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SIDE 2 

Indhold 

BNBO  

• Hvem er vi? 

• Hvorfor udpege BNBO?  

• Hvad er et BNBO?  

• Hvem bestemmer, hvad man (ikke) må i et BNBO? 

• Påbud, erstatning og prisloft 

• Frivillig aftale 

Samspil mellem BNBO og 25 m zonen 

Samspil mellem BNBO og indsatsplanerne 
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Hvem er vi? 

BNBO-rejseholdet er en del af Naturstyrelsen i Miljøministeriet.  

 

Vi rejser rundt til kommuner, vandforsyninger, 
landbrugsorganisationer o.l. og vejleder om regler indenfor 
grundvand og drikkevand. Rejseholdet består af ca. 5 
kvinder/mænd med geologisk, juridisk eller ingeniørmæssig 
baggrund. 

 

Pulje på 2*20 mio. kr. i 2012-13 til kommunernes arbejde med BNBO. 
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Regeringsgrundlag 2011: 
 

Giftfrit drikkevand 
er højt prioriteret« 
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SIDE 5 

Hvorfor udpege BNBO? 

    - For at beskytte grundvandet omkring boringen  

   så  vi kan bibeholde vandforsyningen  

    og sikre forbrugeren godt drikkevand 
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SIDE 6 

Hvad er et BNBO?  

Når der indvindes vand fra en boring, dannes en sænkningstragt i 
grundvandet under jorden omkring boringen. 

BNBO kan beregnes som det område på jordoverfladen, som 
afgrænses af sænkningstragten. 

Beregning af arealet og vurdering af eventuelle 
rådighedsindskrænkninger kan ske ud fra  

 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 fra 2007 om boringsnære 
beskyttelseszoner – BNBO og  

 Naturstyrelsens vejledningsnotat af 12. december 2011 

 Naturstyrelsens præciserede vejledning af 2. juli 2013 
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Illustration af BNBO 
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SIDE 8 

Beregning af BNBO 

Indvinding fra 8 meter sandlag overlejret af moræneler 

 

 

 

 

 

 

Men en beregning af et areal beskytter ikke grundvandet! 

Indvinding m3/år 20.000 50.000 400.000 

radius af BNBO meter 80 89 178 

areal af BNBO hektar 2 2,5 10 
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SIDE 9 

Hvem bestemmer, hvad man (ikke) må i et  
BNBO? 

 Det gør kommunen (påbud)  

eller  

 vandforsyningen sammen med lodsejeren og/eller 
kommunen (frivillig aftale, f.eks. dyrkningsaftale) 
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SIDE 10 

Påbud 

Miljøbeskyttelseslovens § 24 

§ 24. Kommunalbestyrelsen kan give påbud eller nedlægge forbud 
for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige 
vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand. 

Kommunen skal sandsynliggøre, at der ved den pågældende brug af 
f.eks. pesticider, er en risiko for forurening ved nedsivning.  

§ 24 kan anvendes forebyggende, dvs. ingen grund til at afvente, at 
der allerede er sket en forurening, eller at grænseværdierne 
overskrides. 

Gælder for enhver forurening, ikke kun nitrat og pesticider. 
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SIDE 11 

Påbud 

Både landbruget, andet erhverv og private (parcelhushaver) kan 
pålægges rådighedsindskrænkninger jf. § 24, som kan berettige en 
erstatning til lodsejeren.  

Der er tale om en regulering af lovlige aktiviteter, og som efter 
miljøbeskyttelsesloven medfører fuldstændig erstatning.  

Dvs. i alt forskellen i ejendommens handelspris før og efter 
rådighedsindskrænkninger. Erstatningen skal sikre, at ejerens 
formue er intakt. 
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SIDE 12 

Erstatning ved påbud 

Erstatningen skal betales af de brugere af vandet, der har fordel af 
forbuddet eller påbuddet, dvs. vandforsyningens kunder. 

Det kan betyde behov for prisstigning på vandet, for at 
vandforsyningen kan afholde udgiften til erstatningen. 

Vær opmærksom på Forsyningssekretariatets krav til påbuddet, hvis 
vandforsyningen skal have tillæg til prisloftet. Driftsomkostning til 
miljømål. 
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SIDE 13 

Klagemulighed 

Erstatning fastsættes som udgangspunkt efter forhandling med 
lodsejeren.  

Er der ikke enighed, skal spørgsmålet indbringes for 
taksationsmyndighederne.  

Taksationsmyndighederne afgør erstatningens størrelse. 

Taksationsmyndighedernes afgørelse kan indbringes for domstolene. 

Natur- og Miljøklagenævnet er klageinstans for indholdet af påbuddet. 
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SIDE 14 

Frivillig aftale (f.eks. dyrkningsaftale) 

Frivillige aftaler mellem lodsejeren og vandforsyningen indgås på 
privatretslige vilkår. 

Vær omhyggelig ved formulering af aftalen!  

