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Byg og Miljø



• Den 11. januar 2019 indgik regeringen, DF, S, R 
og SF en Tillægsaftale til Aftale om 
pesticidstrategi 2017-2021 der bl.a. skal sikre, at 
risikoen for nedsivning af pesticider inden for 
BNBO nedbringes 

Tillægsaftale til pesticidstrategien



Forhøjet risiko for forurening 

med pesticider inden for BNBO pga. 

• ringe fortynding 

• kort transporttid 

• ingen nedbrydning

• øget grundvandsdannelse pga. 

indvindingen. 

Dette tages der ikke højde for 

i forbindelse med godkendelse af pesticider. 

Hvorfor er det nødvendigt ?



Der skal foretages en risikovurdering inden for alle 
BNBO´er

• Arealanvendelse og forureningskilder

• Beregninger på spild og uheld

• Naturlig beskyttelse

• Grundvandsdannelse

• Grundvandskemi

• Boringens betydning for 

forsyningssikkerhed

Risikovurdering



• Flytning af boringer, aftaler om pesticidfri drift, 
økologi, opkøb af jord eller skovrejsning 

• Udgangspunktet er at det 

skal være slut med af sprøjte 

inden for BNBO

• Berørte lodsejere skal modtage fuld erstatning på 
markedsvilkår – lodsejeren må ikke lide tab -
finansierers via vandtaksten

Tiltag og erstatning ?



• Kommunen bør bestræbe sig på 

at indgå frivillige aftaler i samarbejde 

med vandværkerne og de berørte lodsejere

• Eksisterende lovgivning giver mulighed for 
påbud/forbud

• Hvis vi ikke er kommet i mål i løbet af 3 år 
gennemføres et generelt sprøjteforbud

Frivillighed eller tvang



• Den 12. marts modtog vi et udkast til 

vejledning i høring – mangler afsnit om

økonomi

• Den tilknyttede lovgivning forventes at træde i 
kraft  1. januar 2020

• Kommunerne skal gennemgå BNBO 

inden udgangen af 2022 – MST 

holder øje med fremdriften

Tidsforløb



• Miljøministeren opfordrer os til at gå i gang med 
det samme 

• KL anbefaler at kommunerne ikke 

starter før vejledning og lovgivning 

er på plads

• Vi afventer at Miljøstyrelsen beregner nye 
BNBO´er

• Arbejdet med BNBO vil ske i forbindelse med 
indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i 2019 og 
2020

Tidsplan Frederikssund Kommune



Tid til spørgsmål


