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BNBO – Frederikssund vandråd 

Tue Kofod – Rådgiver

21. marts 2022

Oplæggets indhold

Tidsplan og status på arbejdet med BNBO 

Forberedelse og opmærksomhedspunkter

Forhandlingsproces og virkemidler

Forberedelser til dialog om erstatning

Et eksempel på et vandværk der er færdig med BNBO-aftale

Danske Vandværkers udvidet support

Her findes mere information om BNBO

Materiale på vores hjemmeside

Workshop, Kursus og Webinar

GeoAtlas Live
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2022

2021

2020

2019

Fase 1 

Den politiske aftale

Fase 2 

2023

2019-22 Årlige indberetninger 

I 2019 tillægsaftale til pesticidstrategi 
BNBO-bekendtgørelse

Risikovurdering af BNBO og indgåelse af 
frivillige aftaler inden udgangen af 2022

Evaluering

Generelt forbud ?

Status for BNBO-følgegruppearbejdet

Rolle fordeling

Kommune og vandværk

Sprøjtemidler godkendt til økologisk drift

Forventes ikke at udgøre en risiko for forurening af 
grundvandet. Det er dog op til den enkelte kommune at 
vurdere sårbarhed og behov for tiltag.

BNBO der endnu ikke er beregnet

Det vil være muligt at indgå frivillige aftaler frem til 
ikrafttrædelsen af en eventuelt generelt forbud.

BNBO-følgegruppen: MIM, MST, KL, LF, DANVA, DVV
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BNBO Status pr. 11. januar 2022

4.730 BNBO beregnet i alt på landsplan

4.006 BNBO = Er risikovurderet

724 BNBO = Er ikke risikovurderet

2.275 BNBO = Vurderet indsats nødvendig

Status for aftaler

26 BNBO = Indgået aftale (10 kommuner)

73 BNBO = Frivillig aftale tilbudt (14 kommuner)

BNBO oversigt - Frederikssund kommune

Frivillig aftale 

tilbudt

Gennemgået, 

indsats ikke 

nødvendig

Gennemgået, 

indsats nødvendig
Ikke gennemgået Indsats gennemført

Ingen 

erhvervsmæssig 

anvendelse af 

pesticider

0 0 0 58 0 0

Ikke gennemgået 
(default værdi)

100%

11. JANUAR 2022

Frivillig aftale tilbudt Gennemgået, indsats ikke nødvendig

Gennemgået, indsats nødvendig Ikke gennemgået (default værdi)

Indsats gennemført Ingen erhvervsmæssig anvendelse af pesticider
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Overvejelser og forberedelse

➢ Vandværkets fremtidige plan (boringer og kildeplads)

3-5 år: Beslutning om sløjfning af boring - overveje indgåelse af aftale. 
Dette bør ske i dialog med kommunen.

5-10 år: Usikkerhed en borings fremtid , overvejelse om at indgå en 
midlertidig aftale

≥10 år: Anbefaling om at indgå en permanent aftalt. 

➢ Tag en dialog med kommunen om vandværkets fremtidige plan

Afklaring med kommunen

Forstå kommunens risikovurdering
Tag evt. en dialog med kommunen så I er sikre på hvad aftalen med 
lodsejer skal indeholde - hvad er beskyttelsesbehovet

Kommunens vilje til at meddele påbud

Frivillig aftale og skattefritagelse – Afklaring

Vil kommunalbestyrelsens meddele påbud på ekspropriationslignende 
vilkår, hvis frivillig aftale ikke kan indgås (skattefrihed)

Kommunens indsatsplan og BNBO

Indgår BNBO som en del af kommunens indsatsplan ?Kan have 
indflydelse på aftalen og tinglysning af deklarationen

Overvejelser og strategien
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Overvejelser og forberedelse

Hjælp hinanden - samarbejde mellem vandværker 

➢ Videndeling
➢ Afsøge lokale jordpriser
➢ Forbered indledende dialog med lodsejere
➢ Afsøge interesser for jordfordeling
➢ Fælles aftale med faglig rådgiver
➢ Enslydende aftale og deklarationsskabeloner
➢ Fællesskab om dialog med kommunen

Forbered den indledende dialog med lodsejer

Steps i forhandlingsproces

"Kaffemøde" – den indledende dialog er vigtig

➢ Lyt til hinanden, forståelse for begge parters 
behov, fælles forståelse for at finde en fair løsning.

