
 

NOTAT 

Miljøstyrelsen • Niels Bohrs Vej 30 • 9220 Aalborg Øst  

Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN 5798000872080 • njl@mst.dk • www.mst.dk  

 

Grundvandskortlægning 

Ref. KAFOS, ZICOS, 

PHGPE 

Den xx. Xx 2018 

 

 

 

   

 

 

 

Eksempler på forskellige typer BNBO 

 

Formålet med dette notat er at beskrive forskellige typer BNBO (forskellig geologi, størrelse mv.) og 

tilknyttede eksempler på indsatser til beskyttelse af grundvandet indenfor BNBO, herunder forskellige 

typer af rådighedsindskrænkninger. 

Notatet er en status, som kan illustrere nuværende tilgang, og dermed bidrage til at kvalificere 

indholdet i en kommende BNBO-vejledning. I forbindelse med udarbejdelsen af vejledningen afgøres, 

hvorvidt notatet også skal indgå som appendiks i vejledningen for at inspirere kommunerne i deres 

målrettede indsats for beskyttelse af drikkevandsressourcen. 

Notatet skal derfor ses bagudrettet. Notatets eksempler er ikke udtømmende, men er valgt for at 

beskrive variationen i den nuværende brug af BNBO. 

1. Baggrund 

BNBO udpeges i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, jf. vandforsyningslovens § 11 

a. På landsplan er der pt. 5467 BNBO (se tabel 1 nedenfor). Af disse kan der forekomme BNBO for 

vandindvindingsboringer, der afventer en indvindingstilladelse før de kan udpeges i bekendtgørelse.  

BNBO afgrænses for alle boringer til almene vandforsyninger. Det er i dag Miljøstyrelsen, der 

afgrænser BNBO, hvilket sker som en del af grundvandskortlægningen. Tidligere har en række 

kommuner beregnet BNBO, blandt andet de 37 kommuner, der i 2012 og 2013 modtog statsligt tilskud 

til beregning af BNBO. I 2015 og 2016 afgrænsede staten BNBO for de boringer til almene 

vandforsyninger, kommunerne ikke havde afgrænset for. Miljøstyrelsen har gennemgået de 

kommunalt udpegede BNBO for at sikre, at de følger Miljøstyrelsens vejledning fra 2007 om 

boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).  

Med udpegning og afgrænsninger af BNBO følger nogle arealmæssige restriktioner ift 

kommuneplanlægning, jordvarme samt placering af vaskepladser og håndtering af pesticider 

(omhældning, udvendig vask af sprøjter mv.). 

Kommunerne kan desuden efter en konkret vurdering benytte BNBO til brug for pålæg mod 

anvendelse af grundvandstruende stoffer for at undgå fare for forurening af vandforsyningsanlæg jf. 

miljøbeskyttelseslovens § 24. § 24 er ikke begrænset til anvendelse i BNBO. 
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 Tabel 1. Oversigt over størrelsen af udpegede BNBO (pr. 30. maj 2018).  

 

Areal (ha) Antal BNBO Andel (%) 

 

0 – 1 1235 22.59 

 

1 – 2 1334 24.40 

 

2 – 3 881 16.11 

 

3 – 4 523 9.57 

 

4 – 5 363 6.64 

 

5 – 10 681 12.46 

 

10 – 15 177 3.24 

 

15 – 20 87 1.59 

 

20 – 50 129 2.36 

 

50 – 100 45 0.82 

 100 – 547 12 0.22 

SUM 21890.21 ha 5467 100.00 

2. BNBO afgrænsning 

Det er ved Miljøstyrelsens gennemgang af eksisterende BNBO identificeret forskellige typer BNBO. 

Alle typer kan rummes indenfor Miljøstyrelsens vejledning om BNBO og tilhørende præciserende 

skrivelser1.  

Nedenfor er typerne forsøgt klassificeret. Indvindingstilladelsens størrelse, porøsitet, magasintykkelse, 

transporttid og gradient er afgørende faktorer for udbredelse og form. Det har også betydning, om 

BNBO beregnes pr. boring eller på kildepladsniveau. 

