Kommissorium for
Partnerskab mellem Kommunernes
Landsforening og Miljø- og
Fødevareministeriet om
grundvandsbeskyttelse i BNBO

FORMÅL
Partnerskab mellem Kommunernes Landsforening og Miljø- og
Fødevareministeriet om grundvandsbeskyttelse i BNBO (”Partnerskabet”)
er et forum for dialog om arbejdet med grundvandsbeskyttelse indenfor
boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), samt for hvordan grundlaget
for kommunernes arbejde kan forbedres og fremmes.
Partnerskabet er dannet med afsæt i den politiske aftale mellem
Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti),
Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti om Pesticidstrategi 2017-2021 (21. april 2017).
Parterne indleder arbejdet i januar 2018. Partnerskabet ophører, når der i
2019 er gjort status på den kommunale indsats mhp. stillingtagen til
eventuelle yderligere tiltag, jf. Pesticidaftalen. Partnerskabet kan
forlænges, hvis parterne er enige om det.
Omdrejningspunktet for Partnerskabet er grundvandsbeskyttelsen af
hensyn til sikring af drikkevand i de statsligt udpegede BNBO og omfatter
alle forureningskilder.
Grundvandsbeskyttelse i BNBO er en blandt flere måder at sikre det
grundvand, der benyttes til drikkevand, mod forurening, og supplerer den
generelle beskyttelse og anden målrettet beskyttelse af grundvandet.
Partnerskabet kan derfor også drøfte anden grundvandsbeskyttelse, når
formålet er at sikre en kvalificeret drøftelse af tiltag indenfor BNBO.

ORGANISERING
Partnerskabet består af repræsentanter for Kommunernes Landsforening
(KL), Miljøstyrelsen (MST) og Miljø- og Fødevareministeriets
departement. KL udpeger 3-4 repræsentanter. MST udpeger 2-3
repræsentanter. Departementet deltager med 1 repræsentant. Partnerne
kan deltage med yderligere personer, afhængigt af emnerne på
dagsordenen.
Gruppens formand er kontorchefen for Vandforsyning i Miljøstyrelsen.
Miljøstyrelsen yder sekretærbistand til gruppen, herunder varetagelse af
mødeindkaldelser og referatskrivning.
Dagsorden og godkendte referater vil være tilgængelige for offentligheden
via www.mst.dk.
Partnerskabet mødes som udgangspunkt 2 gange årligt, og bestræbes
koordineret med møder i Aftalekredsen omkring Pesticidstrategi 20172021, så Partnerskabets leverancer kan indgå i drøftelser i Aftalekredsen.

AKTIVITETER
Følgende aktiviteter indgår i Partnerskabet:
1. Drøftelser af fremdrift og status for arbejdet med grundvandsbeskyttelse i BNBO, samt forslag til forbedring og fremme af
grundvandsbeskyttelsen.
Gennemføres løbende.
2. Orientering om fremdrift i udpegning af BNBO og ændring af
reglerne om vaskepladser i BNBO.
Gennemføres løbende.
3. Udarbejdelse af notat med eksempler på forskellige typer BNBO
(forskellig geologi, størrelse mv.), og tilknyttede eksempler på
indsatser til beskyttelse af grundvandet indenfor hver type,
herunder forskellige typer af rådighedsindskrænkninger.
Gennemføres 1. halvår 2018.
4. Input til supplement til BNBO-vejledning angående kommunernes
tiltag indenfor BNBO (jfr. Pesticidstrategiens punkt 5d).
Partnerskabet orienteres om gennemførsel af øvrige elementer
under Pesticidstrategiens punkt 5a-d, der ligeledes kan give
anledning til justering af vejledningen.
Gennemføres 2. halvår 2018.
5. Udarbejdelse af spørgeramme til brug for statusopgørelse mht.
kommunernes tiltag til grundvandsbeskyttelse i medfør af
indsatsplanerne efter vandforsyningsloven samt
miljøbeskyttelseslovens § 24.
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Gennemføres 2. halvår 2018.
6. Statusopgørelse på kommunernes samlede indsats for
grundvandsbeskyttelse. Opgørelsen bygger på interviews eller
spørgeskemaundersøgelse i kommunerne med afsæt i
spørgerammen etableret i 5.
Gennemføres 1. halvår 2019.
7. Udarbejdelse af statusnotat om den kommunale indsats med
henblik på stillingtagen til eventuelle nye tiltag i aftalekredsen bag
Pesticidaftalen, herunder opsamling på forskellige former for
rådighedsindskrænkning indenfor BNBO med henblik på at sikre
fælles forståelse af det faglige grundlag for kommunernes
anvendelse af rådighedsindskrænkning. Gennemføres 2019.
Yderligere aktiviteter kan indgå indenfor rammerne af
Partnerskabet, jf. formålsbeskrivelsen ovenfor.
ANSVAR






Hver enkelt repræsentant i Partnerskabet er ansvarlig for at
informere sit bagland om drøftelser i Partnerskabet, lige som
repræsentanten kan bringe aktuelle emner og ønsker fra baglandet
på dagsordenen i Partnerskabet.
Der er ikke knyttet særskilt økonomi til Partnerskabet.
Sekretariatsbistand og de programsatte aktiviteter finansieres af
Miljøstyrelsen inden for pesticidaftalens udgiftsramme ”Oplysning,
rådgivning og vejledning”. Gennemførsel af evt. yderligere
finansieringskrævende aktiviteter forudsætter, at Partnerskabet
tilvejebringer finansiering.
Partnerskabet træffer ikke beslutninger, som er bindende for
parterne eller andre. Repræsentanterne har ansvar for at bringe
forslag til beslutning i respektive organisationer, hvis behov.
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