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Udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om 
vandforsyning 
 

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til forslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov 

om vandforsyning i høring.  

 

Baggrund 

Udkast til forslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning er en 

gennemførsel af en del af den politiske aftale om pesticidstrategi 2017-2021, der er indgået 

mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk 

Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti den 21. april 

2017, som ramme for en reduceret pesticidbelastning og for en fornuftig og sikker brug af 

pesticider i Danmark. Konkret gennemføres pesticidstrategiens punkt 4 om styrkelse af 

målrettet arealbeskyttelse.  

 

Formål  

Formålet med lovforslaget er at sikre en målrettet beskyttelse af grundvandet mod forurening 

med pesticider inden for drikkevandsboringers nærområde.  

 

Forslagets hovedindhold 

Forslaget indeholder en hjemmel til, at staten kan udpege boringsnære beskyttelsesområder 

(BNBO). 

 

Forslaget omfatter også forbud mod påfyldning og opblanding af pesticider og udvendig vask af 

pesticidsprøjter inden for BNBO, herunder på vaskepladser. Det bemærkes, at indvendig vask af 

pesticidsprøjter allerede er reguleret. Under forudsætning af, at ordningen kan godkendes under 

statsstøttereglerne, forventes der ydet godtgørelse til ejere af vaskepladser for allerede 

etablerede vaskepladser og for vaskepladser, der ikke befinder sig inden for et område, der 

bliver udpeget som BNBO per 1. oktober 2018, men som kommer til at ligge inden for et BNBO 

på baggrund af en senere udpegning. Der ydes alene godtgørelse for vaskepladser, der lever op 

til kravene i vaskepladsbekendtgørelsen. Det forudsættes, at vandforsyningerne indregner 

udgifterne til såvel godtgørelsen som administrationen af ordningen i vandprisen. Der findes 

ikke statslige eller kommunale registre over vaskepladser, og det har under det lovforberedende 

arbejde ikke været muligt at kortlægge det præcise antal eller den geografiske placering af 

vaskepladser i BNBO. På baggrund af det foreliggende datagrundlag, herunder en 

Til høringsparter, jf. høringsliste   

   

  

 



 

 

2 

spørgeskemaundersøgelse til kommunerne og analyse af eksisterende data, skønnes, at der er i 

størrelsesordenen mellem 30 -100 vaskepladser placeret i BNBO. Det bemærkes, at der er stor 

usikkerhed forbundet med estimatet.   

 

Det skønnes, at de administrative konsekvenser for staten til udpegning af BNBO svarer til en 

éngangsudgift på samlet 2,5 mio. kr. i alt i perioden 2017-2020. Hertil kommer udgifter til drift 

af erstatningsordningen, som forventes at udgøre op til 1,3 årsværk i perioden 2018-2019. 

Lovforslaget har derefter i mindre omfang økonomiske og administrative konsekvenser for 

staten, idet løbende udpegning af BNBO kan foretages i forbindelse med kortlægning af 

delområder inden for de områder, der er nævnt i nr. 2-5 i vandforsyningslovens § 11a, stk. 1. 

 

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 

Bemærkninger til lovudkastet skal være Miljøstyrelsen i hænde senest mandag den 21. august 

2017. Bemærkninger sendes til Miljøstyrelsens hovedpostkasse mst@mst.dk mærket journal 

nummer SVANA 400-00062.  

 

Eventuelle spørgsmål kan i perioden mellem den 30. juni og 14. juli rettes til Lene Westergaard 

på adressen lewes@mst.dk, i perioden fra den 14. juli til den 31. juli kan spørgsmål rettes til 

Philip Grinder Pedersen på adressen phgpe@mst.dk og fra den 31. juli til den 21. august til 

Claus-Peter Clausen på clcla@mst.dk 

 

  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Lene Westergaard 
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