Endelig har de tre beregningsmetoder betydning for udformningen af BNBO: 

1. Analytisk beregnede BNBO 

2. Semianalytisk beregnede BNBO  

3. Modelberegnede BNBO  

                                                        

1
 Naturstyrelsens præciserede vejledning af 2. juli 2013 om beregning af størrelsen på boringsnære beskyttelsesområder, BNBO, 

samt Naturstyrelsens vejledningsnotat af 12. december 2011 om boringsnære beskyttelsesområder 
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Miljøstyrelsen har indtil nu beregnet BNBO efter den seminanalytiske metode, og udvikler løbende 

beregningsmetoden, som ny viden og erfaring kommer til.  

Nedenstående klassifikation tager udgangspunkt i beregningsmetoden. 

2.1 Analytisk beregnede BNBO 

Der er i de pt. udpegede BNBO benyttet fire afgrænsningsmetoder, der tager udgangspunkt i de 

analytisk beregnede BNBO: 

 Cirkulært BNBO med boring i centrum 

 Cirkulært BNBO for flere boringer  

 BNBO afgrænset efter matrikel- og brugsgrænser  

 BNBO korrigeret med udgangspunkt i boringens stagnationspunkt og oplandsbredde 

2.1.1 Cirkulære BNBO med boring i centrum 

De cirkulære afgrænsede BNBO beregnes som radius fra boringen. Til beregning anvendes 

parametrene indvindingstilladelse pr. boring, strømningstid, magasinets mægtighed (tykkelse) og 

magasinets effektive porøsitet. Eksempler på cirkulært afgrænsede BNBO ses på Figur 1. 

 

Figur 1: Cirkulære BNBO – boring i centrum 

2.1.2 Cirkulært BNBO for flere boringer  

Ved de overlappende cirkulære BNBO tages der udgangspunkt i det cirkulære BNBO, men der er 

beregnet et nyt fælles BNBO, der indeholder begge boringer, ved at lade et punkt midt mellem de to 



 

4 

boringers placering danner udgangspunkt for radius for et nyt fælles BNBO. Et sådan BNBO ses på 

Figur 2. Der gøres opmærksom på, at det fælles BNBO i nogle delområder har større udstrækning og i 

andre områder mindre udstrækning end enkelt-BNBO’erne.  

Figur 2: Cirkulært fælles BNBO //det fælles BNBO skal tydeliggøres//  

2.1.3 BNBO afgrænset efter matrikel- og brugsgrænser 

For BNBO afgrænset helt eller delvist efter matrikel- og brugsgrænser tages der udgangspunkt i det 

cirkulære beregnede BNBO. Herefter tilpasses BNBO efter matrikel- og brugsgrænser. I de fleste 

tilfælde vil BNBO arealmæssigt være større end det beregnede cirkulære BNBO. Miljøstyrelsen har på 

landsplan registreret ca. 150 tilpassede BNBO efter martikel- og brugsgrænser. På Figur 3 ses et 

eksempel. 
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Figur 3: BNBO afgrænset efter matrikel- og brugsgrænser. Sorte afgrænsninger er endelige BNBO 

afgrænset efter matrikel- og brugsgrænser. 

2.1.4 BNBO korrigeret med udgangspunkt i boringens stagnationspunkt og 

oplandsbrede 

Jævnfør Miljøstyrelsens vejledning kan BNBO forskydes i forhold til strømningsretning og 

indvindingsoplandets udbredelse. Metoden tager udgangspunkt i, at BNBO’s cirkulære form 

bibeholdes, men at cirklen forskydes i forhold til boringens stagnationspunkt. Boringens 

stagnationspunkt kan beregnes ved hjælp af Theis løsningen, der er beskrevet i BNBO vejledningen 

kapitel 4.5. Eksempler på BNBO korrigeret med udgangspunkt i boringens stagnationspunkt og 

oplandsbredde ses på Figur 4. 
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Figur 4: Cirkulære BNBO forskudt i forhold til strømningsretning og oplandsbredde //skal udvides 

med potentialekort og/eller strømningsretning// 

2.2 Semianalytisk beregnet BNBO 

Denne beregningsmetode inddrager også viden om magasinets ydeevne (transmissivitet), gradient på 

grundvandsspejl og strømningsretning – foruden (som for de cirkulære BNBO) viden  om 

indvindingens størrelse, strømningstid, magasinets tykkelse og magasinets effektive porøsitet. 

