Hvordan indberettes den årlige status for BNBO risikovurdering?
Hvert år skal kommunerne opdatere status for risikovurdering af BNBO. Dette
gøres for hvert BNBO, hvor status er ændret siden sidste indberetning. Kommunerne er jf. ’Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og
indberetning’ forpligtiget til dette til og med 2022. Den årlige frist er 1. oktober,
men det kan ske løbende.
Alle indsatser i BNBO, som gennemføres på baggrund af gennemgangen og vurderingen af indsatsbehovet i de boringsnære beskyttelsesområder (jf. tillægsaftale
til Pesticidstrategi 2017-2021 af 11. januar 2019 samt tilhørende lovgivning), indberettes. Processen for indberetning til Miljøstyrelsen (MST) og Danmarks Arealinformation (DAI) fremgår af det udarbejdede flowdiagram.
Såfremt der er spørgsmål til indberetning, kan der rettes henvendelse til Miljøstyrelsen på njl@mst.dk.
Indberetning til Miljøstyrelsen
Indberetning til MST skal udelukkende foretages for BNBO beliggende på landbrugsjord og på øvrige arealer, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige
formål. I de tilfælde, hvor kommunerne har vurderet, at der ikke er behov for
yderligere indsatser, indberettes resultatet af kommunens risikovurdering i skabelonen ’BNBO evaluering – ikke behov for yderligere indsats’ til MST. Med
’yderligere indsats’ menes yderligere behov ift. den nuværende beskyttelse. Dette
indbefatter desuden eventuelt allerede besluttede eller gennemførte indsatser,
som ikke er foranlediget af tillægsaftalen.
Såfremt risikovurderingen har resulteret i, at der bør implementeres indsatser
rettet mod den erhvervsmæssige brug af pesticider i BNBO udover tinglyste dyrkningsrestriktioner, udfyldes skabelonen ’BNBO evaluering – andre indsatser udover tinglyste dyrkningsrestriktioner’ til MST.
Indberetning til Danmarks Arealinformation
I datasættet på DAI ’Status for BNBO’ skal kommunerne indberette status for risikovurdering af BNBO. Indberetningen kan foretages løbende, men skal være opdateret senest 1. oktober. Det vil sige, at hvis status ændrer sig, skal DAI opdateres.
Ved tinglyste aftaler for beskyttelse af BNBO, som er beliggende på landbrugsjord
eller øvrige arealer, mod forurening fra pesticider brugt til erhvervsmæssige formål indberettes disse til datasættet på DAI ’Aftalearealer for grundvandsbeskyttelse’.
Der er ikke pligt til at indberette allerede gennemførte grundvandsbeskyttende
indsatser indgået uafhængig af tillægsaftale til Pesticidstrategi 2017-2021. Såfremt kommunen ønsker at indberette tinglyste aftalearealer, fra før tillægsaftalen
til Pesticidstrategi 2017-2021 blev indgået, kan disse indberettes til datasættet
’Aftalearealer for grundvandsbeskyttelse’ på DAI. Disse kunne eksempelvis være
indgået i regi af en indsatsplan eller tidligere i BNBO.
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Hjælp til indberetning på DAI findes i registreringsvejledningerne for hhv. ’Status
for BNBO’ og ’Aftalearealer for grundvandsbeskyttelse’. Teknisk vejledninger til
redigering på DAI findes på ’Arealeditering’.
Genindberetning af BNBO
Det er nyeste indberetning, som vil ligge til grund for evalueringen i 2022.
Udover ved ændring af status er genindberetning relevant, hvis:
1. BNBO er genudpeget:
Hvis der udpeges nye BNBO som erstatning for tidligere udpegede BNBO (fx hvis
BNBO er justeret pga. ændret indvinding eller ny kortlægning), vil tidligere indberetninger ikke fremgå af datasættet ’Status for BNBO’. Det er fordi Miljøstyrelsen ikke kan påtage sig ansvaret for at indberetningen fortsat er gældende, hvis
BNBO ændres. Det anbefales derfor at indberette igen.
Tidligere indberetninger kan findes på Danmarks Arealinformation under temaet
”Historiske” -> ”Drikkevand og Grundvand” -> ”Status på BNBO – Historisk”
Hvis der er BNBO, som i forbindelse med evalueringen i 2022 mangler indberetning, vil det historiske tema blive konsulteret for tidligere indberetninger.
Bemærk, at en ny risikovurdering er mulig, men ikke et krav, hvis kommunen allerede har risikovurderet det tidligere udpeget BNBO.
2. Tidligere indberetning ikke er fyldestgørende eller korrekt:
Hvis der er kommet nye oplysninger til, eller hvis den tidligere indberetning ikke
har været fyldestgørende.
Efter den første indberetning i oktober 2020 identificerede Miljøstyrelsen en
række ikke-fyldestgørende indberetninger for BNBO, hvor der ikke var behov for
yderligere indsats, og udarbejdede en række FAQ til støtte for fremtidige indberetninger og genindberetninger. Disse kan findes nederst på FAQ undersiden.
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