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BNBO evaluering – ikke behov for yderligere indsats  

 

I henhold til § 13 e i vandforsyningsloven, bekendtgørelse nr.  1476 af 17. december 2019 om 

”vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning” og ”Vejledning om 

boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)” skal kommunerne inden udgangen af 2022 

vurdere behovet for beskyttelsesindsatser mod fare for forurening af erhvervsmæssig brug af 

pesticider i BNBO. 

 

Denne skabelon anvendes af kommunerne ved indberetning af BNBO, hvor kommunen har 

vurderet, at der ikke er behov for yderligere indsats. Der udfyldes et særskilt skema pr. 

BNBO. Oplysninger i nedenstående vil indgå i den årlige nationale statusopgørelse på den 

kommunale indsats, samt i evalueringen i 2022.  

 

Udfyldt skabelon sendes til njl@mst.dk. Den udfyldte skabelon navngives med DGU nr. I 

mailen angives i emnefeltet ”BNBO evaluering, [kommunenavn], jour. nr. 2020-1730”. Hvis 

kommunen finder det relevant, kan der vedhæftes eller indsættes et link til den 

bagvedliggende faglige dokumentation eller andet materiale.  

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til njl@mst.dk. 

 

Angiv for pågældende BNBO:  

Kommunenavn  

Anlægsnavn  

Anlægsid  

DGU nr. (og 

indtagsnr. hvis 

flere til den 

pågældende 

boring) 

 

 

Angiv årsag til, at der ikke iværksættes nye indsatser i pågældende BNBO: 
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Kommunalbestyrelsens vurdering af beskyttelsesbehovet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afkryds hvordan forskellige parametre har indgået i risikovurderingen: 

 Parameter har 

indgået i 

risikovurderinge

n 

Parameter er 

vurderet ikke at 

være relevant for 

risikovurderinge

n*  

Afgørende 

parameter for 

beslutningen om 

ingen 

beskyttelse 

Eventuelle 

bemærkninger 

til parameter 

Hvorvidt boringen skal 

sløjfes inden for en kort 

årrække (3-5 år) 

    

Vigtigheden af boringen, 

der indvindes fra, for den 

fremtidige 

vandforsyningssikkerhed 

    

Nuværende og mulig 

fremtidig arealanvendelse 

    

Vigtigheden af 

grundvandsressourcen, 

der indvindes fra, for den 

fremtidige 

vandforsyningssikkerhed 

    

Hvorvidt arealet vurderes 

beskyttet gennem andre 

indsatser 

    

Vaskepladser     

Vurdering eller beregning 

af betydningen af spild af 

pesticider for 

koncentrationen i det 

indvundne grundvand 

    

Punktkildeforureninger og 

kortlagte ejendomme 

    

Oplysning om eventuelle 

udpegede 

sprøjtemiddelfølsomme 

indvindingsområder 

beliggende på sandjorde, 
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jf. lov om vandforsyning 

m.v. § 11 a, stk. 1, nr. 4 

Tykkelsen af lerlag, 

lerlagenes sammenhæng 

og sprækker i lerlagene 

    

Hvorvidt der er 

grundvandsdannelse 

    

Hvordan indvinding 

påvirker 

grundvandsdannelsen 

    

Tidsmæssig variation i 

grundvandsstanden 

    

Fund i grundvandet af 

pesticider og 

nedbrydningsprodukter 

(tilladte, regulerede og 

forbudte stoffer) 

    

Fund af andre 

miljøfremmede stoffer 

    

Hyppigheden af fund eller 

koncentrationer af 

forureningskomponenter 

over tid 

    

Måling eller beregning af 

vandets alder 

    

* ”Parameter er vurderet ikke relevant for risikovurderingen” anvendes også, hvis en 

parameter ikke er undersøgt i forbindelse med risikovurderingen fordi én eller flere af de 

øvrige parametre har været tilstrækkelige i forhold til at vurdere beskyttelsesbehovet.  

 

Andre forhold, som har indgået i kommunens risikovurdering: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuel link til bagvedliggende faglig dokumentation:  
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