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Høring af forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning (obligatorisk 
kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og pligt 
til indberetning) 
 

Miljø- og Fødevareministeriet sender hermed udkast til forslag til lov om ændring af lov om 

vandforsyning i høring. 

 

Formål:  

Lovforslaget har til formål at styrke den målrettede beskyttelse af grundvandet mod forurening 

med pesticider inden for de statsligt udpeget BNBO. 

 

Baggrund 

Forslaget følger op på den Tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021, som S, V, DF, 

RV, SF, K, LA indgik den 11. januar 2019. Tillægsaftalen skal udgøre rammen for at reducere 

risiko for nedsivning af pesticider i BNBO og sikre en sikker brug af pesticider i Danmark. 

 

Det er med tillægsaftalen besluttet, at kommunerne frem til og med 2022 skal gennemgå alle 

BNBO på landbrugsjord og BNBO på øvrige arealer, hvor der anvendes pesticider til 

erhvervsmæssige formål, mhp. at vurdere behovet for yderligere indsatser som fx at flytte 

boringen eller at indgå aftaler om pesticidfri drift, stop for dyrkning af jorden eller egentligt 

opkøb af jorden. En del af vurderingen vil endvidere være at tage stilling til, om der er 

eksisterende vaskepladser inden for BNBO, der skal flyttes  

 

Kommunerne og vandværkerne kan i forbindelse med deres gennemgang benytte de 

eksisterende regler til at give påbud eller nedlægge forbud for at undgå forurening af 

grundvandet eller at pålægge en lodsejer rådighedsindskrænkninger, som er nødvendige for at 

beskytte drikkevandet mod forurening med bl.a. pesticider. Dette indebærer, at de berørte 

landmænd modtager erstatning eller kompensation for deres tab via vandtaksten 

Det er dog aftaleparternes ønske, at kommunerne i så vidt omfang som muligt skal afsøge 

muligheden for at lave frivillige aftaler med lodsejerne, således at der opnås lokalt forankrede 

løsninger i et samarbejde mellem kommune, vandværk og lodsejer.  

 

Forslagets hovedindhold 

Forslaget indeholder en bemyndigelse for ministeren til at fastsætte regler om at pålægge 

kommunerne at gennemgå alle statsligt udpeget BNBO på arealer, hvor der anvendes pesticider 

til erhvervsmæssige formål med henblik på at vurdere behovet for yderligere indsatser. Til brug 

for kommunernes nye gennemgang af statsligt udpeget BNBO har Miljøstyrelsen udsendt en 
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opdateret vejledning om vurdering af indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i 

boringsnære beskyttelsesområder.   

 

Lovforslaget indeholder ydermere en bemyndigelse for ministeren til at fastsætte regler om at 

forpligte kommunerne til at indberette deres risikovurdering af BNBO og beskyttelsesindsatsen. 

Kommunernes indberetning skal foretages af hensyn til, at aftaleparterne frem til og med 2022 

hvert år vil modtage en status for gennemgangen med henblik på at følge fremdriften for 

indsatsen. I denne sammenhæng vil aftaleparterne vurdere, om kommunernes indsats er 

tilstrækkelig. I 2022 gennemføres en evaluering af den kommunale indsats. 

 

Lovforslaget vurderes som helhed at have positive konsekvenser for miljøet, idet risikoen for 

forurening af de almene vandindvindingsboringers nærområde mindskes.   

 

Det bemærkes, at høringssvarene bliver sendt til Miljø- og Fødevareudvalget forud for 

lovforslagets fremsættelse i Folketinget.  

 

Høringsfrist 

Grundet folketingsvalget og regeringsskiftet er høringsperioden fastsat til 6 uger, således at 

lovforslaget kan fremsættes i starten af oktober. Bemærkninger til lovudkastet skal være Miljø- 

og Fødevareministeriet i hænde senest den 22. august 2019. Bemærkninger sendes til Miljø- 

og Fødevareministeriets hovedpostkasse mfvm@mfvm.dk eller til Louise Due Dirksen Cifuentes 

lodci@mfvm.dk.  

 

Eventuelle spørgsmål kan i høringsperioden rettes til Louise Due Dirksen Cifuentes 

lodci@mfvm.dk.   

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Louise Due Dirksen Cifuentes  

lodci@mfvm.dk 

 

mailto:mfvm@mfvm.dk
mailto:lodci@mfvm.dk
mailto:lodci@mfvm.dk
mailto:lodci@mfvm.dk

