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BNBO-partnerskabsmøde 25. maj 2021 - Bilag 1a 

Beslutningsreferat af BNBO-følgegruppemøde den 15. april 2021 

 

  

 

Deltagere: 

 

 

Dagsorden 

1. Velkommen 

2. Godkendelse af beslutningsreferat fra mødet d. 22. oktober 2020 

3. Præsentation og drøftelse af eksemplerne på kommunernes risikovurdering af 

BNBO med udgangspunkt i Miljøstyrelsens notat. 

4. Drøftelse af initiativer til at sikre fremdrift frem mod næste statusopgørelse 

5. Skattefritagelse 

6. Evaluering af BNBO-indsats 

7. Frivillige aftale forhandlet af kommunerne 

8. Eventuelt 

 

2. Godkendelse af beslutningsreferat fra mødet d. 22. oktober 2020 

 Beslutningsreferatet fra 22. oktober 2020 er godkendt uden bemærkninger 

 

3. Præsentation og drøftelse af eksemplerne på kommunernes 

risikovurdering af BNBO med udgangspunkt i Miljøstyrelsens  

 Efter oplæg fra Miljøstyrelsen drøftes problematikken. Der skal følges op på: 

 Udvidelse af FAQ:  

 Sløjfning/flytning af boring skal ske inden for 3-5 år, som det står i 

vejledningen 

 Udvidet vandbehandling, f.eks. kulfilter, er ikke begrundelse for 

ikke at gennemfører indsatser inden for BNBO 

Claus Vangsgård – DANVA  

Carl-Emil Larsen – DANVA  

Susan Münster – Danske 

Vandværker 

Robert Jensen – Danske Vandværker 

Ida Ruge-Andersen Friis – Danske 

Vandværker 

Søren Thorndal Jørgensen – L&F  

Laila Kildesgaard – KL  

Sara Røpke – KL   

Niels Philip Jensen - KL 

Jakob Møller Nielsen – MIM DEP 

Lea Frimann Hansen – MIM DEP 

Hans Martin Kühl – MIM DEP 

Shaneela Khan – MIM DEP 

Laust Lorentzen – MIM DEP 

Philip Grinder Pedersen – MST 

Per Schriver - MST 
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 Der er behov for, at kommunerne i indrapporteringen klart oplyser, 

hvorfor der ikke er behov for beskyttelse, så Miljøstyrelsen let kan 

ekstrahere denne viden. 

 Eksempler på fyldestgørende vurderinger.  

 Gennemsyn af vejledningen med henblik op, om der behov for justering 

eller supplerende FAQ.  

 

4. Drøftelse af initiativer til at sikre fremdrift frem mod næste 

statusopgørelse 

 L&F har modtaget bekymringer fra deres lokalforening om nogle kommuner, 

hvor gennemgangen af BNBO går langsomt. På den baggrund aftales det, at 

L&F søger at indhente mere systematisk viden fra deres bagland for at få en 

oversigt over, hvilke kommuner lokalforeningerne er bekymret for. Til 

efteråret kan oversigten sammenholdes med dette års status over 

kommunernes gennemgang af BNBO, som skal være indrapporteret 1. 

oktober 2021, hvor kommuner angiver status på arbejdet. 

 KL bemærker, at lodsejerne ikke inddrages i BNBO-arbejdet, før der skal 

indgås frivillige aftaler, så det er kommunerne, der har viden om fremdrift i 

risikovurderingerne. 

 

5. Skattefritagelse 

 Grundet mangel på tid, opfordres BNBO-følgruppen til at indsende deres 

bemærkninger til notatet om skattefritagelse ved erstatning indenfor 14 dage. 

 

6. Evaluering af BNBO-indsats 

 BNBO-følgegruppen orienteres om, hvordan evaluering vil foretages. 

 

7. Frivillige aftale forhandlet af kommunerne 

 Der er bekymring fra hele BNBO-følgegruppen i forhold til at få indgået 

frivillige aftaler. Ministeriet vurderer, at kommunerne er forpligtet til at 

faciliterer at der kommer en aftale på plads, men at det er vandforsyningerne, 

der som udgangspunkt bør indgå aftalen med lodsejer.  

 Miljøministeriet efterspørger konkretisering af udfordringerne i forhold til 

indgåelse af frivillige aftaler.  

 

8. Eventuelt 

 Det aftales at holde næste møde i BNBO-følgegruppen i ultimo maj eller 

primo juni. 

 

 

 


