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DAGSORDEN 

 

Emner 

Beskrivelse 

Tid 

Minutter 

Ansvarlig 

Initialer 

Bilag 

 

1. Velkomst og siden sidst 10 Rasmus  

1. Gensidig orientering omkring arbejdet med 

grundvandsbeskyttelse indenfor BNBO mv. 

10 Alle  

2. Status på BNBO ved frivillig indberetning maj 

2022 
15 Johan  

3. Plan for endelig BNBO evaluering pr. 1. oktober 

2022 

a. Plan for evalueringen 

b. Gennemgang af skema med indberetning af 

uddybende oplysninger til kommunen 

50 Anders, 

Katrine 

Bilag 1 og 2 

4. BNBO arbejdet frem mod årsskiftet 20 Johan  

5. Øvrig kort orientering fra MST 

a. PFAS 

b. Drikkevandsfondens og åbning til- 

skudsordning 1. september 

 

10 Hans Peter, 

Rasmus 

 

6. Eventuelt 5 Alle  

    

    

   

  



 

 

Mødevarighed sum: 120   

 

 

REFERAT 

 

Ad 1. Velkomst og siden sidst. 

 

Rasmus bød velkommen til nyt medlem fra KL Janne Sommer Nielsen og takkede Charlotte Weber 

for godt samarbejde. Janne Sommer Nielsen præsenterede sig selv; hun har senest arbejdet i 

Frederikssund Kommune. 

 

  

 

Ad 1. Gensidig orientering 

Brian fortalte, at Slagelse Kommune har sendt 1/3 af lodsejeraftalerne ud, hvori priserne er skruet op 

i forhold til tidligere. Landmændene ønsker afklaring hos skat ang. skattefrihed før aftaler 

underskrives, og på denne baggrund forventes ingen aftaler underskrevet den nærmeste tid. Slagelse 

har opkøbt jord med jordfordeling for øje og gør således en aktiv indsats for grundvandbeskyttelsen 

udover BNBO arbejdet. 

  

Jens Chr. fortalte, at Hjørring Kommunes BNBO er i fuld gang med mange BNBO aftaler i proces 

men få aftaler forventes indgået ved skæringsdato 1. oktober. Hjørring Kommune ønsker at knytte 

BNBO-arbejdet med den generelle grundvandsbeskyttelse samt vandforsyningsstrukturen i 

kommunen. BNBO arbejdet set i sammenhæng er tidskrævende og Hjørring Kommune ønsker, at den 

endelige evaluering kan afspejle det store arbejde.  

 

Henrik orienterede om arbejdet i Aarhus Kommune. Første orienteringspunkt omhandlede en 

udbredt bekymring for overkompensation og en melding om, at vandværkerne i kommunen slet ikke 

vil være med til de nye erstatningsniveauer set i Haderslev Kommune. Også i Aarhus ses 

grundvandsbeskyttelsen i en større sammenhæng end et snævert fokus på pesticider i BNBO. Der 

ønskes sammentænkt løsninger knyttet til den øvrige grundvandsbeskyttelse i indsatsplansregi, 

således at de betalte erstatninger også medinddrager nitrat og øvrige arealer på landmandens grund 

med behov for indsatser. Det tager tid og mange aftaler forventes ikke klar pr. 1. oktober. 

Aarhus Kommune arbejder pt. på at få politisk godkendt en ny strategi for grundvandsbeskyttelse, 

hvor grundvandsparker ønskes gennemført i en kombination af frivillighed og påbud.   

Der sendes pt. påbud ud til hobbylandmænd og informationsbreve til samtlige BNBO og sårbare 

områder, om at henvende sig til vandsamarbejdet (VPU), hvis der ønskes en frivillig aftale.  

 

Charlotte støttede kommunerne i deres udsagn og opsummerede, at to usikkerheder pt. stod i vejen 

for aftaler, nemlig usikkerhed om skatteforhold og usikkerhed om de konkrete konsekvenser ved fase 

2. Det er KLs indtryk, at mange tilbud om aftaler er sendt ud, og KL ønsker, at den endelige evaluering 

kan honorere det store arbejde gjort af kommunerne – hvilket det nuværende indberetningssystem 

ikke gør. 

