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Philip Grinder Pedersen

Fra: Henriette Fagerberg Erichsen <hfe@advokatsamfundet.dk>
Sendt: 27. januar 2020 11:01
Til: Miljøstyrelsen; Philip Grinder Pedersen
Emne: Sv: Høring af Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) (Sagsnr.: 

2020 - 3)

  

Tak for henvendelsen.  

Advokatrådet har besluttet ikke at afgive høringssvar.  

 

Med venlig hilsen 
 

 

Henriette Fagerberg Erichsen 
Sekretær 

Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K 
D +45 33 96 97 28 
hfe@advokatsamfundet.dk - www.advokatsamfundet.dk  

Til: Philip Grinder Pedersen (phgpe@mst.dk) 
Fra: Philip Grinder Pedersen (phgpe@mst.dk) 
Titel: Høring af Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) 
Sendt: 24-01-2020 14:38 
 
Til høringsparter mv. 
 
Miljøstyrelsen har d.d. sendt udkast til Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i offentlig høring i 
fem uger. 
 
Vejledningen vedrører den målrettede beskyttelse af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), som er udpeget 
omkring alle indvindingsboringer til almen vandforsyning. 
 
Lov om ændring af lov om vandforsyning mv. (Obligatorisk vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og pligt til 
indberetning) samt tilhørende bekendtgørelse er trådt i kraft 1. januar 2020. Lov og bekendtgørelse omhandler risiko 
fra den erhvervsmæssige brug af pesticider. 
 
For et imødekomme den nye regulering og skabe klarhed om den samlede vejledning om BNBO er hensigten med 
vejledningen at gøre det nemmere for alle interessenter at finde vejledning om BNBO ét sted. Vejledningen 
omhandler således også andre mulige kilder til forurening af det grundvand, som bruges til drikkevandsforsyning, fx 
nitrat og miljøfremmede stoffer. 
 
Der henvises til materialet på Høringsportalen via følgende link: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63670 
 
Fristen for modtagelse af høringssvar er 28. februar 2020. 
 
 
 
Med venlig hilsen  
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Philip Grinder Pedersen  
Chefkonsulent, ph.d. | Vandforsyning 
Telefon: (+45) 22 89 40 81 | phgpe@mst.dk 
 
Miljø- og Fødevareministeriet  
Miljøstyrelsen l Tolderlundsvej 5 l 5000 Odense C l Tlf. +45 72 54 40 00 l ms@mst.dk l www.mst.dk  
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Philip Grinder Pedersen

Fra: Johanne Berner Hansen <jbh@dbr.dk>
Sendt: 28. januar 2020 10:12
Til: mst@mst.dk
Emne: 2019-14023; Høring

Dansk Bilbrancheråd har modtaget ovenstående i høring, men har ingen bemærkninger. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 
Johanne Berner Hansen Dansk Bilbrancheråd  
Juridisk chef, advokat 
(L) 

Kirkevej 1-3  
 

2630 Taastrup  
Mobil +45 8877 2264 Tel +45 4399 6633  
Mail jbh@dbr.dk www.dbr.dk  

 

 

For vores privatlivspolitik se her. 
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Att. Philip Grinder Pedersen

DATO: 28. februar 2020
PROJEKTNR.:

CV

j.nr. 2019-14023

Generelle kommentarer

Udkastet til vejledning er en sammenskrivning af den oprindelige BNBO-vejledning fra 

binerer baggrunden 

sen af BNBO, men at der l

ning (BEK NR. 1476 af 17/12/2019) ikke fastsat bindende tidsfrister for kommunernes vur-
dering af boringernes beskyttelsesbehov. at det i s, at 

, og at hvis denne vurdering ikke afslut-

2022.

Vejledningen 

I kapitel 2.2 om forsynings

sam-
let bud

Kapitel 2.3 om arealanvendelse og forureningskilder er delvist hentet i 2019 vejledningen 
Denne vejledning har 

dog et bredere perspektiv og - og ha-



Side 2 af 3

ind i et bredere perspektiv.

ten vil vi , at der en beskrivelse af, hvordan disse 
risici skal vurderes og hvilke restriktioner, der i praksis kan anvendes for at minimere disse 
risici
lande som en prioriteret opgave ved regionerne.

