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BNBO beregningsmetode

 Den forventede beregningsmetodik vil være som følgende:
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 Status på den 
kommunale indsats for 
målrettet 
grundvandsbeskyttelse i 
Danmark

 Katrine Foss-Pedersen
 Grundvandskortlægningen

 Spørgeskemaundersøgelse

 Status på den kommunale indsats for 
målrettet grundvandsbeskyttelse i 

Danmark



 Spørgeskemaet er sendt ud 
til alle landets kommuner.

 Der er bl.a. spurgt ind til:
� Status for den 

kommunale 
indsatsplanlægning

� Indsatser i BNBO
� Indsatser i IO
� Indsatser uden for IO og 

BNBO

 Data der præsenteres 
bygger på et første udtræk 
– der er endnu ikke 
foretaget en nærmere 
analyse og kvalitetssikring.
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Ingen 
besvarelse

4 stk

Gennemført
89 stk

Nogen 
svar
5 stk

Respondenter, der har svaret
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Spørgsmål ej besvaret Der er ikke udpeget

indsatsområder i

kommunen, men

kommunen har vurderet et

behov for

grundvandsbeskyttelse, og

har derfor vedtaget eller vil

vedtage indsatsplaner for

grundvandsbeskyttelse efter

vandforsyningslovens § 13 a

Der er ikke udpeget

indsatsområder i

kommunen, og kommunen

udarbejder derfor ikke

indsatsplaner for

grundvandsbeskyttelse

Der er vedtaget indsatplaner

for indsatsområder i dele af

kommunen

Der er vedtaget

indsatsplaner for alle

indsatsområder i kommunen

Der er vedtaget

indsatsplaner i udkast, der

enten har været i høring, er i

høring eller snart vil blive

sendt i høring, men ingen

vedtagne indsatsplaner

endnu

Indsatsplanlægningen er

endnu ikke så langt som

ovenstående kategorier

P
ro
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t

Status på kommunernes indsatsplanlægning
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Svar ikke angivet Ja, der er gennemført

dyrkningsrestriktioner

i IO

Ja, der er planlagt

dyrkningsrestriktioner

i IO i en eller flere

vedtagne

indsatsplaner, men

ingen gennemført

Ja, der er planlagt

dyrkningsrestriktioner

i udkast til

indsatsplaner, men

ingen gennemført

Kommune har ikke

taget stilling til dette

spørgsmål endnu

Nej, der forventes ikke

gennemført

dyrkningsrestriktioner

i IO i regi af

indsatsplanlægningen

%

Kommuner som har gennemført eller planlagt at gennemføre dyrkningsrestriktioner i 

indsatsområder (IO)
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DYRKNINGSRESTRIKTIONER I IO, ANGIVET I HEKTAR

Gennemført Politisk vedtaget, men ikke gennemført Planlagt, men ikke politisk vedtaget

Antal kommuner med 
ha angivelser, 
kvælstof

Antal kommuner med 
ha angivelser, 
pesticider

Gennemført 7 9

Politisk vedtaget, men 
ikke gennemført

12 14

Planlagt, men ikke 
politisk vedtaget

8 14
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Gennemført Politisk vedtaget, men ikke gennemført Planlagt, men ikke politisk vedtaget

Antal kommuner 

med ha 

angivelser, 

kvælstof

Antal kommuner 

med ha 

angivelser, 

pesticider

Gennemført 10 14

Politisk vedtaget, 

men ikke 

gennemført

13 16

Planlagt, men ikke 

politisk vedtaget

13 31



Bemærkninger fra kommunerne

� Grundvandsbeskyttelsen i Danmark går primært på 
landbrugsrelaterede forureninger. Bykommuner har andre 
udfordringer.

� Det har været svært at give nøjagtige tal for arealangivelserne.

� Ønske om øget beskyttelse og/eller øges fokus på andet end de 
almene vandforsyninger.

� Spørgsmål vedr. BNBO og kommunernes risikovurdering.

 Såfremt der er tvivlspørgsmål til kortlægningsprocessen samt 
kommunernes efterfølgende indsatsplanlægning eller risikovurdering af 
BNBO, er kommunen velkommen til at kontakte Miljøstyrelsen.  
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