Derudover rejste KL et opmærksomhedspunkt om nyt GIS-survey sendt ud ang. GIS-data til 

Drikkevandsfondens analyse af indsatsplanlægningen. GIS-data er tidskrævende at afrapportere og KL 

ville have ønsket inddragelse inden udsendelse.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. Status på BNBO ved frivillig indberetning maj 2022 BNBO  

Johan gennemgik overordnet den opgjorte status pr. 1. maj 2022 på baggrund af data indberettet til 

Danmarks Arealinformation og status indsamlet af DANVA, Danske Vandværker og KL. Den ekstra 

status blev foretaget på baggrund af, at det ved status den 1. oktober 2021 ikke så overbevisende ud 

med fremskridt i BNBO-arbejdet. Status pr. maj måned 2022 viser en svag fremdrift idet 1,4 % af det 

totale antal BNBO har status af ”Indsats gennemført”. Billedet fra DANVA og Danske Vandværker ser 

noget bedre ud, hvor antal BNBO, hvor indsats vurderet nødvendig, og hvor aftaler er indgået, opgøres 

til 11%. Der tegner sig således et billede af, at der skal ske rigtig meget frem til 1. oktober før opgaven 

kan betragtes løst.  

 

Brian kommenterede, at flere kommuner før nuværende BNBO arbejde har indgået aftaler og derved 

gennemført indsatser.  

Jens Chr. kommenterede at hvis opgørelsen fra brancheforeningerne var et udtryk for, at 

vandværkerne var nået længere end kommunerne var orienteret om, så måtte denne dialog sikres op 

mod 1. oktober. 

Henrik kommenterede at mange vandværker slet ikke vil være med til erstatningsniveauer på 110 

t.kr./ha. og at det kan tage lang tid, inden kommunen får udsendt påbud. Derudover stilledes 

spørgsmålstegn ved, hvad kommunerne skal have gennemført pr. 1. oktober, idet der ikke er krav om 

gennemførte indsatser i bekendtgørelsen, mens det politisk forventes at kommunerne når længere end 

det.   

Kommunen vil ikke forpligtige sig at udstede påbud til i alle BNBOer med indsats nødvendig uden 

frivillig aftale, idet det er en meget dyr opgave og kan forstyrre vandværkernes dialog med lodsejere 

om frivillige aftaler. Henrik understregede de lange tidsperspektiver i en gennemtænkt 

grundvandsbeskyttelse med tidshorisonter på 25 år.  

Jens Chr. Kommenterede, at der var en række lodsejere, der ikke vil indgå aftaler, og hvorledes dette 

indgik i evalueringen. Kommunen er ikke indstillet på påbud udstedt på BNBO-niveau, men ønsker 

påbud udstedes med baggrund af indsatsplanlægningens større sammenhænge.  

Charlotte kommenterede at påbud tænkes generelt ind i en større kontekst – indsatsplaner – og 

derfor kommer det til at tage noget tid. Nogle kommuner har også klart valgt at afvente fase 2. 

 

  

Ad. 3 Plan for endelig BNBO evaluering pr. 1. oktober 2022 

Anders og Katrine gennemgik den overordnede plan for den endelig BNBO evaluering pr. 1. oktober 

samt udkast til skema for uddybende statusoplysninger for BNBO, der planlægges sendt ud 

umiddelbart efter 1. oktober 2022. Indhold af oplæg fremgår af bilag 1 og 2 samt eftersendt powerpoint 

d. 26. august 2022. 

 

Jens Chr. spurgte til hvorledes boringer, der forventes lukket inden for 3-5 år, indgår i evalueringen. 

Katrine og Anders svarede, at der i den endelige evaluering vil blive samlet op på 

indberetningsskemaerne for ”gennemgået, indsats ikke nødvendig” med opgørelser for, hvilke 

begrundelser kommunerne har givet; men at der ikke vil ske en faglig vurdering af kommunernes 

begrundelser, idet den komeptence er lagt ud til de kommunale myndigheder.  

Charlotte og Jens Chr. kommenterede det problematiske i, at der i udkast til skema over 

uddybende oplysninger blev lagt vægt på kommunernes påbudsvillighed, da BNBO-opgaven i sin 

formulering, som den f.eks. pt. kommer til udtryk i gældende BNBO-vejledning, er en opgave om at 



 

 

indgå frivillige aftaler. KL anfægter, at den foreslåede opgørelse er for detaljeret på BNBO niveau af 

hensyn til kommunernes tidsforbrug. Johan svarede at det politiske fokus var beskyttelse – uanset 

frivillighed eller påbud, og at opgørelse over, hvilken beskyttelse der i fremtiden forventes at ville 

kunne gennemføres i form af forventning om frivillig aftale eller villighed til påbud, var vigtige 

budskaber i den politiske proces.  