Kapitel 2.4 omhandler den naturlige beskyttelse
deres betydning for risikoen for forurening. Her 

I samme kapitel er der et afsnit om godkendelsesordningen, hvor man skriver, at den ge-

at godkendelsesordningen mindsker risikoen for udvaskning af pesticider.

, men ikke kan 
sker normalt kun i forbindelse med 

Det er derfor vigtigt at 
myndigheden.

mune og lodsejer. Dvs. hvis vandforsyningen ikke finder, at dyrkningsanvendelse er kor-

vendelse 

ingsretten, der vurderer, om aftalen kan 

vis en tvangsauktion, hvorefter forhandling og udbetaling af erstatning skal gentages. Der 
i

relevant lovgivning.

Endeligt er det uklart, hvad der menes med, at erstatning udbetalt til lodsejere er at be-
tragte som offentlige midler.

ved alle bor
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fremadret-
tet
kalk nog

kalk, hvilket DANVA finder meget positivt.

kalkmagasiner

n kan misfortolkes. I 

r. Forkastningszoner er ef-
blevet forarbejdet med erosionsprocesser. Kalkmagasinet langs forkastningszo-

Bilag 3 (s. 17-
vurdering af magasintykkelse for boringsindtag, blandt andet i forhold til lerlag af mindre 

vandskemiske 
data og borehulslogging i det omfang, det foreligger. 

tesnor for bestemmelse af magasintykkelser i kalkmagasiner, at tykkelsen er 10 m eller 
mere. Hvis 10 m er minimumstykkelsen, vil det kunne give et forkert udfald af BNBO og 

at 

r foretages 
en konkret vurdering. 

-beregning kan og 
skal ikke elimineres. Det er endvidere vores

kerheder kan med fordel danne grundlag for stokastiske usikkerhedsberegninger, og der-
flere polygoner giver mening for den enkelte kilde-

plads. 

Det er endeligt 

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA















 

 

 

 

-
sticidbelastningen og pesticidafgift  

Erstatter pkt. 5 i Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021  





Nyt initiativ i forhold til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021 Forbud mod salg af koncentrerede mid-
ler til private  

-2021 Screening for flere stoffer i grundvandsover-
 



 

 

 

 

 

 

-2021 Styrket indsats for at modvirke resistens  





0,0 

0,0 

0,0 



0,0 



0,0 

0,0 



0,0 

 



Bilag 3: 
Lovgivning, definition af BNBO samt svar fra ministeren om kompetence til kommunerne 

 
 

 
 

kommunalbestyre

nen samtykker, 
af vandselskabet. 
 

 denne ret, som L&F mener er ekspropriation 
-

- 

og 
 

L&F argumenterer med at man ikke kan vide om BNBO virker og at der er tale om fortidens syn-
fer gamle stoffer grundvandet er nemlig gammelt ofte 20-30 

 
   
Definition: BNBO og indvindingsoplande, BNBO -  

gi 

mere end 10 meter   meters vandtryk, der suger ungt (for-

plan fastlagt ca. 6.945 ha BNBO, https://mst.dk/media/118884/re-
degoerelse-om-resultaterne-af-bnbo-bevillingen-i-2012-2013.pdf 
 

  
nst.dk/media/177545/folder_endelig.pdf 
 



 
BNBO er IKKE nok  

jordfordeling. MST udtaler, marker med normale dyrknings-
forhold, klimaforhold etc., men at godkendelsen af fordi man 
ved indvinding af grundvand fra boringerne skaber en voldsom nedadrettet gradient som netop er 
med til at definere BNBO > man skaber 

-10-20 me-

eller gennem andr  
Derfor virker godkendelsesordningen ikke i 
oplandene. https://www.ja.dk/nyheder/livestream/Sider/Pesticider-i-grundvandet.aspx  
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Philip Grinder Pedersen

Fra: FP Let Byrder <Letbyrder@erst.dk>
Sendt: 5. februar 2020 10:57
Til: Philip Grinder Pedersen; mst@mst.dk; Aslak Alexander Schou Nalepa; Jens Grønkjær 

Kaustrup Pedersen; Julius Vinther Sørensen; Nicolai Hoffmann
Emne: OBR fasttracksvar og høringsmail - Vejledning om boringsnære 

beskyttelsesområder (BNBO) 

Kære modtagere i Miljøstyrelsen. 
 
