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Philip Grinder Pedersen

Fra: Per Schriver
Sendt: 27. august 2019 12:24
Til: Lone Kildal Møller
Cc: Stefanie Sean Robins; Trine Lyngvig Nielsen; Philip Grinder Pedersen
Emne: SV: Adgang til SharePoint

Hej Lone 
 
Tak for dine gode kommentarer! Vi har forsøgt at svare med rød herunder, men der er selvfølgeligt stadig ting der 
ikke er afklaret. 
 
Som jeg nævnte til Grundvandsdag vil jeg gerne vende det med vores partnerskab med KL om pesticidstrategien, så 
vi kan få det trykprøvet endnu mere. Her er møde på tirsdag. 
 
Vi har det på dagsordenen til følgegruppemødet næste torsdag. 
 
@Stefanie: Vil du lægge vore replik på SharePoint, så resten af følgegruppen har adgang til det? 
 
Vi ses! 
 
Venlig hilsen 
 
Per Schriver 
Kontorchef | Grundvand 
+45 24 75 51 50 | persc@mst.dk 
 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Miljøstyrelsen | Niels Bohrs Vej 30 | 9220 Aalborg Øst | Tlf. +45 72 54 40 00 | njl@mst.dk | www.mst.dk/gko  
 
Fra: Lone Kildal Møller <Lone.Kildal@skanderborg.dk>  
Sendt: 26. juni 2019 13:57 
Til: Stefanie Sean Robins <stsro@miljoeportal.dk>; Per Schriver <persc@mst.dk> 
Cc: Trine Lyngvig Nielsen <trini@mst.dk>; Niels Phillip Jensen (npj@kl.dk) <npj@kl.dk>; Mads Schmidt Christensen 
<Mads.Christensen@kalundborg.dk> 
Emne: SV: Adgang til SharePoint 
 
Hej Stefanie 
 
Hermed følger kommunernes bemærkninger til ændringsforslag 445 om to nye DAI lag til at følge status på 
kommunernes gennemgang af BNBO.  
 
Generelle bemærkninger til lagene:  
I aftaleteksten til BNBO-aftalen er det beskrevet: 
”Aftaleparterne vil hvert år modtage en status for gennemførslen med henblik på at følge fremdriften for indsatsen. I 
denne sammenhæng vil aftaleparterne vurdere, om kommunernes indsats er tilstrækkelig, eller om aftaleparterne 
ønsker at igangsætte fase 2.” 
 
Det beskrives ikke yderligere, hvad denne fremdriftsrapport skal indeholde. Det er umiddelbart vanskeligt for 
kommunerne at forholde sig til, hvordan fremdriften af indgåelse af dyrkningsaftaler inden for BNBO skal 
synliggøres. Dette er særligt vanskeligt, når kommunerne på nuværende tidspunkt kun har modtaget partiernes 
aftaleteksten og et udkast til BNBO-vejledning. Vi har stadig ikke en klar forståelse for, hvordan BNBO-aftalen skal 
gennemføres, bl.a. hvad er det for dokumentation, som kommunerne skal indsende, hvis kommunerne vurderer, at 
det ikke er nødvendig med en indsats i BNBO.  
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Kommunerne skal lave deres risikovurdering i holdhold til Vejledning om vurdering af indsatser rettet mod 
erhvervsmæssigt brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og udarbejde dokumentation på 
baggrund heraf. Der er pt. ingen krav til formen på dokumentationen. 
 
MST foreslår, at der oprettes to lag på DAI.  
 

 Lag 1: Status på BNBO 
 Lag 2: Arealaftaler 

 
Umiddelbart ser vi ikke, at lag 2 bidrager til at vise fremdriften.  I stedet virker det som en dobbeltregistrering. Lag 
nr. 1 (Status på gennemgang af BNBO) burde umiddelbart være tilstrækkeligt til at vise fremdrift. Såfremt man forsat 
ønsker Lag 2, skal dette tidsmæssigt afgrænses til kun at være aktivt i perioden 2019 – 2022. Hvis der ikke er 
tilslutning til udløbsdato 31. december 2022, så kan KL ikke på vores niveau acceptere at laget oprettes.  
 
Formålet med lag nr. 1 er at følge med i fremdriften for kommunernes gennemgang af BNBO, og lag nr. 2 skal 
bidrage til at give overblik over, hvor der indgås aftaler.  
 
Økonomisk forventer vi, at Staten betaler for udviklingen af dette lag, da det følger af en lovændring, at lagene skal 
oprettes.  
 
Staten er villig til selv at betale for udviklingen af laget, såfremt DAI-følgegruppen for grundvand vurderer, at de ikke 
vil finansiere det.  
 