Brian og Jens Chr. kommenterede dilemmaet i, at det var en god tanke at få et uddybet overblik 

over status på BNBO, men at det var en tidskrævende opgave på præcise procentopgørelser.  Brian 

foreslog i stedet en omtrentlig ha angivelse, valgmuligheden større eller mindre grad, eller 

procentspring i 20-25%-skala, som Charlotte bakkede op om. 

Katrine forklarede at tanken om procentinddeling er et ønske om en opgørelse, der kan honorere 

kommunernes fremdrift, da der i mange BNBO kan være tale om flere lodsejeraftaler i samme BNBO, 

samt at der kan være tale om et delvis behov for beskyttelse inden for BNBO.  

Jens Chr. kommenterede at en evt. ha opgørelse kunne ende misvisende, idet aftalearealet ofte 

rækker udover BNBO for at tilpasse sig markforhold.  

 

Johan kvitterede for input til en procentvis grovere opgørelse, men nævnte dog, at DEP hellere så en 

opgørelse i 5% spring. Hvis det en grovere opgørelse på 20-25% spring, der sikrer de mange svar fra 

kommunerne på de uddybende oplysninger efter 1. oktober, kan det være den rigtige løsning.  

 

Charlotte ønskede at KL og kommunerne fik oplægget til kommentering inden det gik tilbage til en 

ny runde i Arbejdsgruppen under BNBO Følgegruppen. Miljøstyrelsen ville vende tilbage omkring 

ønsket og udtrykte forståelse for, at kommunerne er modtagere og de, der i praksis skal finde tid til at 

udfylde skemaet. [Udkast til skema for uddybende oplysninger blev efterfølgende sendt ud samme dag 

med mulighed for BNBO Partnerskabet at komme med skriftlige kommentarer senest 31. august 2022. 

KL’s udddybede, skriftlige kommentarer fremgår af separat mail i den forbindelse.] 

 

Ad 4 BNBO arbejdet frem mod årsskiftet 

Johan orienterede om, at der forventes møder i aftalekredsen i indeværende år. Når folketingsvalget 

udskrives, vil ministeriet overgå til at have status af forretningsministerie. Om dette påvirker BNBO-

arbejdet er uvist; arbejdet er dog funderet i en bred politisk aftale, hvorfor den umiddelbare 

forventning er, at arbejdet kan fortsætte.  

 

Ad 5 Øvrig kort orientering fra Miljøstyrelsen 

Rasmus orienterede kort om styrelsens arbejde med PFAS. Det er forventningen at miljøfremmede 

stoffer og i særdeleshed PFAS generelt vil fylde meget de kommende år. Hans Peter gjorde 

opmærksom på kommende webinar om Drikkevandsfondens tilskudsordninger, der åbner den 1. 

september. Webinarer om sløjfningspulje og puljen til grundvandsbeskyttelse den 2. september med 

over 100 deltagere i hver.  

 

Henrik opfordrede til at webinar blev optaget og tilgængeligt.  

Charlotte orienterede om, at KL havde et ønske om en PFAS plan med styring fra statslig side, og så 

frem til den af ministeren lovede strategi. 

 

 

Ad 5. Eventuelt   

 

Anders orienterede om at GIS-survey i forbindelse med Drikkevandfondes analyse af 

indsatsplanlægningen i Miljøstyrelsens forståelse var en genudsendelse af tidligere survey i 

wordformat i forbindelse med PLUSS-konsortiets interview af alle kommuner. Den forudgående 

survey havde fået meget få besvarelser og survey var tænkt som en nemmere måde for kommuner at 



 

 

bevare spørgsmål på. Anders opfordrede til at komme med input, og at der fra Miljøstyrelsen er fuld 

anerkendelse af det muliges kunst i kommunerne, ligesom det selvfølgeligt er frivilligt at besvare 

survey. 

 

 

Aftalte handlinger: 

 

Handling 

Beskrivelse 

Ansvar 

Initialer 

Miljøstyrelsen udsender udkast til skema for uddybende oplysninger og 

informere om kommende inddragelse af BNBO Partnerskabet. 

ANPIL 

  

  

  

  

  
 

 

 


