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Dagsorden/referat 
 

Møde: Om BNBO og næste skridt  

Tid:  11. februar 2021 kl. 11-12.10: 

Sted:  Digitalt via Teams 

Deltagere:  Vandråd: Mads V. Sørensen, John E. Sørensen og Hans J. Schmidt  

 Vandsamarbejde VSRK: Michael Sølgaard, Louise A. Bjergbæk  

Rebild Kommune: Minna Simonsen og Mark Højfeldt 
Referent:  Mark 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Status på BNBO gennemgang – se referat fra TMU 

3. BNBO rapport fra Niras – se eksempel på BNBO rapport 

4. Tilbud på vurdering af BNBO beskyttelses (afsnit 3.2 i BNBO rapport, gul) 

5. Eventuelt 

 

Bilag: Referat fra TMU inkl. bilag, Eksempel på BNBO rapport (beskrivelse af BNBO området) 

 

Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt uden bemærkninger. 

2. Status på BNBO gennemgang – se referat fra TMU 

Minna gennemgik dagsordenspunkt 30 om BNBO gennemgang og hvad der er blevet besluttet i 
TMU. Der var enkelte opklarende spørgsmål. Et par stykker er vist herunder:  

Vil kommunen kræve, at vandværker skal lave aftaler med boligforeninger om at beskytte BNBO? 
– vi kan ikke afvise, at der også skal laves aftaler med dem. 
Er BNBO arealer det samlede BNBO areal eller det kun det areal som skal beskyttes i BNBO? Det 
er det samlede BNBO areal.  

Hvor kan vi se alle BNBO afgrænsninger? Dem kan I finde på Miljøgis eller på et link under dags-
ordenspunktet om BNBO på rebild.dk. Vi sender links med i mailen sammen med referat.    
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Ligger der et notat på kommunens vurdering af hvilke BNBO’er der skal beskyttes? Vi skriver lidt 
om retningslinjer og vurdering af BNBO i BNBO rapportens indledning.   

 

3. BNBO rapport fra Niras – se eksempel på BNBO rapport 

Vandråd og Vandsamarbejde var enig om, at det er en rigtig god ide, at kommunen får sat gang i 
BNBO rapporterne, så vandsamarbejde og vandværker uden for vandsamarbejde kan komme i 
gang med at beskytte BNBO. Kommunen står for udgiften til BNBO rapporten (alt undtaget afsnit 
3.2). Afsnit 3.2 skal vandsamarbejde eller vandværker selv stå for, da det er individuelt hvordan 
man vil gribe det an. 

Vi forventer BNBO rapporter for alle almene vandværker er klar en gang i marts måned. Vurde-
ringsafsnittet 3.2 kommer ikke med i rapporten, da det er rådgivning, som ikke er en del af 
kommunens arbejde. Vandværker eller vandsamarbejde skal selv tilkøbe den ydelse. Se mere i 
pkt. 4 hvad det koster for vurderingsafsnit 3.2.   

 

4. Tilbud på vurdering af BNBO beskyttelses (afsnit 3.2 i BNBO rapport, gul) 

Vi er alle enige om, at det er fint, at der kommer et tilbud med ud sammen med BNBO rapporter-
ne, så vandværkerne ved, hvad det eventuelt koster for rådgivning om virkemidler og løsninger i 
et BNBO (afsnit 3.2). Vandværker kan selv vælge om de vil bruge Niras eller en af de andre råd-
givere på markedet. Vandsamarbejdet planlægger at bruge Niras til de første 5 BNBO’er og even-
tuelt at lave en rammeaftale med dem.  

 

5. Eventuelt 

Vi aftaler at holde et møde når der ligger et udkast til BNBO rapport og prioritering af de 32 BN-
BO ud fra en række kriterier. Kriterierne kan være risiko for forurening, mest beskyttelse for 
pengene osv. Kommunen laver et udkast til prioritering som vandsamarbejde og vandråd kom-
menterer på. Kommunen indkalder til møde.    