Det skal efter vores opfattelse kun være kommunerne, der har mulighed for at redigere i lagene. Da det kun er 
kommunernes arbejde der skal følges. Se bemærkninger om årlig opdatering af BNBO nedenfor.  
 
Staten skal have mulighed for at opdatere lag nr. 1 i forbindelse med vedtagelse af nye bekendtgørelser om 
udpegning af drikkevandsressourcer. Staten har ikke foreslået fælles brugerstyring på lag2, men mener at 
brugerrettighederne på dette alene skal tildeles kommunerne.   
 
Detaljerede bemærkninger:  
Lag 1: Status på BNBO 

- De foruddefinerede kategorier se herunder.   
o 1) Ikke gennemgået (default værdi) 
o 2) Gennemgået, indsats ikke nødvendig 
o 3) Gennemgået, indsats nødvendig 
o 4) Gennemgået, implementering i gang 
o 5) Indsats gennemført 

- Der mangler en status mellem 4 og 5. Den skal være gældende i de tilfælde, hvor kommunen har forsøgt at 
gennemføre en indsats, men lodsejerne ikke ønsker at indgå en frivillig aftale. Her afventer sagen, at de tre 
år går, og Staten igangsætter fase 2.  

 
Det er ikke en forudsætning, at indsatser i BNBO gennemføres som frivillige aftaler. Ifølge Vejleding om vurdering af 
indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) bør kommunerne 
så vidt muligt afsøge muligheden for at gennemføre tiltag ved hjælp af frivillige aftaler, men tiltag kan også 
gennemføres som påbud i henhold til § 24 og § 26 a i Miljøbeskyttelsesloven. Ønsker kommunen ikke at gennemføre 
tiltag via påbud, på trods af at det er vurderet at en indsat er nødvendig, vælges kategori 3 Gennemgået, indsats 
nødvendig.   
 

- Indenfor hvert BNBO vil der være flere lodsejere. Det vil sige status 3-5 kan være forskellig i hos alle 
lodsejere, hvordan synliggøres dette? Ellers skal der være en status der beskriver at dele af BNBO er 
gennemført og en anden del er i gang, eller at det ikke er muligt at indgå en aftale på dele af arealet. 

 
Det er valgt at føre status på BNBO-niveau og ikke på lodsejerniveau. Kommunerne skal indrapportere den samlede 
status pr. BNBO. Dvs. at såfremt man har påbegyndt forhandlinger med lodsejer, selvom det ikke er alle, så skal 
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kategori 4 Gennemgået, implementering i gang anvendes, og først når alle aftaler er gennemført anvendes kategori 
5 Indsats gennemført.   
 

- Status 4 er den nødvendig? Vi er jo selvfølgelig i gang . Er denne ikke overflødig?  
 
Indgåelse af evt. aftaler kan være en længerevarende proces. Det er derfor relevant at kunne afrapportere til 
aftaleparterne på Pesticidstrategi 2017-2021, hvorvidt BNBO blot er risikovurderet, og en indsats er nødvendig, eller 
om implementeringen rent faktisk er i gang.  
 

- Hvis kommunen vurderer, at en indsats indenfor et BNBO ikke er nødvendigt, skal Staten tage stilling til om 
denne vurdering er god nok. Det beskrives i udkast til vejledning, at Staten vil tage udgangspunkt i tjeklisten 
i afsnit 2.4 for at foretage denne vurdering. Det er ikke hensigtsmæssigt, at denne dokumentation oploades 
på DAI. Det skal derfor beskrives andet sted for hvordan denne indsendes, f.eks. som en mail til MST- 
Ålborg.  

 
Denne bemærkning er taget til efterretning, og der søges alternative muligheder til indsendelse af dokumentation til 
Miljøstyrelsen.  
 

- Der bør også være en status, der viser om kommunen har indsendt dokumentation, og BNBO afventer 
Statens godkendelse af denne dokumentation.  

 
Det er kommunens ansvar at indsende dokumentationen til Miljøstyrelsen, når status for BNBO når kategori 2 og 3 
Gennemgået, …. Miljøstyrelsen kan på baggrund heraf skabe det nødvendige overblik over, om der er indsendt 
dokumentation for gennemgåede BNBO. 
                                                                                                                  
Bemærkning til den årlig opdatering af BNBO laget: 

- Som vi læser ændringsønsket, er udgangspunktet, at geometrien i lag 1 følger geometrien af de udpegede 
BNBO’er (jf. DAI-laget boringsnære beskyttelsesområder). Det skaber en række udfordringer, som man skal 
være opmærksom på.  

o Tilfælde 1: Ved ny bekendtgørelses vedtagelse ingen geometisk ændring af BNBO -> ingen 
konsekvens for lag 1 

o Tilfælde 2: Ved ny bekendtgørelses vedtagelse sker der geometrisk ændring af et BNBO -> 
Konsekvens for lag 1: Status for indsatsen er (muligvis) ikke retvisende længere. Der vil så være 
BNBO’er i lag 1 som ikke længere har en kobling til status, da BNBO’et er slettet, samtidig vil der 
opstå et nyt BNBO som bare har default status. Og kommunen skal så ind og rette til igen.  