➢ Drøft med lodsejer hvad der er muligheder for arealet.  
- inspiration fra Virkemiddelkatalog.

➢ Drøftelse af proces for forhandling og aftale

➢ Indledende dialog uden økonomiske drøftelse.
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Steps i forhandlingsproces

Forberedelse til forhandling

Erstatningsberegning -undersøg lokale priser i området

Vurdèr løsning ift. den enkelte boring og landbrugsdrift.

Hvilke løsningsforslag der bringes med i forhandling

Forhandling

Indgåelse af aftale

Aftale- og deklarationsskabeloner kan hentes på vores hjemmeside

I aftaleteksten, aftalens berigtigelse bør det fremgår hvordan parterne 
forholder sig ved ophør af en vandindvinding. 

Inspiration til virkemidler (muligheder for areal) 

Eksempler

➢ Erstatningsjord/jordfordeling

➢ Rekreativt område til lokalsamfundet 

➢ Forpagtningsaftale

➢ Skovrejsning

➢ Vildtremisser, faunastriber og lignende. 

➢ MFO (Miljøfokusområder)

Tag en god dialog med lodsejer og kommune,

for at drøfte hvad der er af muligheder på arealet.
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Elementer (som ved ekspropriation):

➢ Vurdering af værdiforringelse for lodsejer:

Ændret handelsværdi inkl. defigurering (tilpasning af areal)

➢ Omstillingsomkostninger:

Lodsejers driftstab i en omstillingsperiode (typisk i ét år)

Hegning og etablering af græs

Udgifter til eks. landmåler lodsejer

Sagkyndig bistand til lodsejer

Erstatningsberegning - Forhandling 

Erstatningsberegning – Forhandling

Hver sag bør behandles selvstændigt på baggrund af de lokale forhold

➢ Erstatningsberegning er en konkret forhandling om det samlede tab 
for lodsejer. 

➢ Brug jordpriser fra lokalområdet og/eller kendskab 
til forpagtningsafgifter.

➢ Beregningsværktøj på vores hjemmeside: 

Se din BNBO — Danske Vandværker (danskevv.dk)

➢ Vejledende satser kan findes i IFRO-notet 
og overtaksationskendelser.
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https://www.danskevv.dk/viden-om/grundvandsbeskyttelse/bnbo/se-din-bnbo/
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Erstatningsberegning - vejledning

Satserne er 
vejledende

Statens vurdering:

Ja, det er muligt, at indgå en BNBO-aftale hvor erstatningen udbetales
i årlige rater.

Forudsætning for dette er; 

At det samledet støttebeløb* til lodsejer, ikke må overstige 20.000 
euro (ca. 150.000 kroner pr lodsejer) over tre regnskabsår.

*Støttebeløb der udbetales under den såkaldte de minimis-ordning.       
De-minimis omfatter også fx støtte til målrettede efterafgrøder.

Årlig erstatning – udbetaling i rater
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 Aftale- og deklarationsskabeloner kan 
hentes på vores hjemmeside

 I aftaleteksten, aftalens berigtigelse bør 
det fremgår hvordan parterne forholder sig 
ved ophør af en vandindvinding.

Aftaleindgåelse

Kontrol med overholdelse af aftale

➢ Aftaleparterne skal sikre, at forholdet i aftalen overholdes.

➢ Vandværket kan selv føre kontrol eller finansiere en 
ekstern tilsynsfører, forudsat, at retningslinjerne for denne 
del er beskrevet i den tinglyste deklaration.

➢ Har lodsejer modtaget et påbud fra kommunen ligger 
tilsynsrollen ved kommunen.

➢ Kan denne kontrol eventuelt kombineres med det tekniske 
tilsyn 
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Opkrævning af bidrag til BNBO

Opkrævning
Vandværket kan frit vælge, hvordan I opkræver forbrugernes 
bidrag til BNBO og øvrig grundvandsbeskyttelse.

Bidraget kan opkræves som enten et

➢ fast bidrag
➢ bidrag pr. forbrugt kubikmeter vand

Differentieret bidrag
Vælges differentieret bidrag eks. mængderabat til 
storforbrugere (erhverv og landmænd), skal det begrundes 
sagligt og objektivt. 

Udpeget BNBO

Kortet der dannede 
grundlag for første møde 
med lodsejer.