Hermed OBR's fasttracksvar vedr. nedenstående høring.  
 
Med venlig hilsen 
Nicolai Hoffmann 

Fasttracksvar vedrørende vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) 
 
Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR), tidligere TER, har modtaget vejledningen i høring. 
 
Administrative konsekvenser 
OBR vurderer, at vejledningen ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet og har dermed ikke 
yderligere kommentarer. 
 
Kontaktperson vedrørende ovenstående bemærkninger:  
 
Nicolai Hoffmann 
Student 
Tlf. direkte: 35 29 14 03 
Email: NicHof@erst.dk 
 
Med venlig hilsen 
 
Nicolai Hoffmann 
Student 
 
ERHVERVSSTYRELSEN 
Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger 
 
Dahlerups Pakhus 
Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
Telefon: +45 35291000 
Direkte: +45 35291403 
E-mail: NicHof@erst.dk 
www.erhvervsstyrelsen.dk 
 
ERHVERVSMINISTERIET 
 
Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om formål og lovgrundlag 
for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk.  
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk.  
 

Fra: Philip Grinder Pedersen <phgpe@mst.dk>  
Sendt: 24. januar 2020 14:52 
Til: Philip Grinder Pedersen <phgpe@mst.dk> 
Emne: Høring af Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)  
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Til offentlige høringsparter 
  
Miljøstyrelsen har d.d. sendt udkast til Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i offentlig høring i 
fem uger. 
  
Vejledningen vedrører den målrettede beskyttelse af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), som er udpeget 
omkring alle indvindingsboringer til almen vandforsyning. 
  
Lov om ændring af lov om vandforsyning mv. (Obligatorisk vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og pligt til 
indberetning) samt tilhørende bekendtgørelse er trådt i kraft 1. januar 2020. Lov og bekendtgørelse omhandler 
risiko fra den erhvervsmæssige brug af pesticider. 
  
For et imødekomme den nye regulering og skabe klarhed om den samlede vejledning om BNBO er hensigten med 
vejledningen at gøre det nemmere for alle interessenter at finde vejledning om BNBO ét sted. Vejledningen 
omhandler således også andre mulige kilder til forurening af det grundvand, som bruges til drikkevandsforsyning, fx 
nitrat og miljøfremmede stoffer. 
  
Der henvises til materialet på Høringsportalen via følgende link: 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63670 
  
Fristen for modtagelse af høringssvar er 28. februar 2020. 
  
  
  
Med venlig hilsen  

Philip Grinder Pedersen  
Chefkonsulent, ph.d. | Vandforsyning 
Telefon: (+45) 22 89 40 81 | phgpe@mst.dk 
 
Miljø- og Fødevareministeriet  
Miljøstyrelsen l Tolderlundsvej 5 l 5000 Odense C l Tlf. +45 72 54 40 00 l ms@mst.dk l www.mst.dk  
  



  FRI er medlem af 

  Vesterbrogade 1E, 3. sal   +45 35 25 37 37  www.frinet.dk     
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Haraldsgade 53 

 
mst@mst.dk 
Att.: Philip Grinder Pedersen 
MST-J.nr.: 2019-14023 
      

      
 

 

 

Vi har i Vejledning 

 
 
Side 3, linie 5-12: 

 Det er uklart om MST giver udtryk for denne 
holdning i afsnittet.  
 
