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Til Alle Kommuner 

Att.: Rette vedkommende   

   

  

 

Indberetning af status på BNBO – maj 2022 
 

 

Miljøstyrelsen opfordrer - på vegne af Miljøministeriet, Danske Vandværker, 

DANVA, Landbrug & Fødevarer og Kommunernes Landsforening - alle kommuner 

til at opdatere status på arbejdet med indsatser i BNBO på Danmarks 

Arealinformation (DAI) inden onsdag den 25. maj 2022.  

 

Indberetningen vil efterfølgende blive brugt til at gøre status på fremdriften i 

BNBO, hvor et særligt fokus vil være på omfanget af tilbudte frivillige aftaler. Det 

er afgørende for det videre arbejde, at status sker på et retvisende grundlag, og 

parterne opfordrer derfor kommunerne til at sikre sig, at DAI er så opdateret som 

muligt. 

 

Opfordringen skal ses i lyset at, at der er politisk opbakning til et generelt forbud i 

fase 2, hvis det vurderes, at der ikke der er opnået tilstrækkelig beskyttelse under 

fase 1 som beskrevet i tillægsaftalen til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021. 

 

Indberetning pr. 1. oktober 

Indberetningen erstatter ikke den lovpligtige løbende indberetning med frist 1. 

oktober 2022, jf. BNBO-bekendtgørelsen, som ud over indberetning af status på 

DAI også omfatter indberetning af en række øvrige oplysninger på skemaform til 

Miljøstyrelsen. Efter 1. oktober vil Miljøstyrelsen gennemføre en evaluering af den 

samlede indsats. Oplysninger om  den lovpligtige indberetning kan findes på 

Miljøstyrelsens hjemmeside.  

 

Spørgeskema om øvrig målrettet beskyttelse 

Bemærk, at kommunerne og udvalgte vandværker i maj også modtager et 

spørgeskema om den del af den målrettede grundvandsbeskyttelse, som ikke tager 

udgangspunkt i BNBO.  

 

Dette spørgeskema sendes ud på vegne af Miljøstyrelsen af konsulenterne PLUSS 

og OxfordResearch, og er en del af det politiske initiativ Drikkevandsfonden, hvor 

kommuner og vandværker bl.a. kan søge tilskud til målrettet beskyttelse af 

grundvandet. Spørgeskemaet er del af en analyse, som bl.a. skal identificere 

konkrete barrierer for en effektiv beskyttelsesindsats.   

https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/boringsnaere-beskyttelsesomraader/
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Vejledning til indberetning 
 

Indberetningen til Danmarks Arealinformation sker via Miljøportalens 

arealeditering, hvor status for det enkelte BNBO indberettes og hvor tinglyste 

aftaler indtegnes.  

 

Link til teknisk vejledning. 

 

Status på hvert enkelte BNBO skal indberettes eller opdateres ved ændringer med 

følgende indberetningsmuligheder: 

 

1) Ikke gennemgået (default)  

 

2) Ingen erhvervsmæssig anvendelse af pesticider (kommunalbestyrelsen har 

vurderet, at der ikke er erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i BNBO) 

 

3) Gennemgået, indsats ikke nødvendig (kommunalbestyrelsen har vurderet, 

at den aktuelle anvendelse af pesticider ikke udgør en uacceptabel risiko 

for forurening af drikkevandet fra boringen/boringerne) 

 

4) Gennemgået, indsats nødvendig (kommunalbestyrelsen har vurderet, at 

den aktuelle anvendelse af pesticider udgør en uacceptabel risiko for 

forurening af drikkevandet fra boringen/boringerne, og der derfor er 

behov for en indsats. Det er ikke en forudsætning, at det nærmere omfang 

af indsatsen er konkret defineret) 

 

5) Frivillig aftale tilbudt (der er tilbudt, men ikke nødvendigvis forhandlet 

eller indgået, en eller flere frivillig aftaler. Hvis det er vandværkerne, som 

har ansvaret for forhandlingerne, opfordres til efter behov at kontakte 

dem for at få status). 

 

6) Indsats gennemført (alle nødvendige indsatser er gennemførte. Udover 

frivillige aftaler kan der være tale om indsatser om arealrestriktioner 

gennemført via påbud eller anden form for indsats vurderet nødvendig af 

kommunen). 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 
 
Miljøstyrelsen og KL 

https://arealeditering.miljoeportal.dk/
https://mst.dk/media/221786/bnbo-evaluering-beskrivelse-af-indberetningsproces.pdf

