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BNBO Endelig evaluering – opgavebeskrivelse 
 

 
 

BAGGRUND 

 

Som et delelement i tillægsaftalen af 19. januar 2019 til Pesticidstrategi 2017-21 skal risikoen ved den 

erhvervsmæssige brug af pesticider i BNBO reduceres. Opgaven er opdelt i to faser: En fase 1, hvor 

kommunerne på baggrund af en risikovurdering skal vurdere behovet for indsats og efterfølgende 

arbejde for at opnå aftaler om gennemførelse, og en fase 2, som er et generelt forbud mod 

erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO. Fase 2 træder alene i kraft, hvis aftaleparterne bag 

tillægsaftalen beslutter det. 

 

I nærværende notat beskrives Miljøstyrelsens bidrag til den endelige evaluering af fase 1. 

 

I tillægsaftalen hedder det, at der ”i 2022 gennemføres en evaluering af den kommunale indsats. 

Miljø- og Fødevareministeriet vil opgøre, hvor mange BNBO der er blevet gennemgået og hvilke 

nye beskyttelsesinitiativer, der er iværksat. For de BNBO, hvor kommunerne har besluttet, at der 

ikke skal foretages en yderligere indsats, vil Miljø- og Fødevareministeriet foretage en vurdering 

af, om indsatsen er i overensstemmelse med den skærpede vejledning om BNBO, herunder om der 

fortsat er BNBO med risiko for forurening af grundvandet.” 

 

På baggrund af den politiske aftale blev BNBO bekendtgørelsen vedtaget i december 2019 

(Bekendtgørelse nr. 1476 af 17. december 2019 om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og 

indberetning). Bekendtgørelsen pålægger kommunerne at gennemføre fase 1 samt at indberette 

fremskridt hvert år senest d. 1. oktober. Bekendtgørelsen ophæves automatisk d. 31. december 2022, 

hvorfor den endelige evaluering skal inkludere data senest indrapporteret 1. oktober 2022. 

 

Miljøstyrelsen har udarbejdet et setup for kommunernes indberetninger, der består af fire dele: 

1. Status for det enkelte BNBO indberettes til Danmarks Arealinformation. 

2. Områder med tinglyste aftaler om grundvandsbeskyttelse i BNBO indberettes til Danmarks 

Arealinformation. 

3. Grundlag for kommunernes vurderinger af, hvor ingen yderligere indsats er nødvendig. 

Indberettes i word-skabelon til Miljøstyrelsen.  

4. Andre indsatser udover tinglyste dyrkningsrestriktioner planlagt af kommunerne. 

Indberettes i word-skabelon til Miljøstyrelsen. 

 



 

 

2 

Miljøstyrelsen har hver oktober i årene 2020 og 2021 afrapporteret status på fremskridtet på 

baggrund af indrapporteringerne.   

 

Den årlige status er desuden suppleret af en status udelukkende på baggrund af indberetningerne til 

Danmarks Arealinformation fra maj 2022 udarbejdet af Miljøstyrelsen på baggrund af en aftale om 

fælles fremdrift i BNBO mellem Miljøministeriet, KL, Landbrug & Fødevarer, Danske Vandværker og 

DANVA fra januar 2022.   

 

SIKRING AF INDBERETNINGERNES KVALITET 

For at sikre kvaliteten af den endelige afrapportering vil GKO inden d. 1. oktober 2022 kvalitetssikre 

en del af indberetningerne. Formålet med kvalitetssikringen er at sikre et retvisende billede af status 

på kommunernes opgave. Elementerne i kvalitetssikringen fremgår nedenfor. I de tilfælde hvor pkt. 

2-4 i kvalitetssikringen indikerer mangelfuld indberetning, vil GKO efterfølgende kontakte relevante 

kommuner, med henblik på at få rettet op på dette inden 1. oktober.  

 

Kvalitetssikringen vil indbefatte: 

1) Undersøgelse af om manglende indberetning for et BNBO i datasættet ’Status på BNBO’ på 

Danmarks Arealinformation skyldes, at der er risikovurderet et tidligere BNBO til samme 

indvindingsboring. Der er kun krav om, at kommunerne risikovurderer BNBO til en 

indvindingsboring én gang, og derfor kan der være genberegnede BNBO i datasættet, som 

fremgår med status ’Ikke gennemgået (default)’ som ikke er retvisende for status.   

2) Undersøgelse af om der er indberettet indberetningsskema med risikovurdering for BNBO, 

hvor der i datasættet ’Status på BNBO’ på Danmarks Arealinformation er angivet 

’Gennemgået, indsats ikke nødvendig’. 

3) Undersøgelse af om indberetningsskemaerne er udfyldt fyldestgørende. 