Generelt anvendes der i hele vejledningen begreberne grundvandsdan-
nelse og grundvandstransport. Det er nogle steder uklart, hvorvidt der fx 
med grundvandsdannelse menes infiltrationen/den vertikale influx til det 
specifikke magasin, hvor der indvindes fra snarere end grundvandsdan-

nogle steder uklart, om der med grundvandstransport menes grundvan-
 

 

Side 5, afsnit : 

 
 

eners boringskontrol og GRUMO indt

      

J.nr. GEUS 021-0001 

Ref . CLKJ 

 
 

24. februar 
2020 
 

ring af "Vejledning om 
" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEUS 

De Nationale Geologiske Un-

Danmark og 

 

 

 

Tlf . 38 14 20 00 

CVR-nr. 55 14 50 16 

EAN-nr. 5798000866003 

geus@geus.dk 

www.geus. dk 
 
 
GEUS er en forsknings-  

 
i Energi-, Forsynings-  
og Klimaministeriet 
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sticidstoffer, der stammer fra 
Det b

, stammer fra pesticider, 
  

 
Derudover har det  
 vist sig, at det er sandsynligt at forskellige anvendelser af moderstoffer 

kan give anledning til forurening af grundvandet med det samme ned-
brydningsprodukt. Et eksempel er N,N DMS, hvor  moderstofferne kan 

lige administra-

 
 

for pesticider er 

 -95% af 
 

 
Det antages, at der her refereres til VAP-

lig
-markerne inden for 

-markerne.  
 

-programmet, henvises generelt til GEUS notat 05-
VA-18- I notatet 

eksisterende mo
fire forskellige overordnede , 

-95% af are-

at udvaskningspotentialet for pesticidstoffer 
 

hold. 
 



 
 G  E  U  S 
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Side 14, afsnit  Pesticidgodkendelsesordnin-
gen og Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand 
(VAP): Jf. svar ovenfor vedr. side 5. 
 

Side 16, afsnit : 
Jf. svar ovenfor vedr. side 3. 
 
Side 18, afsnit : 

dukter kan have moderstoffer, der har haft forskellig anvendelse (jf. 

 
 

et i forhold til specifikke grupper af pesticid-

fund af pesticider  fx fund af N,N DMS og DPC. Det anbefales, at der 
knyttes en kommentar til dette i vejledningen.   
 
Side 19, afsnit : I 

at dette vil 

ikke findes andre data. 
 
 

Med venlig hilsen 

 
Statsgeolog, GEUS 
Geokemisk afdeling 
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Philip Grinder Pedersen

Fra: Henrik Nielsen <hnie@hofor.dk>
Sendt: 28. februar 2020 11:26
Til: mst@mst.dk
Cc: phgpe@mst.dk
Emne: SV: Høring af Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), MST j.nr. 

2019-14023 

Til Miljøstyrelsen, att. Philip Grinder Pedersen 
HOFOR kvitterer for høring af Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), Miljøstyrelsens 
j.nr. 2019-14023, og dermed den  hensigtsmæssige sammenskrivning af de to tidligere vejledninger. 
Samtidig vil HOFOR endvidere kvittere for bilag 3 med BNBO Beregningsprocedure og påpegningen af, at 
hvor målinger af magasindata foreligger, bør disse anvendes frem for tabelværdier. 
 
Det anføres i kapitel 3.2.4 midt på side 30 i udkastet: ”Hvis erstatningen udbetales af vandselskabet og 
ikke kommunen vil midlerne i det tilfælde ikke anses som en udbetaling af vandselskabets egne midler, 
men i stedet midler, der hidrører fra det offentlige.” HOFOR skal anmode om, at dette afsnit bliver 
uddybet, og at rækkevidden af det endvidere beskrives nærmere: Betyder det f. eks. - når det er 
offentlige midler - at det er kommunen, der bla. fører tilsyn med overholdelse af aftalen? 
 