Der bør tilføjes vilkår om tilsyn og håndhævelse i aftalerne. Ellers er 
der ingen mulighed for nemt at holde styr på aftalen.  
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SIDE 15 SIDE 15 

Samspil mellem BNBO og 25 m zonen 

25 m beskyttelseszonen trådte i kraft sommeren 2011. 

Zonen indebærer, at der i en radius på 25 m omkring 
indvindingsboringer til almene vandforsyninger ikke må 

gødskes                                

dyrkes 

anvendes pesticider 

 

Indsæt nyt billede 
Format: H10,7 x B7,6 cm 

1. Klik på billede-ikonet  
og indsæt billede  

i korrekt størrelse 
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25 m zonen 
 - godtgørelse for 25 m zonen 

• Standardiseret godtgørelse – 440 kr. pr. boring, husk skat! (ingen 
moms) 

Lodsejer skal ansøge vandforsyning om udbetaling af godtgørelsen 
senest den 1. september for godtgørelse for dyrkningsåret fra 1. 
september året før til 31. august. 

Det er den lodsejer, der har boringen på sin ejendom, der er berettiget 
til kompensationen,  

medmindre vandværket ejer det areal boringen står på. 

Godtgørelse vil så skulle gives til den lodsejer, der ejer størstedelen af 
ejendommen uden om vandværkets areal. 
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Indsatsplaner 
Indsæt nyt billede 

Format: H19,05 x B25,4 cm 
1. Klik på billede-ikonet  

og indsæt billede i korrekt 
størrelse 

2. Højreklik på billedet  
og placér det bagerst 
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Indhold 

Indsatsplaner 

- Hvad er det? 

- Hvor? 

- Hvad skal de indeholde? 

- Hvem bestemmer, hvad man (ikke) må i et indsatsområde? 

- Aktørerne på området 
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Indsatsplaner 
- baggrund 

Naturstyrelsen udfører den statslige grundvandskortlægning inden for 
områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande 
til almene vandforsyninger uden for disse. 

På den baggrund udpeger miljøministeren 

- Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) 

- Områder med drikkevandsinteresser (OD) 

- Følsomme indvindingsområder (NFI) 

- Indsatsområder 
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Indsatsplaner 
- baggrund 

Et indsatsområde, er et område, hvor der på baggrund af 
arealanvendelse, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse er 
behov for en særlig indsats. 

 

Udpegningen sker i vandplanerne. 
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Indsatsplaner  
- Hvad er det? 

En plan over kommunens administration inden for 
grundvandsbeskyttelsen. 

 

Sikrer et overblik over, hvilke initiativer, der skal iværksættes for at 
opnå beskyttelse af den nuværende og fremtidige drikkevands- og 
grundvandsressource. 
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Indsatsplaner 
- hvor skal de udarbejdes 

Vandforsyningslovens § 13 

 For hvert af de indsatsområder, der er fastlagt i vandplanen […], 
skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan. 

 

Dvs. kommunen er her forpligtet til at udarbejde en indsatsplan. 
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Indsatsplaner 
- hvor kan de udarbejdes 

Vandforsyningslovens § 13 a 

 En kommunalbestyrelse eller ejeren af et alment 
vandforsyningsanlæg kan vedtage en indsatsplan for et område, 
hvis kommunalbestyrelsen eller ejeren af vandforsyningsanlægget 
finder, at retningslinjerne eller prioriteringen i vandplanen […] er 
utilstrækkelig til at sikre kommunens eller 
vandforsyningsanlæggets interesser. 

 

Dvs. en frivillig mulighed for kommunen eller vandværket. 
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Indsatsplaner 
- udkast med foranstaltninger 

Inden et år efter kommunen har modtaget grundvandskortlægningens 
resultater, skal kommunen udarbejde et  

   udkast med foranstaltninger 

Kommunen skal sikre en inddragelse af de direkte berørte parter, 
f.eks. de parter, der senere vil kunne få rådighedsindskrænkninger. 

En meget tidlig interessentinddragelse.  
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Indsatsplaner 
- hvad skal de indeholde 

1) Resumé af grundvandskortlægningen 

2) Angivelse af områder, hvor en indsats skal gennemføres 

3) Angivelse af de foranstaltninger, der skal gennemføres SAMT 
retningslinjer for tilladelser og afgørelser 

4) Angivelse af i hvilket omfang, der skal gennemføres overvågning 

5) En detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse 

6) Tidsplan og evt. ophævelse af en tidligere plan 

Men hvilke forureningskilder skal med? 
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detaljeret opgørelse 
over alle 
forureningskilder 
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Indsatsplaner 
- forureningskilder 

Eksempler: 

- Nitrat 

- Sprøjtemidler 

- Olietanke 

- Kloakledninger 

- Andet godt 
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Indsatsplaner 
- nitrat 

Når Naturstyrelsen har udpeget et indsatsområde inden for et 
nitratfølsomt indvindingsområde, er der pr. definition et behov for 
en indsats.  

