige aftale er indgået
Vandværket skal sørge for:

• Tinglysning af aftaler
• Tilsyn med overholdelse af aftaler
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Overvejelser og spørgsmål
• Hvilke muligheder ser I?

• Hvilke udfordringer ser I?
• Hvad vil I gøre for at få en smidig og god proces?

• Vil I slev prøve at indgå de frivillige aftaler?
• Skal vi holde et status/erfaringsmøde midt 2022?
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