4) Undersøge om der er indberettet tinglyste aftaler til datasættet ’Aftalearealer for 

grundvandsbeskyttelse’ på Danmarks Arealinformation eller er foretaget indberetning i 

indberetningsskemaet ’Andre indsatser udover tinglyste dyrkningsrestriktioner’ for BNBO, 

hvor der i datasættet ’Status på BNBO’ på Danmarks Arealinformation er indberettet 

’Indsats gennemført’.   

5) Inden 1. oktober kontaktes de forventeligt relativt få kommuner, der ikke har indberettet. 

 

STATUS PÅ INDSATS 

Den endelige afrapportering af status for BNBO vil have samme udformning som de årlige 

afrapporteringer, men vil inkludere et fuldt datasæt og fuld gennemgang af indberettede skemaer. 

 

Afrapportering vil indeholde en beskrivelse af udviklingen af status for BNBO over årene.  

 

Afrapporteringen og den årlige status vil være baseret på dels antal BNBO, samt arealer af BNBO, der 

udgøres af markarealer, mhp. at give det mest retvisende billede af beskyttelsesbehovet. 

 

 

BEHOV FOR UDDYBENDE OPLYSNINGER FRA KOMMUNERNE 

Kommunernes opgave med, i samarbejde med vandforsyninger og lodsejere, at beskytte BNBO, hvor 

kommunerne har vurderet det nødvendig, kan i praksis løses på flere måder og kan være en flerårig 

proces fra vurdering af indsatsbehov til endelig, tinglyst aftale.  

 

I den endelige evaluering af BNBO indgår derfor en mere præcis status for de BNBO, hvor 

kommunerne på Danmarks Arealinformation har angivet ’Gennemgået, indsats nødvendig’ og 

’Frivillig aftale tilbudt’.  Surveyet vil være på BNBO-niveau. En konkret tilbagemelding fra 
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kommunerne på BNBO-niveau giver mulighed for at udarbejde en kvantitativ opgørelse over den 

mere detaljerede statusopgørelse for de pågældende BNBO.  I praksis vil surveyet foregå ved mail 

målrettet den enkelte kommune, som returneres udfyldt til Miljøstyrelsen. 

 

Kommunerne vil i forbindelse med survey blive orienteret om hvilke BNBO, som ligger i de relevante 

kategorier, således at det er tydeligt for kommunerne hvilke BNBO, der spørges ind til.  

 

 

INFORMATION OG PÅMINDELSE 

Kommunerne påmindes via nyhed i uge 38 om indberetningsfristen 1. oktober. I samme nyhed 

orienteres kommunerne om, at de efter 1. oktober vil blive bedt om uddybende oplysninger, hvor det 

er vurderet, at en indsat er nødvendig, men endnu ikke gennemført.  

 

Derudover vil de kommuner, som kontaktes vedr. indberetningsfejl, blive påmindet om 

indberetningsfristen.  

 

INTERESSENTER 

BNBO-partnerskabet vil blive inddraget i udarbejdelsen af evalueringen samt mulighed for at 

kommentere den endelige evaluering. Arbejdsgruppen under Følgegruppen inddrages på baggrund 

af deres erfaring med tidligere statusopgørelser i udarbejdelse af surveyet. Inddragelsen er endnu 

ikke fastlagt i tidsplanen.  

 

 

MILJØSTYRELSENS AFRAPPORTERING 

 

Miljøstyrelsens afrapportering vil bestå af en samlet evaluering, der udgøres af følgende: 

 

- Opgørelse over status på BNBO.  

- Beskrivelse af udvikling i forhold til tidligere afrapporteringer. 

- Opgørelse af kommunernes begrundelse for at vurdere, at der ikke er behov for yderligere 

indsatser i BNBO. 

- Opgørelse over andre planlagte indsatser end dyrkningsrestriktioner.  

- Opsamling på surveyet omkring mere detaljeret status for BNBO, hvor det er vurderet, at en 

indsats er nødvendig, men ikke gennemført.  

 

I tillæg hertil indsender Miljøstyrelsen på baggrund af simple udtræk en status over BNBO 

umiddelbart efter efterårsferien (uge 42). Denne skal tilvejebringe et umiddelbart overblik over 

status, der kan danne grundlag for en indledende dialog i BNBO følgegruppen. 

 

Miljøstyrelsen ønsker afklaring af, hvilke øvrige opgørelser til belysning af omfanget af 

grundvandsbeskyttelsen gennem BNBO, Departementet eventuelt ønsker i forbindelse med den 

endelige afrapportering, inden arbejdet påbegyndes. 

 

 
Aftalt frist for leverancerne er uge ultimo uge 47. 


