
Boringsnære 
beskyttelsesområder

Vand



Områdeudpegninger kan ses på: 
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=grundvand

Informationer om BNBO kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: 
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/boringsnaere-
beskyttelsesomraader/

• BNBO vejledningen

• Beregningsprocedure

• Paradigmer for frivillige aftaler (KL)

• Notat om erstatninger (KU)

• Guide om vandsamarbejder

Hvor kan relevant materiale findes ?



Tillægsaftale til pesticidstrategi er blevet 

udmøntet i lov (Vandforsyningsloven § 13 e) og i  
bekendtgørelse (BNBO bekendtgørelsen):

Kommunalbestyrelsen skal vurdere behovet for indsatser til 
beskyttelse af nuværende og fremtidige 
drikkevandsinteresser mod fare for forurening fra 
erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i boringsnære 
beskyttelsesområder…………

Det er desuden et lovkrav at kommunerne indberetter 
fremdriften, og dokumenterer såfremt det vurderes at der 
ikke er behov for indsatser.

Hvad siger lovgivningen ?



• Godkendelsesordningen for pesticider 

tager ikke højde for de strømnings-

mæssige forhold omkring vand-

indvindingsboringer

• Der gives stadig dispensationer til

ikke-godkendte midler

• Der kan ske uheld, f.eks. væltede 

marksprøjter

• Mange pesticidfund i Frederikssund, vi kan 

snart ikke undvære en dråbe rent vand

Den faglige begrundelse



• BNBO for Hornsherred er genberegnet og udpeges 1. 
januar 2021

• BNBO for Frederikssund og Slangerup beregnes i 
øjeblikket og udpeges første januar 2022

• BNBO er ikke juridisk gældende før de er udpeget, så vi 
kan ikke gå i gang før – men kan vi så nå det ? Det mener 
MST ikke – men hvad betyder det ?

Hvor langt er vi kommet ?



1. Risikovurdering 

2. Møde med vandværker om risikovurdering og behov for 
indsatser

3. Møde med lodsejer om mulighed for frivillige aftaler

4. Indgåelse af frivillige aftaler

5. For BNBO hvor en indsats er vurderet nødvendig, men 
hvor det ikke har været muligt at indgå frivillig aftale, 
afventes Fase 2

Overordnet tilgang



• Fremtidig forsyning

– Findes boring og vandværk også om 5-10 år

– Vigtigheden af grundvandsressourcen

• Naturlig beskyttelse

– Beskyttende lerlag

– Grundvandsdannelse/gradient

– Grundvandskemi

• Arealanvendelse

– Er der erhvervsmæssig brug af pesticider BNBO

– Er der andre forureningskilder

Hvad indgår i risikovurdering



• Afklare fremtidig forsyning

• Pejle boringer i ro og drift, jævnligt

• I kender bedst lokalområdet

• Indgå vandsamarbejder

• Man må altid gerne selv indgå en frivillig aftale, 
hvis man synes at kommunen er for langsom 

Hvad kan vandværkerne selv gøre



• Som udgangspunkt skal der forsøges at indgå 
frivillige aftaler

• Nogen gange kan et påbud kan være til fordel for 
lodsejer eller vandforsyningen

• Påbud skal vedtages politisk ….. 

Indgåelse af aftaler



• Tæt dialog mellem kommune og vandværker

• Godt forarbejde af kommune og vandværk

• God dialog med lodsejer – gensidig forståelse og 
fleksibilitet

• Tålmodighed – det tager tid og ressourcer for alle parter

Hvad er vigtigt for en god aftale



• Mangel på tid og ressourcer - MST. vurderer at 
hvert BNBO tager 8 timer ….. vi kommer nok til at 
bruge liiiiiiidt mere !

• Ingen lodsejere er villige til at opgive deres jord

• Uenighed om størrelse på erstatninger 

Løsning: Vi går efter de nemme aftaler, resten 
klarer Miljøstyrelsen i Fase 2….

Udfordringer



• Kommunen afholder alle udgifter der vedrører 
myndighedsarbejde

• Vandværkerne afholder alle udgifter vedrørende 
erstatning

• KU har foretaget en vurdering af 
erstatningsniveauer – men gælder det også i FK ?

Hvad koster det, og hvem betaler ?



• Når det kommer til grundvandsbeskyttelse kan BNBO ikke 
stå alene – vi ser på hele indvindingsoplandet

• Indsatser bør også rettes mod andre 

forureningskilder end erhvervsmæssig 

brug af pesticider

• Indsatser bør udføres samtidig, især 

af hensyn til lodsejeren

• Vi har netop modtaget ny grundvandskortlægning, og skal 
udarbejde indsatsplaner

BNBO bliver en del af indsatsplanerne



Spørgsmål ? 


