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Beskrivelse: 

 

Temapolitik: 

 

Teknik- og Klimaudvalget. 

 

Fokusområde:  

Indsatsen ligger centralt indenfor de to fokusområder i Teknik- og Klimaudvalgets udvalgspoli-

tik:  

- Vi vil fastholde høj forsyningssikkerhed  

- Beskytte grundvandet mod forurening 

 

Beskrivelse: 

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folke-

parti har indgået en aftale om at reducere risikoen for nedsivning af pesticider indenfor vand-

værkernes boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). BNBO er en beskyttelseszone, der er 

udlagt omkring alle vandværkernes indvindingsboringer, og som kan være sårbar i forhold til 

nedsivning af pesticider. Der kan derfor være et ekstra behov for beskyttelse i disse områder.  

 

Opgaven med at nedbringe risikoen for nedsivning af pesticider indenfor BNBO skal varetages 

af kommunerne i samarbejde med vandforsyningerne og landbruget. Opgaven er opdelt i 2 fa-

ser. 

I fase 1 skal kommunen gennemgå alle BNBO i forhold til behov for yderligere indsatser på 

landbrugsjord og øvrige arealer, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål. 

Dernæst skal kommunen afsøge muligheden for at indgå frivillige aftaler med lodsejere inden-

for BNBO. Kan der ikke indgås frivillige aftaler, skal kommunen gøre brug af muligheden for 

påbud og forbud (rådighedsindskrænkninger). 

 



 
Kommunen skal desuden tage stilling til, hvorvidt vaskepladser indenfor BNBO skal flyttes. 

 

Kommunerne skal være i mål med opgaven inden udgangen af 2022. 

 

Forligsparterne bag aftalen vil løbende vurdere opgavens fremdrift, og er kommunernes ind-

sats ikke gennemført i 2022 igangsættes fase 2. Fase 2 er et forbud mod sprøjtning med pesti-

cider indenfor BNBO. 

 

Lodsejere indenfor BNBO kompenseres for tab i både fase 1 og 2. Udgifter til erstatninger be-

tales af vandforbrugerne via vandregningen.  

 

I Kolding Kommune er der ca. 100 BNBO fordelt på 34 vandværker. Dyrkede landbrugsarealer 

indenfor BNBO udgør ca. 25 %. Der er p.t. 86 forskellige ejere af disse arealer. Dertil skal øv-

rige arealer med erhvervsmæssig anvendelse af pesticider og disses lodsejere lægges til oven-

stående. Denne del er ikke endeligt opgjort.  

 

Ovenstående omfatter følgende: 

 Planlægning af opgaven – herunder en møderække med Kolding Vandråd og landboor-

ganisationer, der arbejder i Kolding Kommune 

 Risikovurdering for samtlige BNBO 

 Møder, forhandling og aftaleindgåelse med dels lodsejere og vandforsyninger 

 Erstatningsberegninger 

 Modelopstilling og udvaskningsberegninger til dokumentation  

 Tinglysningsudgifter, juridiske dokumenter, juridisk assistance og evt. klagesager 

 Diverse administrative opgaver/møder/politiske indstillinger mv. 

 

Lovgivning og vejledning kom på plads i udgangen af 2019.  Ovenstående opgave er fra kom-

munal side estimeret til et ressourceforbrug på 1,5 PE/år for hvert af de tre år. Dertil kommer 

udgifter til konsulentbistand, på de områder hvor kommunen ikke har tilstrækkelige special-

kompetencer. 

 

Det forlyder fra KL, at opgaven sandsynligvis kompenseres via en videreførelse af de midler 

kommunerne allerede har modtaget til udarbejdelse af ”Indsatsplaner til grundvandsbeskyt-

telse”. Mange kommuner har ikke fået færdiggjort arbejdet med indsatsplaner og har derfor 

ikke samme løbende ressourceforbrug på området som Kolding Kommune, hvor der er udar-

bejdet indsatsplaner for alle kommunens vandværker som der løbende følges op på. 

 

Kolding Kommune er påbegyndt planlægning af opgaven i form af afholdelse af indledende 

møder samt risikovurderingerne. Ressourcer hertil blev trukket fra opgaven om revision af 

vandforsyningsplaner. 

 

En endelig opgavefordeling mellem Vandrådet og landboorganisationerne er ikke faldet på 

plads endnu. 

 

Bevilges der ikke ressourcer til opgaven fra 2021, vil konsekvensen være, at opgaven med at 

forhandle de mange frivillige aftaler i fase 1 ikke kan løftes, hvorfor der efter aftalens udform-

ning, må forventes indført et forbud mod sprøjtning med pesticider i BNBO i fase 2.  