 

Kommunen beslutter, hvilke indsatser, der skal gennemføres.  
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Indsatsplaner 
- sprøjtemidler 

Naturstyrelsen har ikke mulighed for på samme måde at identificere et 
behov på landsplan for beskyttelse mod sprøjtemidler. 

Der er dog mulighed for, at der lokalt kan konstateres behov for 
indsatser/rådighedsindskrænkninger over for sprøjtemidler. 

F.eks. i områder med stor grundvandsdannelse!  

Viden om områder med stor grundvandsdannelse, viden om den 
konkrete arealanvendelse samt viden om forureningskilder vil 
kunne udgøre et tilstrækkeligt grundlag. 

 

 

KOORDINATIONSFORUM, HADERSLEV, 3. OKTOBER 2013 SIDE 29 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

KOORDINATIONSFORUM, HADERSLEV, 3. OKTOBER 2013 SIDE 30 
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Planer beskytter 
ikke i sig selv 
vandressourcen« 
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Indsatsplanlægning 
- frivillige aftaler 

Aftaler om arealanvendelse 

- Dyrkningspraksis 

- Andre restriktioner 

 

Overtagelse 

- Hele ejendommen 

- Dele af ejendommen 
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Indsatsplanlægning 
- frivillige aftaler 

Hvis vandværket indgår aftalen skal kommunen 

- Påse at den ikke strider mod vandplanen, indsatsplanen efter § 13 
eller vil vanskeliggøre gennemførelsen af disse planer 

Kommunen kan gøre indsigelse inden for to uger, hvorefter aftalen 
ikke kan indgås! 

Aftalerne kan tinglyses med prioritet forud for andre rettigheder. 

- Erstatning 

Husk klarhed i aftalerne! 
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Indsatsplanlægning 
- rådighedsindskrænkninger 
 

 

Kommunen har mulighed for at give 
påbud om rådighedsindskrænkninger på 
baggrund af  miljøbeskyttelseslovens§ 26 
a. 

 

Betingelser: 

Vedtaget indsatsplan 

Forgæves forsøg på aftale med lodsejeren 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Indsatsplanlægning 
- rådighedsindskrænkninger 

§ 26 a kan udelukkende benyttes over for anvendelse af 

 Nitrat 

 Pesticider 

Intet andet! 

Til gengæld kan § 26 a benyttes i hele området, hvor der er vedtaget 
en indsatsplan (dvs. uafhængigt af BNBO).  

Lodsejer skal have fuldstændig erstatning som ved BNBO. 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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» 

     

Men hvad med 
det der  
 BNBO??« 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Indsatsplanlægning 
- BNBO 

Kommunen kan udpege BNBO uafhængigt af indsatsplanen og 
uafhængigt af indsatsområder.  

Indsatsplaner beskytter drikkevandsinteresserne. 

BNBO beskytter indvindingen. 

 

Det kan dog være en god idé at udpege BNBO’er i en indsatsplan. 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Indsatsplanlægning 
- finansiering 

Kommunen eller vandværket finansierer indsatserne. 

 

Kommunen kan beslutte, at det vandværk, der har fordel af f.eks. et 
påbud, skal betale. 

 

Hvis der ikke er et vandværk, der har fordel af f.eks. påbuddet, skal 
kommunen betale. 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Indsatsplanlægning 
- husdyrregulering 

 

1)Som udgangspunkt ingen merbelastning! 
(hvis udvaskningen er over 50 mg/l) 

2)Husdyrgodkendelsen skal leve op  til 
indsatsplanens retningslinjer 

3)Vilkår kan ikke stilles (erstatningsfrit) 
skrappere end planteavlsniveau 

4)Dog særlige regler  med vilkår svarende til 
nitratklasse 3 

 

Kontakt Miljøstyrelsens Husdyrhelpdesk 

www.mst.dk 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Indsatsplanlægning 
- vandværkernes rolle 

Vandværkerne er en vigtig medspiller på flere punkter 

 

- Viden om det konkrete behov 

- Ønsker til fremtidig anvendelse af ressourcen 

- Med i finansiering 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Indsatsplanlægning 
- landbrugets rolle 

50 % af alle boringer til almen vandforsyning står på landbrugsjord.  

Dvs. landbruget skal altid tænkes ind i overvejelserne ved en 
indsatsplan. 

 

- Forvaltning af jorden 

- Kommende ønsker til drift 

- Kan være part i sager om rådighedsindskrænkninger 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Indsatsplanlægning 
- kan man klage over en indsatsplan? 

Nej. Ikke over selve indsatsplanen. 

 

MEN 

 

Afgørelser mv. på baggrund af en indsatsplan kan derimod påklages til 
Natur- og Miljøklagenævnet eller indbringes for domstolene.  
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

www.naturstyrelsen.dk/BNBO 

 

BNBO-rejseholdet@nst.dk 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Tak for ordet 

KOORDINATIONSFORUM, HADERSLEV, 3. OKTOBER 2013 SIDE 43 


