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Status 2021 - BNBO - Kommunernes indberetning af andre 

indsatser udover tinglyste dyrkningsrestriktioner 

 

 

Kommunerne er ifølge bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og 

indberetning forpligtiget til at gennemgå boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) med henblik på at 

vurdere behovet for indsatser til beskyttelse af nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod 

fare fra forurening fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. Såfremt kommunen har vurderet, at 

en indsats i BNBO er nødvendig, men at denne indsats ikke omfatter en tinglyst dyrkningsrestriktion, 

indberettes dette til Miljøstyrelsen. 

 

Miljøstyrelsen har pr. 08.10.2021 opgjort kommunernes indberetninger af andre indsatser udover 

tinglyste dyrkningsrestriktioner (planlagte og gennemførte). I alt har 8 kommuner for i alt 180 BNBO 

indberettet BNBO, hvor kommunen på baggrund af en risikovurdering har vurderet, at der er behov 

for andre indsatser udover tinglyste dyrkningsrestriktioner. Til sammenligning var der i 2020 49 

indberetninger af BNBO fordelt på 2 kommuner.  

 

Jfr. tabel 1 ses et overblik over, hvilke indsatser de 8 kommuner har gennemført eller planlagt at 

gennemføre for de i alt 180 indberettede BNBO. Tallene kan ikke opsummeres, da der for hvert enkelt 

indberetningsskema, kan være alt fra én indsats markeret til alle indsatserne (enten planlagt eller 

gennemførte). Jfr. tabel 1 er der planlagt kampagner og information for 84 BNBO (47 % af 

indberetningsskemaerne), fordelt på 3 kommuner. I 58 BNBO (32 %) fordelt på 3 kommuner, er det 

noteret, at der i BNBO er planlagt at mindske risiko for nedsivning af forurenende stoffer fra 

punktkilder ved eksempelvis renovering af utætte/gamle boringer, begrænsninger for 

nedsivningsanlæg og jordvarmeanlæg, opsporing af gamle olietanke, inspektion af utætheder i 

spildevandsledninger mm. I 10 BNBO (4 kommuner) er der planlagt dyrkningsrestriktioner, der ikke 

forventes tinglyst, mens der i 11 BNBO (5 kommuner) allerede er gennemført dyrkningsrestriktioner 

jfr. kommunernes indberetning.  
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Tabel 1: Opgørelse i antal over hvilke indsatser, kommunerne har gennemført eller har planlagt at 

gennemføre udover tinglyste dyrkningsrestriktioner. Indberetningerne bygger på indberetning for 

180 BNBO fra 8 kommuner. 

 Indsats BNBO Kommuner 

  
Planlagt 
(antal) 

Gennemført 
(antal) 

Planlagt 
(antal) 

Gennemført 
(antal) 

Kampagner og information 84 1 3 1 

Mindske risiko for nedsivning af forurenende 
stoffer fra punktkilder eksempelvis ved 

renovering af utætte/gamle boringer, 
begrænsninger for nedsivningsanlæg og 

jordvarmeanlæg, opsporing af gamle 
olietanke, inspektion af utætheder i 
spildevandsledninger mm. 

58 48 3 2 

Opsporing og sløjfning af ubenyttede brønde 
og boringer 

53 51 2 4 

Særlige vilkår ved virksomhedsgodkendelser 38 7 2 1 

Restriktioner ift. udbringning af 
spildevandsslam 

36 29 2 2 

Flytning/lukning af vaskepladser 25 0 1 1 

Skovrejsning 16 12 3 2 

Dyrkningsrestriktioner, der ikke er eller 

forventes tinglyst (fx tidsbegrænsede aftaler) 
10 11 4 5 

Flytning/sløjfning/etablering af 

vandforsyningsboringer 
7 1 2 1 

Overvågning udover det lovpligtige 5 7 1 2 

Ændret pumpestrategi 0 8 0 1 

Naturprojekter 0 1 0 1 

Efterbehandling af råstofgrave 0 0 0 0 

 

Kommunernes indberetninger af andre indsatser udover tinglyste dyrkningsrestriktioner er ikke 

sammenholdt med kommunernes indberetning i datasættet Status på BNBO på Danmarks Miljøportal. 

Endvidere er det ikke vurderet, hvorvidt indberetningsskemaerne er tilknyttet et udpeget BNBO. 