Til den semianalytiske beregning er anvendt programmet WhAEM (Wellhead Analytic Element 

Method), der er udviklet af de amerikanske miljømyndigheder (USEPA) m.fl. til brug for bl.a. 

beregning af simple oplande til beskyttelse af drikkevandsboringer.  

Miljøstyrelsen har anvendt denne beregningsmetode til beregning af de statslig afgrænsede BNBO.  

Eksempler på semianalytisk beregnede BNBO ses på Figur 5. 
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Figur 5: Semianalytisk beregnede BNBO. //skal udvides med potentialekort og/eller 

strømningsretning// 

2.3 Modelberegnede BNBO 

I områder, hvor der er opstillet en detaljeret hydrologisk model, kan BNBO beregnes ud fra 

partikelbanesimulering. Det anbefales i BNBO vejledningen at anvende en cellestørrelse i modellen 

mindre end den, Miljøstyrelsen benytter til beregning af indvindingsoplande.  

 

De lokale geologiske forhold har væsentlig indflydelse på udformning af BNBO. Strømning i sand sker 

gennem en mere ensartet porøsitet end strømning i kalk, der typisk foregår i sprækker, og den 

effektive porøsitet i et sandmagasin vil være større end i et kalkmagasin. En større effektiv porøsitet vil 

medføre et mindre BNBO, da partikelhastigheden er omvendt proportional med den effektive 

porøsitet. Ud fra denne betragtning vil et eventuelt BNBO-areal i et overliggende sandlag altid være 

mindre end det tilsvarende i kalken, og det vil være strømningen i kalken, der er den afgrænsende 

faktor.  

 

En høj porevandshastigheden i magasinet resulterer i et smalt og langstrakt BNBO. Strømnings-

retningen har derfor stor betydning for placeringen af BNBO, som bliver mere usikkert bestemt 

længere væk fra boringen. Eksempler på BNBO beregnet med en hydrologisk model ses på Figur 6. 
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Figur 6: Modelberegnede BNBO 

3. Eksempler på indsatser 

 

I dette afsnit gennemgås en række eksempler på indsatser, som kommunerne har gennemført eller 

planlægger at gennemføre i BNBO. Formålet er at illustrere gældende praksis og inspirere andre 

kommuner, men skal ikke ses som retningsgivende. 

 

Indsatser i BNBO skal ske efter en konkret vurdering. Et udpeget BNBO er ikke i sig selv udtryk for, at 

det er nødvendigt med en indsats. En indsats målrettet BNBO kan godt stå alene, hvis det vurderes 

tilstrækkeligt, men kan også ses i sammenhæng med anden grundvandsbeskyttelse, hvilket giver 

mening, hvor det vurderes at grundvandsbeskyttelsen indenfor BNBO ikke er tilstrækkelig. 

 

Beregningen af BNBO kan, som nævnt ovenfor, være behæftet med en vis usikkerhed, ikke mindst 

hvor BNBO er smalt og langstrakt (se afsnit 2.3). Denne usikkerhed bør indgå i den konkrete 

vurdering. 
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3.1 Juridisk grundlag 

BNBO udpeges af miljø- og fødevareministeren med hjemmel i vandforsyningslovens § 11 a, og sker for 

boringer, der indvinder grundvand til almene vandforsyninger.  

 

BNBO kan efter en konkret vurdering pålægges rådighedsindskrænkninger efter 

miljøbeskyttelseslovens § 24, stk. 1, hvis det er nødvendigt for at sikre et vandindvindingsanlægmod 

fare. Et påbud om rådighedsindskrænkninger skal som udgangspunkt begrundes i de lokale forhold og 

lokale forureningstrusler, men også kommunens vurdering af vandforsyningsstrukturens betydning 

kan spille ind. 

 

 
 

Ligeledes kan der ske indsatser indenfor BNBO ved brug af miljøbeskyttelseslovens § 26 a, hvis BNBO 

geografisk ligger inden for et område, hvor der er vedtaget en indsatsplan. 

 

 
 

 

  

Miljøbeskyttelseslovens § 24, stk. 1 

Kommunalbestyrelsen kan give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående 

eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand. 