- Man bør altså være opmærksom på at ved opdatering af BNBO-laget (bek og DAI) at koblingen til lag 1 
opretholdes. 

- Det er også vigtigt, at lag 1 ikke bare ”restartes” ved opdatering af BNBO-laget (hvormed alle statusser af 
indsatser går tilbage til default værdien ”ikke gennemgået”). 

 
Geometrien i lag 1 vil følge geometrien af de udpegede BNBO samt evt. forrige BNBO. Ved vedtagelse af ny 
bekendtgørelse ”restartes” laget ikke, men der vil blive lagt nye BNBO ind, hvor der er ny geometri. De forældede 
BNBO tilføjes en oplysning om at de er udgået, men forbliver i datasættet og symboliseres med en stiplet 
afgrænsning. Herved er det fortsat muligt, at  finde oplysningerne frem på de udgåede BNBO. En attribut til at holde 
styr på hvorvidt BNBO er gældende eller udgået skrives ind i ændringsønsket til DAI. Såfremt der er en ny geometri 
på et eksisterende BNBO, skal kommunen foretage vurdering igen. Det er således op til kommunen at vurdere, om 
den ændrede geometri giver anledning til en helt ny risikovurdering, eller om denne blot beskriver, at 
risikovurderingen og evt. implementerede indsatser i det tidligere BNBO fortsat er tilstrækkelig.  
 

- Umiddelbart kender vi ikke BNBO-aftaleteksten, kommunerne ved ikke, om vi er forpligtet til at gennemføre 
indsatser i de BNBO, der er udpeget pr. 1/1-2020 eller vi også er forpligtet til at gennemføre indsatser på 
redigerede og nye BNBO’er. Så vi ved faktisk ikke om ovenstående bliver en udfordring.  

 
Kommunerne er generelt forpligtiget til, at gennemgå alle BNBO, ikke kun dem der udpeges med en bestemt 
bekendtgørelse, men også dem der udpeges efterfølgende. Udpegningstidspunktet vil selvfølgelig indgå som en 
parameter for vurdering af, hvorvidt fremdriften er tilfredsstillende i 2022.   
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Lag 2: Aftalearealer 

- Såfremt man fortsat ønsker lag 2 på trods af ovenstående bemærkninger. Bør feltet aftaletype reduceres til 
følgende:  

o 1) Frivillig aftale 
o 2) Påbudt dyrkningsrestriktion 
o 3) Aftale ikke mulig at indgå  

 
De 4 oprindelige kategorier i ændringsforslaget bibeholdes (Frivillig aftale, Opkøb af jord, Påbud efter § 24, Påbud 
efter § 26 a). Som nævnt tidligere, er det beskrevet i  Vejleding om vurdering af indsatser rettet mod erhvervsmæssig 
brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), at kommunerne også kan gennemføre påbud i 
henhold til § 24 og § 26 a i Miljøbeskyttelsesloven. Kategorien Aftale ikke mulig at indgå vil derfor kun finde 
anvendelse, hvis retten har afgjort, at et påbud ikke kan gennemføres.  
 

- Det, der er interessant at følge i forhold til fremdrift af indsatsen, er, om der er indgået en aftale, eller om 
det ikke er muligt, og Staten derfor skal igangsætte fase 2.  At blande MBL § 24 og 26a, opkøbt eller ej ind i 
status af fremdrift virker underligt, når vi snakker om et lag, der skal vise fremdriften af BNBO-aftaler.  

 
Lag nr. 2 skal bidrage til at give overblik over, hvor der indgås aftaler. 
 
Formålet med dette tema er at belyse indgåede aftaler for grundvandsbeskyttelse generelt. Erfaring fra 
indsatsplanerne viser, at der kan være flere forhold, som tilsammen giver udslag i, at en indsats implementeres. Det 
giver derfor ikke mening af afgrænse temaet til udelukkende at samle op på aftaler i BNBO.  
 

- Feltet ”restriktionstype i aftale” bør ikke indeholde muligheden ”andet”. Denne feltvælger bør være en 
udtømmende liste over alle muligheder. Den eneste anden restriktion, som jeg er bekendt med udover 
nitrat og pesticider på nuværende tidspunkt handler om spildevandsslam. Da BNBO-aftale handler om 
pesticider, må det forventes, at alle aftaler som min. Indeholder restriktioner i form af pesticider. 

