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Signe Krogh
Svar fra VSK

Hej Signe,
I VSK er vi glade for at kunne få muligheden for at komme med vores kommentarer til en forlængelse af
jordfordelingsprojektet.
Vi er enige i, at der har været et godt forhandlingsmiljø i løbet af processen og vi har også flere gange troet, at der
var en løsning, der kunne få jordfordelingen til at gå op. Dog med udfordringer hver gang, især mht. de arealer, dr
kommer dyrknings restriktioner på. Vi har flere gange været i kontakt med de relevante myndigheder ved Aalborg
Kommune med henblik på en løsning med disse arealer, der ville kunne bruges til ex skovrejsning. Hver gang har vi
fået en klar fornemmelse af, at vores område i VSK er meget langt nede på prioriteringslisten, og vi har ikke tidligere
kunnet finde en løsning med disse arealer.
Da vi nærmede os 1. maj 2019 så det igen ud til at vi var meget tæt på en løsning, der ville kunne få en betydelig del
af jordfordelingen til at gå op, og på den vis sikre et stort areal grundvandsbeskyttelse. Dog ville VSK stå overfor et
ikke ubetydeligt tab på en bygningsmasse, som vi ikke har mulighed for at påtage os. Samtidig så det ud til vi på
skæringsdagen ville stå tilbage med en stor del af de deklarerede arealer, hvilket aldrig har været vores intention, da
vi for at vil anse jordfordelingen som ”gået op” ikke kan stå tilbage med dette.
Vi er i VSK omfattet af vandsektorloven, og har fået en forhåndsgodkendelse til at kunne få et tillæg til vores prisloft,
til at kunne opkræve et beløb til afdrag på et lån, men med de betingelser, der er givet herfor må vi ikke have for
stort et procestab. At vi er omfattet af Vandsektorloven betyder samtidig, at vi som vandværk ikke må eje jord og
bygninger, uden at få dispensationer.
Hvis jordfordelingen kunne fortsættes straks, ville vi gerne arbejde aktivt med dette, da vi gerne vil have beskyttet
vores grundvand. Dog er processen allerede trukket ud over en betydelig længere tidsperiode, end vi havde regnet
med, da vi gik ind i jordfordelingen. Af hensyn til hurtigst muligt at få gennemført grundvandsbeskyttelsen og i
respekt for de involverede lodsejere ser vi derfor en løsning med at starte med frivillige forhandlinger straks, ud fra
de erfaringer vi har gjort os i løbet af jordfordelingen, som en mere hensigtsmæssig løsning til at opfylde vores
forpligtigelser i indsatsplanen og overfor vores forbrugere.
Med venlig hilsen
Camilla Kjær Henningsen
VSK A.m.b.a
Vandværksvej 25
9280 Storvorde
Tlf. 9831 9777
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www.vsk-vand.dk
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