Miljøbeskyttelseslovens § 26 a 

Når der er vedtaget en indsatsplan for et område efter § 13 eller § 13 a i lov om vandforsyning m.v., kan 

kommunalbestyrelsen, hvis der ikke kan opnås en aftale herom på rimelige vilkår, endeligt eller 

midlertidigt mod fuldstændig erstatning pålægge ejeren af en ejendom i området de 

rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller 

fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider. 

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler for, i hvilke tilfælde og på hvilket 

dokumentationsgrundlag der kan meddeles pålæg efter stk. 1. 

Stk. 3. Reglerne i §§ 99-102 i lov om offentlige veje finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med 

gennemførelse af pålæg efter stk. 1, idet det dog er kommunalbestyrelsen, der udfører de opgaver, som er 

tillagt vejbestyrelsen i henhold til lov om offentlige veje. 

Stk. 4. Ved kommunalbestyrelsens pålæg af rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger efter 

stk. 1 skal de meddelte pålæg respekteres af indehaveren af enhver rettighed over ejendommen, medmindre 

andet bestemmes i det enkelte tilfælde. 

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan for ejerens regning lade et pålæg tinglyse på ejendommen. Hvis 

pålægget bortfalder, skal kommunalbestyrelsen lade pålægget aflyse fra tingbogen. 

 

https://danskelove.dk/milj%C3%B8beskyttelsesloven/13
https://danskelove.dk/vandforsyningsloven/13a
https://danskelove.dk/milj%C3%B8beskyttelsesloven/26a#1
https://danskelove.dk/vejloven/99-102
https://danskelove.dk/milj%C3%B8beskyttelsesloven/26a#1
https://danskelove.dk/milj%C3%B8beskyttelsesloven/26a#1
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3.2 Fem eksempler 

Nedenstående eksempler stammer fra Hjørring, Odense, Egedal, Skanderborg og Sønderborg 

kommuner. 

Det ses af eksemplerne, at kommunernes brug af BNBO varierer meget på landsplan. Dette kan 

skyldes den konkrete vandforsyningsstruktur og den geografiske fordeling af vandindvinding, som kan 

spænde fra kommuner, hvor der findes mange små decentrale vandværker, til kommuner, som får 

drikkevand fra et stort vandværk, som ligger udenfor kommunen. Det har også betydning, hvor meget 

grundvandsbeskyttelse kommunalbestyrelsen vurderer, der er behov for, samt, hvor ”hård” en linje, 

der lægges overfor vandværker og lodsejere ift. sikring af grundvandet. 

Der er ligeledes meget forskel på, om den boringsnære zone gælder for en boring, der tilhører et lille 

privat vandværk, eller for boringer, der tilhører store private/tidligere kommunale vandforsyninger.  

Eksemplerne tager udgangspunkt i det faglige grundlag for udpegning og vurdering ift. anvendelse, 

men det ses også, at data fra vandforsyningen kan spille ind på de konkrete tiltag indenfor BNBO. 

 

 
Hjørring kommune, Bredkær Kildeplads (Bredkær Vandværk) 

Størrelse af 

BNBO (ha) 

BNBO ca. 5,6 ha.  

Prioriteret område ca. 23,7 ha (sort linje) 

Geologiske, 

hydrologiske og 

kemiske forhold 

 

 

 

Der indvindes fra et sandmagasin, der er overlejret af ler og sand. Der indvindes fra 25-55 m 

under terræn med 10 – 15 m overlejrende ler lige ved boringerne. Geologien er meget 

varierende i indvindingsoplandet og modelberegninger viser grundvandsdannelse i det 

meste af indvindingsoplandet og stor grundvandsdannelse tæt på boringerne. 
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Arealanvendelse-

/indsatsområde 

Vandtypen er enten reduceret eller stærkt reduceret.  

Der er ikke fundet pesticider eller øvrige miljøfremmede stoffer i grundvandet. Det er en 

ung kildeplads, hvor der har været indvundet siden 1999. 

Arealanvendelsen i BNBO er ca. 50 % landbrugsareal og 50 % vandværk/natur areal. 

Indvindingsoplandet er dog primært landbrug (86%). 

Staten har udpeget dele af indvindingsoplandet som indsatsområde overfor nitrat, men ikke 

lige omkring boringerne.  

