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Velkomst og siden sidst

Mødevarighed sum:

Bilag

1
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Bemærkninger:
Ad 1. Velkomst og siden sidst.
Per bød som ordstyrer velkommen til Brian Badike Thomsen, som er ansat i Slagelse kommune, og
nyt medlem efter Hans Peter Birk Hansen, som er skiftet fra Odense kommune til Miljøstyrelsen

(MST). Hans Peter fortsætter i partnerskabet, nu på vegne af MST. Per orienterede desuden om, at
MSTs kontor Pesticider&Biocider fremover alene deltager efter behov.
Ad 2. Grundvandsbeskyttelse i BNBO mv.
Per orienterede om to aktuelle pressemeddelelser fra miljøministeren om grundvand og drikkevand:
En omkring fejl i drikkevandsdispensationer og en om kommunernes status i BNBO. Niels Philip
orienterede om, at også KL har lavet en pressemeddelelse om status på kommunernes arbejde i
BNBO. Laust orienterede fra Pesticidaftalekredsmødet torsdag den 29. oktober, hvor der var god
opbakning fra de øvrige aftaleparter til ministerens linje om kritik af de kommuner, som endnu ikke
er gået i gang med arbejdet, samt at det var vigtigt at Miljøstyrelsen gennemgår begrundelser fsa de
BNBO, hvor kommunerne har vurderet, at der ikke er behov for yderligere tiltag.
Per orienterede om, at massescreeningens runde to er i fuld gang, og at den omfatter knap hundrede
stoffer, hvoraf en mindre del er gengangere fra første runde. Sidste års massescreening har ført til
ændringer i parametre i boringskontrol og grundvandsovervågning. Der kan læses mere her:
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/sep/nu-igangsaettes-massescreening-afpesticider-i-det-danske-grundvand/
Henrik orienterede om, at der forventes afholdt taksation den 11. januar for BNBO Mjang Dam. Han
forventer realistisk, at sagen også skal til overtaksation, så der går nok et år før der er en endelig
afgørelse om erstatningerne i området. Henrik orienterede desuden om, at Vandsamarbejdet i
Sønderborg kommune (alle vandforsyninger i kommunen) pt. er aktive med at forberede arbejdet
med at indgå frivillige aftaler. Jens Chr. orienterede om, at Hjørring kommune har igangsat arbejde
med en vandforsyningsplan som et nødvendigt grundlag for efterfølgende risikovurdering i BNBO,
samt at han forventer modstand hos lodsejerne omkring frivillige aftaler i BNBO. Brian fortalte om,
at grundvandsnetværket for kommuner i region Sjælland har udarbejdet et dokument om
fremgangsmåden for BNBO-arbejdet, samt et dokument om brugen af programmerne JAGG og
BRIBE til beregning af spild i BNBO. Nogle af de sjællandske kommuner har afventet de to notater
før igangsættelsen af arbejdet. Brian orienterede også om BNBO-arbejdet i Slagelse kommune, hvor
to tredjedele af BNBO er risikovurderet, mens de resterende afventer supplerende data. Der er valgt
en tilgang med grundig inddragelse af det politiske niveau, hvilket også tager tid.
En del af partnerskabets medlemmer deltog i de to BNBO-temadage i september, arrangeret af
DANVA og Envina. Samlet deltog omkring 50 kommuner, men kun omkring ti vandforsyninger.
Stemningen blev opfattet som god. Philip vurderede ud fra responsen fra deltagerne, at det ikke er
risikovurderingen, som opleves som en udfordring, men snarere den videre proces med indgåelse af
frivillige aftaler. Niels Philip vurderede det samme. Henrik fremhævede den konstruktive debat
under paneldiskussionen med repræsentanter for landbrug, kommuner og vandforsyninger.
Ad 3. Kobling til regionernes punktkildeundersøgelser.
Jens Chr. havde bedt om punktet, på baggrund af et meget stort antal fund af pesticider i Hjørring
kommunes boringer, som kommunen vurderede i meget stort omfang skyldtes pesticidpunktkilder
fra gammel tid. Dette håndteres ikke via den indsats, kommunerne skal udføre i BNBO, som er rettet
mod den nuværende anvendelse. Han spurgte, hvorvidt MST vurderede, at fundene gav anledning til
behov for ændret praksis, både fagligt og juridisk, hos kommuner og regioner. Brian orienterede om
et juridisk notat, som advokatfirmaet Bech-Bruun har udarbejdet for Region Sjælland, og som tager
sigte på en tydeligere afklaring af mulighederne for at meddele påbud i forbindelse med konstatering
af pesticidforurening. Philip nævnte, at flere aktører, derunder regionerne, også nævnte
problemstillingen i forbindelse med de drøftelser, der havde været i forbindelse med ministeriets
arbejde med at kortlægge udfordringer for det danske grundvand.

