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Forslag til indholdsfortegnelse 

 

Vejledning om Boringsnære beskyttelsesområder – BNBO 

 

 

1. Forord    

- Revision af eksisterende vejledning(tillægsnotater, ny 

lovgivning, nyt ansvar) 

- Hvem har revideret? 

- Kommuner er målgruppe. Andre interessenter kan læse 

med. 

- Læsevejledning 

2. BNBO – formål, baggrund og sammenhæng 

(kapitlet skal give overblik – elementer uddybes i efterfølgende 

kapitler)      

- Målrettet grundvandsbeskyttelse omkring boringer 

- sammenhæng § 24 

- historisk baggrund (300 m udvalg, kommunal og statslig 

afgrænsning, statslig udpegning) 

- kommunens og statens rolle 

- BNBO ifm fladebelastning (nitrat, pesticider) 

- sammenhæng indsatsplanvejledning (og øvrige 

vejledninger mv. fx omkring byudvikling) 

- forskellige typer BNBO (forskellig geologi, størrelse, 

by/land mv.) 

- Praktisk afgræsning (markblok, matrikel mv.)  

- Osv. 

3. Procedure for udpegning af BNBO 

(kapitlet skal give overblik over proceduren fra der identificeres 

et behov for at udpege BNBO til det er udpeget) 

- Workflow - tidslinje 

- Juridisk hjemmel 

- Statens opgaver 

- Kommunernes opgaver (fx sikr tilladelser i Jupiter) 

- Osv. 

4. Tiltag i BNBO 

(hvilke tiltag (foranstaltninger mv.) kan tænkes i BNBO, afsæt i 

eksisterende vejledning kap 2, men mere uddybet) 

- Sammenhæng til generel og øvrig målrettet 

grundvandsbeskyttelse 

- Hjemmelgrundlag (§§ 24 og 26 a) 
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- Koordinering til anden målrettet grundvandsbeskyttelse 

(indsatsplaner, zoner, andet?) 

- Byudvikling, jordvarme, håndtering af pesticider (link til 

relevant materiale/vejledninger mv.) 

- Forslag til (statslige og kommunale) foranstaltninger og 

retningslinjer (link til indsatsplanvejledning, suppleret 

med tiltag, der særligt gælder for BNBO) 

- Praktisk afgræsning (markblok, matrikel mv.) 

- Frivillige aftaler, påbud 

- Proportionalitet 

- Finansiering, erstatning, klageinstanser 

- Osv. 

5. Referencer 

6. Definitioner 

 

Appendiks A – Afgrænsning af BNBO 

(beskrive den statslige procedure for afgrænsning af BNBO, 

afsæt i eksisterende vejledning kap4+appendikser) 

- Indvindingstilladelse – mængde 

- Strømningstid 

- Magasinmægtighed 

- Effektiv porøsitet 

- Længde/bredde-forhold 

- Modelberegnet, semi-analytisk, analytisk 

- Hvilke data benyttes (derunder data i Jupiter) 

- BNBO tilpasset andre geografiske afgrænsninger (fx 

matrikler, markblokke mv.) 

- Beregning på enkeltindvinding- og kildepladsniveau 

- Usikkerhed 

- Osv. 

 

Appendiks B – Typer af BNBO 

 

 

 