De forbrugere, der drager fordel af en aftale, skal betale erstatningen for foranstaltningen. Såfremt det 
er en kommune, der indgår aftale med en lodsejer, skal vandforsyningen, der skal udbetale erstatning, 
have aftalen forelagt med beskrivelse af bla. erstatningsniveauer og  arealanvendelse for 
aftalearealerne med mulighed for at gøre indsigelse, f.eks. hvis der er spørgsmål til den opgjorte 
dyrknings- og arealanvendelse. Dette bør ske i kapitel 3.1.1 og med samme frist som angivet ved 
forelæggelse for kommunerne i kapitlet.  
 
Med venlig hilsen 
 
Henrik Nielsen 
planlægger 
Vandressourcer 
Plan, Vand og Spildevand 
 
Direkte tlf.: 2795 4162 
E-mail: hnie@hofor.dk 

 
HOFOR A/S 
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | www.hofor.dk 
 
Fra: Philip Grinder Pedersen <phgpe@mst.dk> 
Til: Philip Grinder Pedersen <phgpe@mst.dk> 
Dato: 24-01-2020 14:39 
Emne: Høring af Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)  

 
 
 
Til høringsparter mv. 
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Miljøstyrelsen har d.d. sendt udkast til Vejledning om boringsnære 
beskyttelsesområder (BNBO) i offentlig høring i fem uger. 
  
Vejledningen vedrører den målrettede beskyttelse af de boringsnære beskyttelses-
områder (BNBO), som er udpeget omkring alle indvindingsboringer til almen 
vandforsyning. 
  
Lov om ændring af lov om vandforsyning mv. (Obligatorisk vurdering af boringsnære 
beskyttelsesområder og pligt til indberetning) samt tilhørende bekendtgørelse er 
trådt i kraft 1. januar 2020. Lov og bekendtgørelse omhandler risiko fra den 
erhvervsmæssige brug af pesticider. 
  
For et imødekomme den nye regulering og skabe klarhed om den samlede vejledning 
om BNBO er hensigten med vejledningen at gøre det nemmere for alle interessenter 
at finde vejledning om BNBO ét sted. Vejledningen omhandler således også andre 
mulige kilder til forurening af det grundvand, som bruges til drikkevandsforsyning, fx 
nitrat og miljøfremmede stoffer. 
  
Der henvises til materialet på Høringsportalen via følgende 
link: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63670 
  
Fristen for modtagelse af høringssvar er 28. februar 2020. 
  
  
  
Med venlig hilsen  
Philip Grinder Pedersen  
Chefkonsulent, ph.d. | Vandforsyning 
Telefon: (+45) 22 89 40 81 | phgpe@mst.dk 
 
Miljø- og Fødevareministeriet  
Miljøstyrelsen l Tolderlundsvej 5 l 5000 Odense C l Tlf. +45 72 54 40 00 l ms@mst.dk l 
www.mst.dk  
  







Dato 28. februar 2020 
Side 1 af 3 
 

  

 

Att.: Phillip Grinder Pedersen 

mst@mst.dk 

phgpe@mst.dk   

j.nr. 2019-14023 

L&F h ssvar til udkast til  

 

allerede er velbeskyttet mod udvaskning af pesticider fra det dyrkede areal, og at der 
derfor ikke er et fagligt grundlag for generelt at etablere , hvilket den 
seneste massescreening for pesticider .  

politiske 
aftale   

1) 
med BNBO 

2)  
3) Der er tale om ekspropriationslignende forhold, og derfor  

skattefritagelse 
4)  
5) 

praktiske dyrkningsforhold 

Givet den -2021 

, at aftalen hurtigt bliver realiseret, 

selv om det drejer sig om lovlige og uproblematiske aktiviteter. Det er positivt, at flere 

vejledninger og notater andbrug & F  mener 

, at der er nogle punkter i udkastet til vejledning, som skal rettes inden 

i peger 

 

 

1)  

mangler  i forhold til fund af pesticider i 

grundvandet  

ind  

mellem statens godkendelsessystem af pesticider og kommunernes vurdering af 

 

 

ler med udvaskning til grundvandet af 

L), ud af 

rodzonen. Ved anvendelse af grundvandsmodellerne tillades overskridelse af 

Fund kan ikke 



Side 2 af 3 
 

  

bruges som dokumentation for behov for fremtidige indsatser,  der kun er 

ned til detektion   

 

nsartet regelanvendelse og 

i relation til BNBO. Dette k

vejledningen  2. 