Ad 4. Bidrag til kommunernes status for BNBO
Jfr. tillægsaftalen skal partnerskabet ’bidrage til den årlige status’ for kommunernes indsats i BNBO.
Drøftelsen tog udgangspunkt i den foreløbige status, som var medsendt som bilag til mødet, og det
blev aftalt, at MST efterfølgende skrev input sammen til en skriftlig kommentering med frist fredag 6.
november kl. 12. Derefter indgår partnerskabets bidrag i MSTs samlede status til departement og det
videre arbejde, derunder orientering af politikere og BNBO-følgegruppe.
Ad 5. Tidshorisont for beregning af nye BNBO´er.
Per orienterede om status på beregning af BNBO, som er en dynamisk proces. Vurderingen er pt. at
der på landsplan helt mangler BNBO for cirka 130 nye boringer, men der er tale om estimater, som
bl.a. dækker over, at der alene på Fyn er ved at blive beregnet 50 nye BNBO [Korrektion efter mødet:
Det korrekte tal for Fyn er 36]. Per mindede også om, at der mangler kommunale
indvindingstilladelser for cirka 600 boringer. Niels Philip fortalte, at KL er ved at udarbejde en
procedure for at give tilladelser for en kortere årrække for at give tid til at få grundlaget på plads for en
længere tilladelse.
Ad 6. Eventuelt
Niels Philip er blevet spurgt af en kommune, hvorvidt der kan vejledes omkring, hvordan
Landbrugsstyrelsens (LBST) GIS-kort over arealanvendelse kan benyttes til kommunernes
risikovurdering. Philip foreslog KL at tage sagen op i BNBO-følgegruppen, hvis LBST skal inddrages,
men at en afklaring ikke skal ses som en ’showstopper’ for kommunernes fremdrift, for der kan også
trækkes på erfaringer fra andre kommuner. Henrik og Jens Chr. orienterede om, at i deres
kommuner tages udgangspunkt i, at der uanset aktuel arealanvendelse potentielt kan bruges pesticider
på alle landbrugsarealer, hvor der ikke er et tinglyst sprøjteforbud.
Brian efterspurgte vejledning om erstatning på jorde, hvor der pt. er økologisk drift. MST går videre
med sagen i samarbejde med departementet.
Niels Philip bad om, at den eksisterende FAQ omkring BNBO, der er under revision, bliver
præciseret til at beskrive, at kommunerne for sådanne BNBO nemmere kan gennemføre
risikovurderingen end den efterfølgende lodsejerforhandling, og bad desuden om en beskrivelse af,
hvordan kommunerne i praksis håndterer (gen)indberetningen for BNBO, der bliver revideret. MST
går videre med sagen i samarbejde med departementet.
Endelig spurgte Niels Philip til muligheden for at sætte frekvensen for BNBO-bekendtgørelser op fra
én årlig til to. [Efter mødet: Per svarede, at den lange sagsbehandlingstid forbundet med en
bekendtgørelse i givet fald ville betyde, at bekendtgørelserne ville overlappe tidsmæssigt, hvilket ikke
er hensigtsmæssigt.]
Bilag 1a-e: Udkast til status for kommunernes indsats i BNBO.

