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Vandrådsmøde 21. marts 2022

Vand



• Vurderingen af behov for indsatser mod erhvervsmæssig 
brug af pesticider inden for BNBO er en del Statens 
Pesticidstrategi

• Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse udarbejdes på 
baggrund af Miljøstyrelsens genkortlægning af 
grundvandsressourcen i Frederikssund som blev afsluttet i 
2020

Baggrund



• Hvor mange vandværker har IKKE pesticidrester i 
drikkevandet ?

Er det nu også nødvendigt……



• BNBO opgaven er en del af Indsatsplan for 
grundvandsbeskyttelse – Samlet risikovurdering og samlet 
beskyttelse af alle sårbare områder inden for 
indvindingsoplandet på én gang. 

BNBO

Grundvandsdannende oplande

Områder med ringe geologisk beskyttelse

Helhedsorienteret grundvandsbeskyttelse



Det er kun krav til hvad der skal indgå i vurderingen såfremt det vurderes 
at der ikke er behov for tiltag……..

1. Hvorvidt boringen skal sløjfes inden for en kort årrække (3-5 år) 

2. Vigtigheden af boringen, for den fremtidige vandforsyningssikkerhed 

3. Nuværende og mulig fremtidig arealanvendelse 

4. Vigtigheden af grundvandsressourcen

5. Hvorvidt arealet vurderes beskyttet gennem andre indsatser 

6. Eventuelle vaskepladser 

7. Vurdering eller beregning af betydningen af spild af pesticider for 
koncentrationen i det indvundne grundvand

Risikovurdering



8. Punktkildeforureninger og kortlagte ejendomme. 

9. Tykkelsen af lerlag, lerlagenes sammenhæng og sprækker i lerlagene. 

10. Hvorvidt der er grundvandsdannelse. 

11. Hvordan indvinding påvirker grundvandsdannelsen. 

12. Tidsmæssig variation i grundvandsstanden. 

13 Fund i grundvandet af pesticider og nedbrydningsprodukter (tilladte, 
regulerede og forbudte stoffer). 

14. Fund af andre miljøfremmede stoffer. 

15. Hyppigheden af fund eller koncentrationer 

af forureningskomponenter

16. Måling eller beregning af vandets alder. 

17. Andre forhold, som efter kommunens 

vurdering, er relevante.

Risikovurdering



Målet er en arealanvendelse uden brug af pesticider eller 
andre stoffer som kan forurene grundvandet f.eks. ved:

• Dyrkningsaftaler – ingen sprøjtning eller gødning

• Opkøb af jord (vær opmærksom på landbrugspligt > 2 ha)

• Erstatningsjord eller jordbytte

• Sløjfning af vaskepladser

• Skovrejsning eller andre naturprojekter

……….. Listen er ikke udtømmende !

Bemærk nogle tiltag kan forudsætte en ændring af 
kommune/lokalplan, eller kræve landzonetilladelse

Tiltag til grundvandsbeskyttelse



1) Risikovurdering

2) Kommunen tager stilling til vilje til påbud –forudsætning 
også ved frivillige aftaler

3) Dialog om indsats mellem kommune, vandforsyning og 
lodsejer

4) Der tilbydes en frivillig aftale til lodsejer

5) Hvis det ikke er muligt at indgå frivillig aftale tages 
stilling til påbud

Proces for indgåelse af frivillige aftaler



• Foretage risikovurdering

• I begrænset omfang facilitering af frivillige aftaler

• Opgaver som kun kan løses af en myndighed –f.eks. påbud

• Kommunen er ikke forpligtiget til at komme med oplæg til 
størrelse på erstatninger

Kommunens rolle



• Som udgangspunkt er det vandforsyningerne der indgår 
de konkrete aftaler om grundvandsbeskyttelse med 
lodsejerne, da det er vandforsyningerne der finansierer 
erstatningerne

• Vandforsyningerne afholder udgifter til erstatning, egen 
rådgiver, tinglysning af deklaration ved frivillige aftaler

Rolle - Vandforsyninger



• Tag udgangspunkt i revideret notat fra KU, der 
kan dog være individuelle forhold som gør at 
størrelsen på erstatningen bliver anderledes

• Vandværket skal tilstræbe, at der udbetales en 
rimelig erstatning, uden at den bliver for høj

Erstatningsstørrelser



• Vi er i gang med at lave risikovurdering – forventes 
afsluttet i løbet af maj 

• Når risikovurderingen er klar får vandværkerne den til 
gennemlæsning og kommentering – herefter mødes vi 
efter behov.

• Opgaven omkring BNBO skal være færdig inden udgangen 
af 2022

• Udkast til indsatsplan forventes klar inden udgangen af 
2022

Tidshorisont