På baggrund af stor grundvandsdannelse og varierende geologi har kommunen udpeget et 

prioriteret område med indsats overfor pesticider tæt ved boringerne. Udpegningen er sket 

ud fra BNBO med en udvidelse til ca. 10 års transporttid, der hvor grundvanddannelsen er 

størst. 

Beregnings-

metode  

Analytisk beregnet BNBO – efter vejledningen 

 

Det prioriterede område er udpeget på baggrund af grundvandsmodel og naturlige 

afgrænsninger på mark- og matrikelniveau. 

Vandforsynings-

forhold 

Boringerne tilhører Bredkær Vandværk, som leverer vand til borgerne i Hjørring By. Der er 

tilladelse til at indvinde 1,1 mio. m3/år. Der indvindes lige meget fra de to kildepladser 

Bredkær og Spangerhede. Bredkær Vandværk leverer vand til ca. 60 % af borgerne i 

Hjørring Kommune sammen med Hjørring Vandselskabs øvrige 4 vandværker. Det er et 

stort vandværk med en vigtig betydning for vandforsyningen i Hjørring kommune.  

Tiltag Via indsatsplan forventes, at der indgås aftaler om pesticidfri dyrkning i prioriteret områder 

tæt på boringerne (inkl. BNBO) 

 

Tiltagene forventes besluttet af kommunalbestyrelsen i august 2018 i forbindelse med 

godkendelse af indsatsplan for Bredkær Vandværk 

 

Generelt bruges BNBO i Hjørring kommune som et prioriteringsområde med fokus på 

beskyttelse overfor pesticider og øvrige punktkilder. Den endelig indsats sker igennem 

indsatsplanerne.  

Status for 

gennemførsel af 

tiltag 

Pr. 13.08. 2018: 

- Indsatsplan skal endelig godkendes i august 2018 
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Odense Kommune, Lindvedværkets kildeplads 

Størrelse af BNBO 

(ha) 

Tilsammen ca. 90 Ha 

Geologiske, 

hydrologiske og 

kemiske forhold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealanvendelse-

/indsatsområde 

Boringerne på kildepladsen er mellem 30 og 110 m dybe og er enten filtersat i 

kvartære sandlag eller i prækvartær kalk (Kertemindemergel).  

Der er ca. 10-30 meter ler over det kvartære magasin og ca. 50 meter over det 

prækvartære kalkmagasin.  

Nettonedbøren er for kortlægningsområdet Odense Syd vurderet til at være ca. 

360 mm/år. Heraf går ca 9% til grundvandsdannelse. Gradienten er sat til 3 

mm/m mod sydøst. 

Vandtypen er enten reduceret eller stærkt reduceret.   

Der er tidligere gjort enkelte fund af pesticider i koncentrationer under 

grænseværdien. Der er dog ikke gjort genfund.  

I 2017 blev der fundet indhold af Desphenylchloridazon over grænseværdien i 

flere boringer på kildepladsen. Dette har ført til en omlægning af 

indvindingsstrategien, således at kildepladsen kan levere vand med indhold af 

pesticider under grænseværdien. Desværre betyder forureningen med 

Desphenylchloridazon, at kildepladsen ikke kan levere den mængde vand, der er 

behov for. VandCenter Syd er således udfordret på ressourcen.  

Inden for BNBO er 60 til 75% af arealet landbrugsjord i omdrift. Resten er 

primært skov og natur samt en mindre del bebyggelse.  
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Beregningsmetode  BNBO er beregnet ud fra en MIKESHE model opstillet til formålet. Udgangspunktet er 

den grundvandsmodel, staten har opstillet ved kortlægningen af Odense Syd 

kortlægningsområdet. Det enkelte BNBO er gjort mere robust ved at variere bl.a. 

strømningsretningen, og ud fra de forskellige resultater er der udtegnet et konkluderende 

BNBO. 

Vandforsynings-

forhold 

Der er otte boringer på kildepladsen. Boringerne er enten filtersat i kvartære grus- og 

sand-lag eller i prækvartært kalk. 

Den aktuelle indvinding fra kildepladsen er 1,8 mio m3/år (gennemsnit for årene 2015-

2017 (3 år). 