 

18 under afsnittet for pesticider: 

koncentrationer under 

 
2) 

-
VAP-

 Vi formoder, at 

-marker. 

 
3) 

 jorder
-

udvaskning af pesticider. Risikoen er bare ikke kvantificeret endnu under 
praktiske dyrkningsforhold. 

 
4) I indledningen til kapitel 2 startes med en tekst fra lovforordet til BNBO-loven. 

Selvom 
BNBO-

. 

ind under denne betragtning, og som absolut minimum skal 
 

 
5) midt for s  E

som argument  , . Landbrug 
& tte afsnit, og de  skrives mere tydeligt, hvis det 

, 
,  

  

 
6)  

ts f.eks. ved afgravning 
af forurenet jord.  
 

7)   og 
mener, at 
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fra det niveau, som taksationsmyndigheden ville anvende i en tilsvarende 
situation.  

 

 

Med venlig hilsen 
 
 

 
Chefkonsulent 
Vand & Natur 
 
D +45 3339 4662 
M +45 6124 0059 
E sthj@lf.dk 
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Philip Grinder Pedersen

Fra: Helle Guesdon <helle.guesdon@aalborgforsyning.dk>
Sendt: 28. februar 2020 14:11
Til: mst@mst.dk; phgpe@mst.dk
Cc: Signe Krogh; Bo Laden; Morten Steen Sørensen; Lene Toldbod Burgaard
Emne: j.nr. 2019-14023, att. Philip Grinder Pedersen

Hermed høringssvar til udkast til vejledning om boringsnære beskyttelsesområder  

Overordnet 
Den sammenskrevne og opdaterede vejledning er overordnet god og brugbar.  
 
Vejledningen bør indeholde bemærkninger vedrørende 25 m zonen. Det er væsentligt at være opmærksom på, at 
hvis der indgås en aftale om pesticidfri BNBO, så bortfalder 25 m zonen. Det vil sige, at der igen må dyrkes inden for 
25 m zonen, med mindre andet fremgår af den aftale, der indgås.  

Specifikke bemærkninger til vejledningen 
Vedrørende frivillige aftaler vandforsyningslovens § 13 d 
Der står følgende i vejledningen ”En aftale, som ikke har hjemmel i §13d, vil formentlig kunne tinglyses på 
ejendommen såfremt de øvrige tinglysningsbetingelser er opfyldt. Det er i alle tilfælde Tinglysningsrettet, der 
vurderer, om aftalen kan tinglyses på ejendommen og hvilken placering den får”. Hvis aftalen ikke kan tinglyses 
forud for panthæftelser, så er der risiko for, at den bortfalder i forbindelse med eksempelvis en tvangsauktion, 
hvorefter forhandling og udbetaling af erstatning skal gentages. Det er ikke hensigtsmæssigt for den part, der har 
den økonomiske byrde. 
 
Påbud 
Det bør fremgå, at et påbud efter §26a er et ekspropriationslignende indgreb. Det er vigtigt allerede på dette 
tidspunkt at være opmærksom på mulighederne for skattefritagelse. Og lodsejer bør allerede her søge SKAT om 
forhåndstilsagn om skattefritagelse, hvis det er muligt. Man bør også allerede på dette tidspunkt forhold sig til 
relaksation.  
 
Der står følgende i vejledningen: ”et påbud om rådighedsindskrænkninger efter MBL §24 vil formentlig kunne 
tinglyses på ejendommen”. Vi savner at få uddybet i forhold til anvendelsen af §24, om et forbud bliver givet til ejer 
og bortfalder ved ejerskifte? Og hvordan skal man som vandværk eller kommune forholde sig til, at man ikke på 
forhånd ved, om et indgreb kan tinglyses. Det har væsentlig betydning for den indgåede aftale.  
 
