VANDRÅD NORDFYN i NORDFYNS KOMMUNE

Dato: 18.08.2015

Indsatsplanlægning i Nordfyns Kommune B
Hvad kan vandforsyningen gøre?
Vandråd Nordfyn har udarbejdet dette notat, med nogle forslag, som måske kan være
en hjælp for vandforsyningerne i det videre arbejde for beskyttelsen af vores grundvand.
Grundvandsforum
Grundvandsforum og politikerne har Indsatsplanen – Rammeplan – klar til at blive
sendt i 12 ugers høring ultimo december 2015.
Planen forventes endelig politisk godkendt i 2. kvartal 2016.
Vandforsyningens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
Vær bevidst om bestyrelsesansvaret
Frivillige aftaler
Det vil selvfølgelig være forskellige tiltag der skal til i de respektive indvindingsområder.
En aftale kan være om:
• Køb af areal til ny boring
• Dyrkningsaftaler
• Mageskifte
• Deklaration
• Skovrejsning
• o.a.
Berørte lodsejere vil sikkert gøre brug af konsulenter ved indgåelse af frivillige aftaler.
Vandråd Nordfyn vil anbefale, at vandforsyningerne gør brug af konsulenter:
• Landmålere – der har et bredt kendskab til jordpriser, deklarationer m.m.eksempelvis GeoPartner
• Rådgivende firmaer - eksempelvis Orbicon/Atlecia/Rambøll
Ejendomsmæssig undersøgelse
Har man kun en lodsejer er arbejdet jo overskueligt, men ved flere kan følgende være
en god ide:
A. Kortlæg området på matrikelkort, luftfoto e. lgn.
Anvend kort fra jeres digitale ledningsregistreringssystem eller hent dem på
Grundkort Fyn.
B. Konsulent/Bestyrelsen besøger og interviewer lodsejere.
Det kan være en fordel, at vedkommende der får opgaven har kendskab til
landbrug. Det kan gøre en dialog nemmere.
- Planer for fremtiden (udvide/nedlægge svinebeholdning)
- Kan mageskifte være en ide
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- Købe areal
- Lodsejer er interesseret i privat skovrejsning
- o.a.
C. Kommuneplan sammenholdes
D. Se også Notat Indsatsplanlægning i Nordfyns Kommune, 23.06.2015
Deklaration
Den frivillige aftale tinglyses på ejendommen.
Det vil være en god ide, men nok svært, at få deklaration tinglyst forud for andre
panthavere. Af hensyn til en evt. tvangsauktion.
§ 24 Miljøbeskyttelsesloven
Anmoder vandforsyningen om at Nordfyns Kommune udsteder et påbud af en aftale,
bliver påbuddet givet til ejer.
Det er så op til kommunen om de vil udstede påbud af den eksakte aftale.
Handleplan
Det kan være en god ide at udarbejde en handleplan, så jeres forbrugere kan følge
med i vandforsyningens plan for grundvandsbeskyttelse.
En sådan plan kan selvfølgelig være mere eller mindre fyldig!
Eksempler herpå kan ses på VCSs hjemmeside http://www.vandcenter.dk/om-os/publikationer
- Handleplaner for kildepladser.
Andre nyttige links
Bekendtgørelse om indsatsplan:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139378
Vejledning om indsatsplaner:
http://naturstyrelsen.dk/media/136011/vejledning-om-indsatsplaner-2015.pdf
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse -Miljøbeskyttelsesloven:
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132218
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