Der er en samlet indvindingstilladelse på 1,2 mio m3/år på kildepladsen (otte boringer 

tilsammen). Indvindingstilladelsen er overskredet med accept fra Odense Kommune, idet 

VandCenter Syd har været nødt til at lukke en anden stor kildeplads ned for at renovere 

vandbehandlingsanlægget. Overskridelsen af indvindingstilladelsen skete inden fundene 

af Desphenylchloridazon. 

Kildepladsen er vigtig for vandforsyningen og indgår i VandCenter Syds 

langtidsplanlægning. Odense Kommune vurderer derfor, at kildepladsen skal beskyttes.  

Tiltag I grundvandsbeskyttelsesplanen for Odense Syd er der fastsat følgende retningslinjer, der 

har betydning for BNBO: 

Ved tilladelser efter Spildevandsbekendtgørelsen til etablering af anlæg til Lokal 

Afledning af Regnvand (LAR-anlæg) med afledning af vejvand eller lign. fra 

trafikbelastede arealer inden for BNBO, vil Odense Kommune, efter en konkret vurdering, 

stille vilkår om f.eks. rensning før nedsivning, eller tilsvarende, der beskytter 

grundvandets kvalitet. 

Inden for BNBO vil Odense Kommune forbyde udbringning af spildevandsslam til 

jordbrugsformål, hvis en konkret vurdering viser, at der er risiko for forurening af 

grundvandsressourcen i det enkelte BNBO - jf. § 32 i Slambekendtgørelsen og § 24 i 

Miljøbeskyttelsesloven. 

Der er ikke pålagt specifikke restriktioner i de to BNBO, da Odense Kommune og 

VandCenter Syd vurderer, at en evt. indsats mod f.eks. pesticider ikke kan begrænses til 

BNBO men skal udbredes til et større område, som f.eks. 25 års oplandet. Det er ikke 

relevant med en forebyggende indsats mod desphenylchloridazon, da stoffet for længst er 

forbudt, og samtidig allerede er i magasinet.  
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Egedal Kommune, Bjellekær Kildeplads 

Størrelse af BNBO 

(ha) 

67 ha 

Geologiske, 

hydrologiske og 

kemiske forhold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boringerne på kildepladsen er omkring 65 m dybe; en enkelt er dog ført ned til 115 m.u.t.  

Desuden er der 14 moniteringsboringer, som er filtersat i forskellige koter, og som ligger 

hhv. inden for BNBO og i kanten af BNBO. Der er mellem 0 og 24 m ler over magasinet, 

der består af kalk.  Der er ikke et sammenhængende og dækkende lerlag inden for BNBO.  

Grundvandsdannelsen inden for BNBO er stor nogle steder, og mindre andre steder og 

varierer mellem 0 og >300 mm om året. Det er beregnet, at op til 21 % af det indvundne 

vand fra kildepladsen kan dannes inden for BNBO.  

Vandtypen er B og C. I flere boringer har vandtypen i slutningen af 1990’erne ændret sig 

fra C til B. Generelt er vandet blevet mere iltet på kildepladsen, og indholdet af nitrat og 

sulfat er generelt stigende.  

Der er fundet pesticider i indvindingsboringerne i koncentrationer over 

detektionsgrænsen, primært i form af BAM. Der er dog også gjort enkelte fund af 4-CCP, 

Dichlorprop, Dichlorvos og Diuron.  

Der har været overskridelser af grænseværdien i en enkelt boring, og kun for BAM. I 

moniteringsboringerne i kanten af BNBO er fundet BAM, Bentazon, Dichlorprop, 

Mechlorprop, 4-CPP, 2,6-DCPP og atraziner.   

Det er ud fra de bestemte vandtyper vurderet, at der er sket en påvirkning af grundvandet 
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Arealanvendelse/-

indsatsområde 

fra terræn. De stigende indhold af nitrat og pesticider peger ligeledes på en påvirkning fra 

terræn, og at magasinet er sårbart over for miljøfremmede stoffer.  

Inden for BNBO er nogle arealer udlagt som natur og er beskyttet af NBL. En større del er 

dog landbrugsjord i omdrift, eller landbrugsjord med permanent græs. Desuden er der 

andre naturarealer, udenomsarealer og skov. Der er både landbrugsmæssig bebyggelse og 

parcelhuslignende bebyggelse, samt landevej og mindre, private veje. 