 
Kategorien kvælstof bibeholdes, da temaet skal kunne rumme aftaler for grundvandsbeskyttelse generelt, og ikke 
kun i henhold til BNBO-aftalen om pesticider. Kategorien andet udgår og erstattes med spildevandsslam. Dette 
rettes også i ændringsønsket til DAI.  
 

- Derudover er det vigtigt, at det tydeligt fremgår, at dette lag kun omhandler aftaler indenfor BNBO og ikke 
aftaler udenfor, da formålet med laget alene bør være fremdrift af BNBO-dyrkningsaftaler. Ellers risikerer vi 
at der bliver lavet ufuldstændigt ligesom laget med overblik over vedtagne indsatsplaner. 

- Ønsker MST at følge hvor der i landet laves dyrkningsaftaler generelt. Bør dette lag laves særskilt, og 
beskrives i lovgivningen, som en forpligtelse overfor kommunerne.  
 

Der ønskes et overblik over, hvor der er indgået aftaler for grundvandsbeskyttelse generelt og ikke kun inden for 
BNBO. Ønsket om, at laget beskrives i lovgivningen, som en forpligtigelse overfor kommunerne videreformidles til 
departementet.  
  
I er meget velkomne til at kontakte mig for yderligere bemærkninger eller uklarheder .  
 
Med venlig hilsen  
 

Lone Kildal Møller  
Geolog, Master i Energi- og Miljøret 
Teknik og Miljø 
Direkte:  87947758 
lone.kildal@skanderborg.dk  
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Skanderborg Kommune 
Skanderborg Fælled 1 
8660 Skanderborg 
 
Skanderborg.dk 
 
 
 
Fra: Stefanie Sean Robins <stsro@miljoeportal.dk>  
Sendt: 13. maj 2019 12:48 
Til: Per Schriver <persc@mst.dk>; Lone Kildal Møller <Lone.Kildal@skanderborg.dk> 
Cc: Trine Lyngvig Nielsen <trini@mst.dk> 
Emne: SV: Adgang til SharePoint 
 
Hej Per,  
  
Det vil jeg gøre.  
  
@Lone, vil du skrive til mig når du har været inde og rette ændringsønskeskabelonen til med kommunernes behov, 
så vil jeg sende tilbage til Trine med dine tilføjelser.  
  
  
Med venlig hilsen 
Stefanie Sean Robins 
M: +45 31 31 80 43 
E: stsro@miljoeportal.dk 
  
  
  
Fra: Per Schriver  
Sendt: 13. maj 2019 12:38 
Til: Stefanie Sean Robins 
Cc: Trine Lyngvig Nielsen; Lone Kildal Møller 
Emne: SV: Adgang til SharePoint 
  
Hej Stefanie 
  
Så vil jeg gerne hvis du vil sende ændringsønsket til Trine når Lone har været inde og kommentere på det. 
  
Venlig hilsen 
 
Per Schriver 
Kontorchef | Grundvand 
+45 24 75 51 50 | persc@mst.dk 
 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Miljøstyrelsen | Niels Bohrs Vej 30 | 9220 Aalborg Øst | Tlf. +45 72 54 40 00 | njl@mst.dk | www.mst.dk/gko  
  
Fra: Stefanie Sean Robins <stsro@miljoeportal.dk>  
Sendt: 13. maj 2019 12:31 
Til: Per Schriver <persc@mst.dk> 
Cc: Trine Lyngvig Nielsen <trini@mst.dk> 
Emne: SV: Adgang til SharePoint 
  
Hej Per,  
  
Det er desværre kun forbeholdt følgegruppemedlemmer.  
  
Sig til hvis jeg kan hjælpe med noget ifb ændringsønsket og gøre det nemmere.  
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Med venlig hilsen 
Stefanie Sean Robins 
M: +45 31 31 80 43 
E: stsro@miljoeportal.dk 
  
  
  
  
Fra: Per Schriver  
Sendt: 13. maj 2019 12:09 
Til: Stefanie Sean Robins 
Cc: Trine Lyngvig Nielsen 
Emne: Adgang til SharePoint 
  
Hej Stefanie 
  
Kan Trine c.c. få adgang vores SharePoint, eller er det forbeholdt følgegruppe medlemmer? 
  
Det ville være vældig praktisk i forhold til vores ændringsønske. 
  
Venlig hilsen 
 
Per Schriver 
Kontorchef | Grundvand 
+45 24 75 51 50 | persc@mst.dk 
 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Miljøstyrelsen | Niels Bohrs Vej 30 | 9220 Aalborg Øst | Tlf. +45 72 54 40 00 | njl@mst.dk | www.mst.dk/gko  
  
 


