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Kære Lise
Tak for henvendelsen og muligheden for at komme med bemærkninger til MEUs overvejelse om udsættelse af
jordfordelingsprojektet.
Formålet med jordfordelingen var, at realisere indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse på en måde, så aktive
landmænd blev mindst muligt påvirket af denne og så beskyttelsen ville ske hurtigt, på et stort område.
MEF (og dennes rådgiver) har nu i gennem flere år arbejdet ihærdigt for dette, med god inddragelse af GVA og efter
vores oplevelser i god dialog med de involverede lodsejere inden for vores område (Klarup, Lundby Krat, Kongshøj
og Arndrup).
Af hensyn til hurtigst muligt at få gennemført grundvandsbeskyttelsen og i respekt for de involverede lodsejere, har
vi i starten af maj orienteret relevante lodsejere om, at vi fortsætter de forhandlinger, der ligger åbne som følge af
den kommunale jordfordeling. Det har været vigtigt for os, at de ikke føler, at de hidtidige forhandlinger har været
spildt og det er vores ønske, at afslutte forhandlingerne hurtigt muligt. Tilsvarende har vi orienteret vores
medlemsvandværker om, at det er det vi gør.
I forbindelse med MEUs overvejelser, er det vigtigt at gøre opmærksom på at en eventuel forlængelse ikke ændrer
på følgende forhold:
 En jordfordelingen ikke ændrer på principperne for erstatningsfastsættelser
o Hvis man er uenig i den tilbudte erstatning, kan dette kun påklages, hvis Kommunen meddeler et
pålæg, hvilket ikke kan kombineres med en jordfordeling.
 Der i denne jordfordeling ikke er afsat offentlige midler til /eller indgået aftale med en privat virksomhed
(Som fx HedeDanmark) om, at opkøbe jord/ejendomme.
o Hvis den involverede sælger og køber således ikke kan nå til enighed om værdifastsættelsen, så er
der ikke grundlag for en aftale
Med baggrund i den hidtidige jordfordeling, fortsætter vi således vores forhandlinger med lodsejerne, for hurtigt
muligt at få grundvandssikret i et størst muligt område både – helt i overensstemmelse med formålet med
jordfordelingen.
Vi ser derfor ikke nogen fordel ved, at MEU forlænger projektet.
Venlig hilsen
Pernille Stampe Jakobsen
Sekretariatsleder
Tlf. 25 19 93 58
pernille.jakobsen@aalborgforsyning.dk
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