Beregningsmetode  BNBO er beregnet ved hjælp af en MIKESHE grundvandsmodel for Nordøst Sjælland. Der 

er udtrukket en lokalmodel for Egedal Kommune fra Nordøst – modellen. Der er anvendt 

en porøsitet i kalkmagasinet på 0,05. 

BNBO afgrænsningen er foretaget efter matrikel skel eller andre naturlige skel. Det er 

besluttet at anvende de modelberegnede afgrænsninger med porøsiteter for kalken på 

0,05 og 0,01 som indre og ydre afgrænsning, men således at afgrænsningen ligger langs 

skel nærmest BNBO beregninger med en porøsitet for kalken på 0,05. 

Vandforsynings-

forhold 

 

 

Vurdering af 

proportionalitet 

Der er syv boringer på kildepladsen. Boringerne er typisk filtersat ca. 35 – 65 m.u.t., en 

enkelt har dog filter fra 31 – 115 m.u.t. Den aktuelle indvinding fra kildepladsen er 

959.200 m3/år (gennemsnit for årene 2015-2017 ). Der er en samlet indvindingstilladelse 

på 1,2 mio. m3/år på kildepladsen (syv boringer tilsammen). Kildepladsen er vigtig for 

vandforsyningen og indgår i HOFORS langtidsplanlægning.  

Vurderingen af, om det er proportionelt at meddele et forbud i BNBO, er samlet afvejning 

af bl.a. kildepladsens samfundsmæssige og forsyningsmæssige betydning, mulighed for 

afværge af en forurening, risiko for nedsivning ud fra hydrogeologi, sårbarhed, samt 

byrden for lodsejeren. 

Tiltag Den 28. august 2013 blev det i Egedal Kommunes byråd vedtaget, at kommunen ville 

nedlægge forbud mod anvendelse af pesticider for at undgå fare for forurening af 

Bjellekær Kildeplads, med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 24.  

I processen omkring meddelelse af forbuddet blev sat en række øvrige tiltag i værk. 

Tiltagene blev gennemført for at kunne vurdere andre mulige forureningstrusler for 

kildepladsen, og dermed sikre kildepladsen mod forurening. 

Eksempler på tiltag: 

1. Der er nedlagt forbud efter MBL § 24 mod anvendelse, håndtering og opbevaring 

af pesticider. 

2. Der er vurderet behov for at regulere nitratudvaskning – kommunen har 

vurderet, at der ikke er behov ud fra de nuværende forhold og beregninger. 

3. Der er gennemført revurdering af nærliggende V2 kortlagte grunde for at 

udelukke en forureningstrussel derfra. 

4. Der er undersøgt vejafvanding i området, for at udelukke udledning af vejvand i 

nærheden af boringerne. 

5. Der er sløjfet ubenyttede boringer og brønde i hele oplandet. 

6. Der er undersøgt tilstand for kloakledninger og eventuelle overløb. 

7. Der er undersøgt anvendelsespraksis for § 3 naturarealer i BNBO. 

8. Kildepladsens forsyningsmæssige betydning er vurderet, herunder om 

kildepladsen kan erstattes/flyttes i tilfælde af forurening. 
 

Lodsejerne har ret til erstatning, jf. MBL. § 64, og erstatningen udbetales af 
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vandforsyningen.  

Der er udarbejdet erstatningstilbud til den enkelte ejendom. Erstatningstilbuddet kan 

oversendes til Taksationskommissionen, såfremt der ikke kan opnås enighed om 

erstatningens størrelse.   

Inddragelse af interessenter:  

I processen, hvor der blev beregnet og vurderet BNBO for alle kommunens almene 

boringer, blev der afholdt et møde med deltagelse af de forskellige interessenter 

(landbrug, vandforsyninger, natur mv.).  

I arbejdet med Bjellekær Kildeplads blev der afholdt lodsejermøde, efter at den politiske 

beslutning om at meddele forbud jf. MBL. § 24 var taget. Desuden blev der gennemført 

besigtigelse på hver enkelt ejendom. 
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Kommune Skanderborg kommune 

Størrelse af 

BNBO (ha) 

5,6 ha 

Geologiske, 

hydrologiske og 

kemiske forhold 

 

 

Arealanvendelse-

/indsatsområde 

Der indvindes fra magasiner bestående af smeltevandssand aflejret i prækvartære dale. Der 

er tale om en kompleks geologi hvor dæklagende består af moræneler af varierende tykkelse. 

