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Til høringsparterne, jf. høringsliste       

  

 

Høring over bekendtgørelse om vurdering af boringsnære 

beskyttelsesområder og indberetning 

 
Hermed fremsendes udkast til ny bekendtgørelse om vurdering af boringsnære 

beskyttelsesområder og indberetning i høring.  

 

Høringssvar kan sendes elektronisk til mfvm@mfvm.dk, med cc til 

lodvi@mfvm.dk eller ved brev til Miljø- og Fødevareministeriet, Slotsholmsgade 

12, 1216 København K, senest fredag den 15. november 2019. 

 

I høringssvaret bedes angivet journalnummer 2019-14826. 

 

Høringssvar fra ikke-ministerielle høringsparter offentliggøres på høringsportalen 

(https://hoeringsportalen.dk) efter høringsfristens udløb. Ved afgivelse af 

høringssvar samtykker høringsparten i, at vedkommendes høringssvar, e-

mailadresse og navn offentliggøres på Høringsportalen efter endt høring. 

 

Spørgsmål vedrørende forslag til bekendtgørelse kan rettes til Louise Due Dirksen 

Cifuentes på mail lodci@mfvm.dk og Thomas Skovgaard Mortensen på mail 

thsko@mfvm.dk  

 

Om forslaget til ændring af bekendtgørelse 

Miljøministeren har den 3. oktober 2019 fremsat lovforslag til ændring af lov om 

vandforsyning, hvor ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om at pålægge 

kommunerne at gennemgå alle boringsnære beskyttelsesområder, hvor der 

anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål med henblik på at vurdere behovet 

for yderligere indsatser. Lovforslaget bemyndiger også miljøministeren til, at 

fastsætte regler om at forpligte kommunerne til at indrapportere deres 

risikovurdering af boringsnære beskyttelsesområder og oplysninger om 

beskyttelsesindsatser, som er iværksat eller planlagt. Lovforslaget bemyndiger 

herudover miljøministeren til at fastsætte regler om tidsfrister for vurderingen og 

indberetningen, og om at indberetningen skal ske i et bestemt format, herunder at 

indberetningen skal ske ved anvendelse af bestemte IT-systemer eller ved anden 

digital underretning til Miljø- og Fødevareministeriet. 

 

Lovforslaget følger op på ”Tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021” 

som blev indgået den 11. januar 2019. 

 

Udkastet til bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og 

indberetning rummer regler, der udmønter de forventede nye hjemler i 

vandforsyningsloven.  

 

Pligt til at vurdere 

Bekendtgørelsen vil forpligte kommunerne til at gennemgå boringsnære 

beskyttelsesområder med henblik på at vurdere behovet for indsatser til 
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beskyttelse af nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod fare for 

forurening fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. 

 

Bekendtgørelsen afgrænser kommunernes forpligtelse til at omfatte de 

boringsnære beskyttelsesområder, der er udpeget ved regler i medfør af 

vandforsyningslovens § 11 a, stk. 1, nr. 6 og som er beliggende på landbrugsjord og 

øvrige arealer, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål. 

 

De gældende udpegninger af boringsnære beskyttelsesområder fremgår aktuelt af 

bekendtgørelse nr. 1420 af 28. november 2018 om udpegning af 

drikkevandsressourcer. Det skal dog fremhæves, at der fremadrettet vil kunne ske 

ændringer af udpegningen af boringsnære beskyttelsesområder, blandt andet for 

at tage højde for etablering af nye boringer og ændrede indvindingstilladelser.  

 

Pligt til at indberette 

Bekendtgørelsen indeholder en pligt for kommunerne til at indberette oplysninger 

om deres gennemgang og vurdering af boringsnære beskyttelsesområde. 

 

For de boringsnære beskyttelsesområder, hvor kommunen har vurderet, at der er 

behov for en indsats, indføres der med bekendtgørelsen en pligt til at indberette 

oplysninger om indsatsens karakter. Dette kan eksempelvis være indgåelse af 

frivillige aftaler eller påbud. 

 

For de boringsnære beskyttelsesområder, hvor kommunen har besluttet, at en 

yderligere indsats ikke er nødvendig, skal der indberettes om årsagen til, at der 

ikke er behov for en ny beskyttelsesindsats. I den forbindelse angiver 

bekendtgørelsen en række vurderingsparametre, som kommunerne skal tage 

stilling til. Kommunerne får blandt andet pligt til, at oplyse om arealet vurderes at 

være tilstrækkeligt beskyttet gennem andre indsatser. Kommunerne skal dog kun 

indberette relevante forhold og vil få mulighed for at svare ”ikke relevant” til de 

vurderingsparametre, som ikke har været medvirkende til deres beslutning. 

 

Kommunernes indberetning skal foretages digitalt via henholdsvis Danmarks 

Arealinformation og ved underretning til Miljøstyrelsen. Bekendtgørelsens 

forpligtelser løber til og med 31. december 2022. Kommunerne vil dog for hvert 

indeværende år skulle indberette senest den 1. oktober. Dette vil facilitere, at 

Miljøstyrelsen kan udarbejde de årlige statusrapporter til aftaleparterne samt den 

endelige evaluering ultimo 2022. 

 

Ikrafttrædelse 

Forudsat at lovforslag om ændring af vandforsyningsloven m.v. vedtages, 

forventes bekendtgørelsen at træde i kraft den 1. januar 2020. 

 

Med venlig hilsen 

 

Louise Due Dirksen Cifuentes  

lodci@mfvm.dk 
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