Areal ‘202’: 1,7 hektar

Areal ‘36b’: 6,4 hektar

Skodborg Vandværk – et eksempel
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Tilpasning af arealer

Det endelige kort 
over BNBO og det aftalte 
areal

Oprindelige arealer 
1,7 hektar
6,4 hektar

Tilpasning af areal
1,64 hektar

Skodborg Vandværk – et eksempel

Observationer undervejs i BNBO forløbet

Vi startede snakken med lodsejeren på et tidligt tidspunkt, dette gav ”luft” i processen og begge 
parter tid til at overveje løsninger.

Lodsejer har fra starten af været indforstået med at BNBO reglerne ikke var noget vandværket fandt 
på, og at vi var nødt til at finde en god løsning.

Vejen Kommunes beslutning omkring eksproprierings hensigt var vigtig for lodsejeren ift. 
skattefrihed.

Ulempen ved at være en af de første der lavede en BNBO aftale var at det har været meget sparsomt 
med tilgængeligt materiale og skabeloner.

Skodborg Vandværk – et eksempel
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Danske Vandværkers udvidede support

➢ Vandværkets strategi
➢ Virkemidler
➢ Erstatningsberegning – gennemgang
➢ Aftaler – gennemgang og hjælp til tekst
➢ Generelt - rådgivning og formidling
➢ Oplæg på vandrådsmøder
➢ GeoAtlas Live – BNBO rapport
➢ BNBO materiale på vores hjemmeside

Mere specifik rådgivning

Mere formidling og kurser mm.

BNBO rapport – GeoAtlas Live
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BNBO workshop, kursus og webinar 2022

Workshop (Få styr på jeres egne BNBO)

Koncentreret workshop hvor I får mulighed for at 

arbejde med jeres egne BNBO-cases.

Kursus (Kom godt i gang med BNBO)

Kurset indeholder teoretiske oplæg og praktiske øvelser,

der kommer hele vejen rundt om en BNBO-aftale

Webinar (BNBO og aftaler med lodsejer)

Information om arbejdet med at indgå aftaler med 

lodsejere om BNBO. Der vil være fokus på at vise 

eksempler på virkemidler og erstatningsberegninger

Læs mere om arrangementer 
på vores hjemmeside

Find god information og vejledningsmateriale 

Danske Vandværkers hjemmeside
Danskevv.dk > Viden om > 
Grundvandsbeskyttelse > BNBO

Miljøstyrelsens hjemmeside
Du kan også finde en række spørgsmål og svar 
på www.mst.dk/natur-vand/vand-i-
hverdagen/grundvand/boringsnaere-
beskyttelsesomraader/faq/

Temaside er udarbejdet i et samarbejde 
mellem Skanderborg Kommune og SEGES
Sådan beskytter du grundvandet 
(landbrugsinfo.dk)
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http://www.danskevv.dk/viden-om/grundvandsbeskyttelse/bnbo/
http://www.mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/boringsnaere-beskyttelsesomraader/faq/
https://www.landbrugsinfo.dk/public/4/b/9/sadan_beskytter_du_grundvandet
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Følg med i Danske Vandværkers arbejde

Sociale medier (brugernavn under logo)Nyhedsbrev

DK_drikkevand danske_vandvaerker

danskevandvaerker danske-vandværker

Del gerne jeres erfaringer med os
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https://www.instagram.com/danske_vandvaerker/
https://www.facebook.com/danskevandvaerker
https://www.linkedin.com/company/danske-vandv%C3%A6rker
https://twitter.com/DK_drikkevand
https://www.danskevv.dk/aktuelt/nyhedsbrev/
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 Øget trusselsbillede pga. situationen i Ukraine

It-sikkerhed

It-sikkerhed: Områder du skal være opmærksom på — Danske Vandværker (danskevv.dk)

Tak for ordet
Spørgsmål?
Kommentarer?

E-mail og telefon:
Gitte Nielsen  gni@danskevv.dk Tlf.: 56 13 02 04

Tue Kofod tko@danskevv.dk Tlf.: 56 13 03 38
Robert Jensen rj@danksevv.dk Tlf.: 56 13 02 01 
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https://www.danskevv.dk/viden-om/it-sikkerhed/it-sikkerhed-omraader-du-skal-vaere-opmaerksom-paa/
mailto:gni@danskevv.dk
mailto:tko@danskevv.dk
mailto:rj@danksevv.dk