 

Vandtype C. Fund af pesticider (BAM). 

 

Skov, landbrug, motorvej. 

 

Læs indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Låsby-området, hvor kildepladsen er 

beskrevet. Se link her: 

http://skanderborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1

50  
Beregnings-

metode  

Analytisk beregnet BNBO  

Vandforsynings-

forhold 

Hovedforsyningsområde Låsby er som helhed præget af en spredt indvinding. På 

nuværende tidspunkt indvindes der knapt 139.564 m3/år i området (214.239 m3/år 

inklusiv Sorring By Vandværk). Ved fuld udnyttelse af alle udlæg i Kommuneplan 16 

forventes et vandbehov på ca. 152.000 m3/år i området.  

Tiltag 1. Indsatsplanen er under vedtagelse. Der er foreslået at der nedlægges forbud efter MBL 

§ 24 mod brug af pesticider i området. 

  

http://skanderborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=150
http://skanderborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=150
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Kommune Sønderborg kommune 

Størrelse af 

BNBO (ha) 

15 ha 

Geologiske, 

hydrologiske og 

kemiske forhold 

 

 

Arealanvendelse-

/indsatsområde 

Sandmagasin, overlejret sandet moræneler. Moderat grundvandsdannelse omkring 

boringerne. Grundvandsdannelse jævnt fordelt i indvindingsoplandet.  

 

Vandtype C/D, fund af pesticider. 

 

Landbrugsdrift 

Beregnings-

metode  

Modelberegnet BNBO på baggrund af hydrologisk model. 

Vandforsynings-

forhold 

Boringerne hører til Mjang Dam Vandværk der ejes af Sønderborg Forsyning. Vandværket 

leverer vand til 30.000 borgere i Sønderborg by. Der er tilladelse til indvinding af årligt 

1.000.000 m3 fra 3 boringer i området. 2 andre vandværker leverer også vand til byen. Der 

er ringslutning mellem Mjang Dam og det ene af vandværkerne og nødforsyning til det 3. 

vandværk. 

 

Der er en begrænset uudnyttet grundvandsressource i området idet udnyttelsesgraden er på 

80 procent. På grund af den kystnære beliggenhed er der problemer med indtrængen af 

saltvand ved øget oppumpning. 

 

Vandforsyningsplanen for området beskriver Mjang Dam Vandværk som værende et 

centralt vandværk i forsyningen af Sønderborg og Augustenborg by. Der vil højst 

sandsynligt foregå en udvikling i planperioden. Vandværket fremstår som meget velholdt. 

Belastningen af råvandsressourcen er den begrænsende faktor for vandværket. 

Tiltag 2. Der er nedlagt forbud efter MBL § 24 mod brug og opbevaring af pesticider i 

BNBO. 

3. Der er gennemført oplysningskampagne 

4. Særlig fokus på grundvandsbeskyttelse ved tilsyn på virksomheder og landbrug. 

 

Tiltagene blev besluttet af kommunalbestyrelsen i 2016, med begrundelse i indsatsplan for 

områdets vandværker. 

 

Begrundelsen for at kræve aftaler om pesticidfri dyrkning i BNBO til vandværkets boringer 

bygger på følgende: 

1. Kvaliteten af dæklagende over det primære grundvandsmagasin er af ringe kvalitet 

(Sandet og gruset moræneler, med flere indslag af sekundære sandlag) 

2. Der er tale om en strategisk vigtig forsyning til en stor befolkningsgruppe. 
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3. Der er begrænset grundvandsressource til rådighed i området. 

Status for 

gennemførsel af 

tiltag 

Pr. 10. 07. 2018: 

1. SONFOR har forsøgt at indgå frivillige aftaler med 3 lodsejere. 

Sønderborg Kommune har den 2. marts 2017 meddelt forbud mod anvendelse, 

håndtering og opbevaring af pesticider iht. MBL §22. 

Forbuddet er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet den 22. marts 2017. 

2. Oplysningskampagner til private villahaveejere i Mjang og Augustenborg 

gennemført i 2012. 

3. Opfølgning på virksomhedstilsyn planlagt 2018.  


