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Bemærkninger:
Ad 1. Velkomst.
Rasmus Moes orienterede om arbejdet i Vandpanelet, hvis anbefalinger om yderligere screening for
pesticider i grundvandet nu er blevet en del af Tillægsaftalen af 11. januar 2019 til Pesticidstrategi
2017-2021 (”Tillægsaftalen”). Der er de næste fire år bevilget årligt 9 mio. til screeningen, der skal ske
i udvalgte GRUMO-boringer. De første resultater forventes i slutningen af 2019.
Ad 2. Gensidig orientering omkring arbejdet med grundvandsbeskyttelse indenfor BNBO mv.
Julie Kristiansen, DEP, orienterede om de forskellige elemeter i Tillægsaftalen, derunder oprettelse af
en følgegruppe med deltagelse af erhvervet, brancheforeningerne og KL, som bl.a. skal håndtere, hvis
der kommer store prisstigninger på vandet som følge af kompensationer. Kommunerepræsentanterne orienterede om en generel positiv modtagelse i deres bagland, men at der var en lang række
spørgsmål til aftalens indhold.
Ad 3. Drøftelse af ”BNBO-delen” i tillægsaftalen til Pesticidstrategi 2017-2021.
Kommunerepræsentanterne gav udtryk for, at det er vigtigt, at indsats i BNBO ikke står alene, og
vurderer at behovsvurderingen vil blive kort, særligt for de kommuner, som allerede har gennemgået
BNBO. De gjorde opmærksom på, at det nemt kan tage længere tid end de tre år at gennemføre
frivillige aftaler, og spurgte ind til, hvorvidt der er tilstrækkelig incitament hos landmænd og
vandforsyninger til at indgå frivillige aftaler, samt om også vandforsyninger er tænkt en rolle i forhold
til at indgå aftalerne. Endelig blev der efterspurgt et hjemmelsgrundlag på tidsfrister, krav til
indrapportering og procedurer for frivillige aftaler.
MST har udarbejdet udkast til indholdsfortegnelse for en vejledning om pesticiddelen i BNBO, som
skal sendes ud snarest sammen med et hyrebrev fra ministeren, og anmodede om KLs
bemærkninger. Niels Philip Jensen tilbød en samlet indmelding inden udgangen af ugen, men gjorde
samtidig opmærksom på, at den hurtige proces ikke var normal praksis for MST-vejledninger, som
plejer at indebære en formel høringsproces. Philip Grinder Pedersen anerkendte forskellen, og sagde,
at MST ville udsende vejledningen uden høring, fordi vejledningen kan betragtes som et delelement i
en kommende samlet BNBO-vejledning, omfattende også andre beskyttelsesbehov end pesticider i
BNBO. En samlet vejledning vil blive udarbejdet efterfølgende, derunder med de nødvendige
høringsprocesser. [Det er efterfølgende besluttet, at også den supplerende vejledning vil blive sendt i
formel høring]
Ad 4 Partnerskabets fremtidige funktion.
Partnerskabet er i Tillægsaftalen tiltænkt en rolle forbindelse med at bidrage til den årlige status for
den kommunale indsats for beskyttelse indenfor BNBO, som supplement til de opgaver, som er
fastlagt i Kommissoriet i forvejen. Det betyder et behov for at justere kommissoriet på en række
punkter. Philip Grinder Pedersen vil udarbejde et forslag til justeret kommissorie, som sendes i
høring i MST, DEP og KL.
Ad 5. Eventuelt.
Jens Chr. Ravn Roesen spurgte på baggrund af en konkret sag fra Aalborg, om MSTs procedure for
BNBO-beregning i de situationer, hvor kommunen måtte have data, som er bedre end det
datagrundlag, som staten lægger til grund – fx om effektiv magasintykkelse. Per Schriver svarede, at
BNBO-beregningen skal bygge på alle eksisterende data, men samtidig skal være ensartet på tværs af
landet, og ske med den rigtige afvejning af omkostningerne ved beregning. Hvis kommunen har
bedre data vil de blive inddraget, hvilket nu også er sket i Aalborg. Derimod vil kommunale
vurderinger og behov ikke blive inddraget.
Hans Peter Birk Hansen forespurgte om en repræsentant til at orientere kommunerne om
grundvandsredegørelser til et kommende ENVINA-møde. Rasmus Moes anmodede om en mail med
uddybning [Helga Ejskær efterfølgende udpeget som repræsentant].

Anny Toftkær orienterede om at vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen forventes sendt i høring
snarest [Er sendt i offentlig høring den 20. februar 2019], samt at Vejledning om pesticidholdigt
spildevand og pesticidholdigt affald fra gartnerier (Gartnerivejledningen) forventes sendt i høring
inden for nær fremtid.
Bilag 1: Tillægsaftaletekst til Aftaletekst om Pesticidstrategi 2017-2021
Bilag 2: Kommissorie for BNBO-partnerskabet.
Evt. yderligere bilag eftersendes.

