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DAGSORDEN
Emner

Tid

Ansvarlig

Minutter

Initialer

5

Rasmus

2. Gensidig orientering omkring arbejdet med
grundvandsbeskyttelse indenfor BNBO mv.
3. Et spørgsmål fra kommunenetværksgruppe på
Vestsjælland
4. Midlertidige aftaler i BNBO

10

Alle

10

Brian

10

Jens Chr.

5. To spørgsmål fra Aarhus kommune:
Tinglysning af BNBO-påbud samt Afgrænsning
af BNBO - bagatelgrænser
6. Antal BNBO

10

Niels

2

10

Niels

3

7. Eventuelt

5

Alle

Beskrivelse
1.

Velkomst og siden sidst

Mødevarighed sum:

60

Bilag

1

Bemærkninger:
Ad 1. Velkomst og siden sidst.
Rasmus byder velkommen.
Ad 2. Grundvandsbeskyttelse i BNBO mv.
Orienteringspunkt. Jfr. kommissoriet opfordres deltagerne at orientere fra baglandet om fremdrift og
status for arbejdet med grundvandsbeskyttelse i BNBO mv. Der kan bl.a. følges op på mødet i BNBOfølgegruppen 2. juni, derunder
- Rollefordeling ved indgåelse af frivillige aftaler
- Afgørelse om erstatning i overtaksationskommissionen/opdatering af IFRO-notat
- Konkrete initiativer der kan sikre fremgang med opgaven
Desuden vil Per Schriver give status på arbejdet med udpegningsbekendtgørelsen.
Ad 3. Et spørgsmål fra kommunenetværksgruppe på Vestsjælland
Drøftelse af det sidste spørgsmål fra den lokale kommunenetværksgruppe på Vestsjælland, som Brian
har viderebragt til BNBO-partnerskabet. De to første spørgsmål blev håndteret på tidligere møde.
Tredje spørgsmål lyder:
3) Er det muligt at finde en mere smidig model, så SKAT ikke skal tage individuel stilling til
spørgsmålet om skattepligt/skattefrihed i hver enkel sag? Det kan blive til rigtig mange sager
for SKAT.
Som input til drøftelsen: Se bilag 1 Notat om skattefritagelse. Notatet er fortsat i udkast og skal ikke
videreformidles.
Ad 4: Midlertidige BNBO aftaler
Drøftelse på baggrund af, at Hjørring kommune har nogle vandværker og rådgivere, der spørger til
muligheden for f.eks. årlige eller 5 årlige aftaler, som kan give mening, hvis kildepladsen/boringernes
fremtid er usikker og det kræver nogle år at få det afklaret ift. alternative muligheder. BNBOvejledningen mv. taler alene om permanente aftaler i form af opkøb eller andet.
Ad 5: To spørgsmål fra Aarhus kommune: Tinglysning af BNBO-påbud samt Afgrænsning af BNBO –
bagatelgrænser
Drøftelse af to vedlagte spørgsmål fra Aarhus kommune.

Bilag 2.
Ad 6: Samlet antal BNBO
Niels vil gerne have en afklaring af mængden af BNBO til vurdering i kommunerne, jævnfør at der i det
vedlagte økonomiske høringsbrev er anført 2859 BNBO, mens der i den vedlagte opgørelse af fremdrift
i kommunal risikovurdering er opgjort 4783 BNBO. Hensigten at nå en fælles forståelse af antal BNBO
til faktisk risikovurdering mm. samt at det i lyset af drøftelserne på sidste partnerskabsmøde af
landbrugsstyrelsens tema om landbrugsjorde er interessant at få forskellen belyst.
Niels bemærker, at det ikke er hensigten med punktet at gå dybere ind i DUT-forhandlingen omkring
årsskiftet 2019-2020 eller økonomi i øvrigt.
Bilag 3.

Bilag 1: Notat om skattefritagelse – udkast
Bilag 2: Tinglysning af BNBO-påbud samt Afgrænsning af BNBO – bagatelgrænser
Bilag 3a: Økonomisk høring BNBO
Bilag 3b: BNBO-status 2020 til partnerskab

