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ejerlavsnavn
Preben Richard
Hovedejer 11n
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Lee Vandværk A.m.b.a.
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*Frasorteret kommunens ejendomme, veje og adressebeskyttede ejere
Møde
Alle de vandværker som er udpeget som værende følsomme over for
sprøjtemidler, indkaldes til møde i – foråret 2021. Her vil kommunen informere
omkring BNBO-opgaven og fortælle om de muligheder der er ift. indgåelse af
dyrkningsaftaler mellem vandværk og lodsejere, erstatning,
finansieringsmuligheder og tidsplan for arbejdet.
Erstatning
Vandværket og de berørte lodsejere skal sammen finde frem til en mulig
erstatning for de arealer, som ligger inden for BNBO. Her kan lodsejeren med
fordel inddrage sin lokale landbrugskonsulent. Viborg Kommune stiller sig i denne
proces til rådighed ift. faglige input og sparring.
Indsatskatalog
Viborg Kommune har sammen med rådgiverfirmaet NIRAS udarbejdet et
Virkemiddelkatalog, hvor vandværkerne sammen med lodsejere kan finde
inspiration til, hvordan indsatser via dyrkningsaftaler kan udformes. I vedhæftede
link kan Indsatskataloget downloades. Her findes ligeledes eksempler på
beregning og opgørelse af erstatning for arrondering inden for BNBO.
Finansiering
Vandværkerne kan evt. få deres omkostninger til BNBO-erstatning finansieret via
et kommende Vandsamarbejdet, hvis et sådant samarbejde vedtages af Byrådet.
Tidsplan
• Møde – Infomøde med Viborg Kommune – foråret 2021
• Milepæl 1 Møde og information til de berørte lodsejere +
landbrugskonsulent, deadline sommeren 2021
• Milepæl 2 Beslutning om hvilke arealer som skal beskyttes og virkemiddel,
deadline ultimo 2021
• Milepæl 3 Aftaler indgås mellem vandværk og lodsejere, primo 2022
• Milepæl 4 Udregning af erstatningsstørrelse, primo 2022
• Milepæl 5 De berørte marker indskrives med servitut og tinglyses med de
gældende arealrestriktioner medio 2022.
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