Lejre Vandråd

www.lejrevandraad.dk

Repræsentantskabsmøde og
Temaaften om BNBO
(Boringsnære beskyttelsesområder)
Der indkaldes hermed til repræsentantskabsmøde i Lejre Vandråd i
Kulturhuset i Hvalsø, Skolevej 12, 4330 Hvalsø
Torsdag den 10. april 2014 kl. 19.00 – 22.00.
Efter repræsentantskabsmødet, ca. kl. 20.00, holdes der temaaften om BNBO
(Boringsnære beskyttelsesområder), der optræder som et gennemgående tiltag i
kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i Lejre Nord.
Program
19.00
Repræsentantskabsmøde i henhold til dagsorden
19.30
Kort præsentation af energioptimeringsdagen
19.45
Kort status på Lejre Kommunes behandling af indvindingstilladelser
19.50
Pause med kaffe og kage
20.00
BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder) ved Gyrite Brandt
Naturstyrelsen har foreslået indsatsområderne som følge af grundvandskortlægningen i Lejre Nord (og Roskilde), og det må forventes at resten af
kommunen bliver tilsvarende behandlet med indsatsplaner, når Naturstyrelsen inden udløbet af 2015 har kortlagt resten af kommune, Lejre Syd
(Osted) og Lejre Vest.
Beskyttelsesområderne udlægges af kommunen og det sker på baggrund
af konkrete vurderinger af forureningstrusler mod vandforsyningen. I den
aktuelle situation er det ikke afklaret om udlægning af BNBO vil afhjælpe
konkrete problemer, men det forventes at blive en del af udredningsarbejdet.
Områderne, der udlægges, kan have varierende størrelse, mellem 10 300 meter og er ikke nødvendigvis cirkelformede; størrelsen og form er
afhængig af de geologiske og hydrogeologiske forhold i området.
Erstatning til alle de lodsejere, der bliver berørt af et BNBO, kan i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens § 64 betales af forbrugerne over
vandprisen.
Gyrite Brandt, der er uddannet geolog og i dag arbejder som selvstændig
konsulent bl.a. inden for drikkevand og grundvandsbeskyttelse, kommer
for at fortælle os om BNBO. Der vil være mulighed for at stille hende
spørgsmål både undervejs og efter foredraget.
22.00
Tak for i aften.
Tilmeldingsfristen er søndag den 6. april 2014 til undertegnede, på mail-adressen
post@lejrevandraad.dk. Venligst oplys, hvor mange I ønsker at deltage.
På bestyrelsens vegne
Niels Grann
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