Som ovenstående bemærkning vedrørende for frivillige aftaler: hvis aftalen ikke kan tinglyses forud for 
panthæftelser, så er der risiko for, at den bortfalder i forbindelse med eksempelvis en tvangsauktion, hvorefter 
forhandling og udbetaling af erstatning skal gentages. Det er ikke hensigtsmæssigt for den part, der har den 
økonomiske byrde.  
 
 
Specifikke bemærkninger til BNBO Beregningsprocedure 
Vedrørende kalkmagasiner 
Aalborg Forsyning ser positivt på, at vejledningen anbefaler en effektiv porøsitet på 10% for et opsprækket 
kalkmagasin.  
 
Mht. magasintykkelse for boringsindtag ved kalkmagasiner, så antages det, at et kalkmagasin primært er 
opsprækket i de øverste 15 m samt i særligt høj grad over salthorste. Dertil vil vi gerne tilføje, at i Aalborg-området 
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kan der findes større, vandførende sprækker efter gennemboring af mere end 50 m kalkmagasin, og mange steder 
indvindes der fra sådanne dybe sprækker i kalken.  
 
Der står på side 17-18 i BNBO Beregningsproceduren følgende ”hvis frit vandspejl i kalkmagasinet, sættes 
magasinbund til 10 meter under vandspejlet, og magasintop til vandspejl”. Vi læser det som en rettesnor for 
bestemmelse af magasintykkelser i kalkmagasiner at tykkelsen er 10 m eller mere. Hvis 10 m er minimumstykkelsen, 
vil det kunne give et forkert udfald af BNBO og dermed få stor betydning for beskyttelseszonen. I Aalborg-området, 
hvor der ofte indvindes fra vandførende sprækker 50 m nede i kalken, vil der være en helt afgørende forskel på, om 
der anvendes en parameter for tykkelsen af magasinet beregnet fra grundvandsspejlet og til bunden af boringen, 
eller om magasintykkelsen sætte som dybdeintervallet omkring den konkrete sprække, hvor strømningen mod 
filteret reelt sker. Er der tale om en 5-10 m tyk sprække 50 m nede i kalken, kan det give mere end en faktor 5 i 
forskel på magasintykkelsen, og tilsvarende på arealet af det resulterende BNBO. Dermed er der risiko for at få 
optegnet et alt for lille BNBO, og ikke opnå den nødvendige beskyttelse af grundvandsmagasinet, hvilket er særligt 
kritisk i for eksempel Aalborg-området, hvor kalkmagasinet er meget sårbart i forhold til arealanvendelsen.  
  
Vi finder det derfor helt essentielt, at der foretages en konkret vurdering af parameteren magasintykkelse. 
Foreligger der for den boring, der skal optegnes BNBO for, eller for nærliggende boringer, flowlogs eller andre data, 
hvorfra der kan udledes viden om opsprækkethed, så bør disse data til hver en tid ligge til grund for en konkret 
vurdering af parameteren magasintykkelse for den enkelte boring. Det vil ikke være tilstrækkeligt at have anvendt 
flowlogdata i den hydrostratigrafiske model.  
 
Sætningen på bilagets side 7: ”De mest opsprækkede kalkmagasiner i Danmark må formodes at være beliggende 
direkte over salthorste” er ikke anvendelig på landsplan, og vi foreslår, at den slettes.  
 
Optegning af BNBO 
Af bilag 3 fremgår det, at der i nogle tilfælde kan være behov for at beregne ét BNBO på en kildeplads med flere 
boringer. Der bør gøres rede for, hvornår der kan være behov for dette. Det foreslås, at en årsag til at beregne ét 
BNBO for en kildeplads med flere boringer kan være muligheden for at eliminere de usikkerheder, der er på 
parametrene i BNBO-beregningen for den enkelte boring. Dette vil være i tråd med, at der lægges op til at notere 
usikkerheden på beregningsparametrene som grundlag for stokastiske usikkerhedsberegninger.  
 
Endvidere bør det specificeres i vejledningen, hvordan der kompenseres for overlappende BNBO.  
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