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Næste møde:

Ingen
Ikke aftalt

1.

Indledning

Louise Colding Sørensen (NMK) bød velkommen til mødet og foreslog, at punkterne på mødet blev
behandlet i en anden rækkefølge end den dagsorden, der var fremsendt til rådets medlemmer den 13.
august 2020. Der var ikke bemærkninger hertil.
2.

Orientering

Den fremsendte ”Forslag til forretningsorden for grundvandsrådet i Hillerød Kommune af 2020” blev
præsenteret. Forslag blev godkendt af rådets medlemmer under forudsætning af:
-

-

3.

§2 ”Danmarks Naturforening” rettes til ”Danmarks Naturfredningsforening”.
§ 7 ”Grundvandsrådet indkaldes efter behov” rettes til ” Grundvandsrådet indkaldes efter behov.
Grundvandsrådet orienteres pr. brev/mail minimum en gang årligt om status for kommunens
arbejde med indsatsplaner”.
§ 8 ”Formanden fastsætter dagsordenen for møder efter indhentning af forslag til dagsordens
punkter fra Grundvandsrådets medlemmer og sekretariatet mindst en måned før mødet.
Sekretariatet udsender dagsorden til det kommende møde med mindst 14 dages varsel”
rettes til
”Det indkaldes til møder og indhentes forslag til dagsordenspunkter fra Grundvandsrådets
medlemmer og sekretariatet med mindst 1 måneds varsel. Formanden fastsætter dagsordenen
for møder. Sekretariatet udsender dagsorden til det kommende møde med mindst 14 dages
varsel”.
§ 10 ” En høring om et emne skal have en varighed på mindst 14 dage” rettes til ” En høring om
et emne skal have en varighed på mindst 14 dage. I skolernes ferieperioder dog mindst 1 måned.
§ 12 ”På formandens foranledning eller ved anmodning fra mindst fire af rådets medlemmer kan
der indkaldes til ekstraordinære møder”. Rettes til ” På formandens foranledning eller ved
anmodning fra mindst fire af rådets medlemmer kan der indkaldes til møder.
§14 rettes til §13.
Status for BNBO opgaven

Kommunerne skal senest i 2022 vurdere ”behovet for beskyttelsesindsatser mod fare for forurening af
erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO”.
Mette Skougaard (Hillerød Kommune) præsenterede oversigtskort over de boringsnære
beskyttelsesområder. Kortet viser matrikler tilknyttet landbrugsejendomme. Henrik Nielsen (HOFOR)
oplyste, at kortet er misvisende for Æbelholt Kildeplads. Der er områder med skov, som er anført at være
landbrugsejendom. Kortet vil gennemgået og detaljeret.
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Rådets medlemmer diskuterede, hvad der menes med ”Erhvervsmæssig brug”. BNBOvejledningen siger, at ved erhvervsmæssig brug forstås brug af pesticider af en
professionel bruger. Det blev drøftet, om det omfatter alle typer virksomheder, hvis de
ligger inde for et BNBO? Eller er det kun de virksomheder, der bruger pesticider for
kommercielle formål? Kommunen vil forhøre sig hos styrelsen og orientere
Grundvandsrådet om svaret.
Hillerød Kommune vil kontakte styrelsen ift. de 8 vandværker, der evt. skal have genberegnet deres
BNBO pga. ændringer i deres indvindingstilladelser siden beregning og de kildepladser, tilhørende
HOFOR, hvor der evt. også kan komme ændringer i BNBO (Strø - Ny kortlægning i Frederikssund,
Attemose - mangler og Ny Havelse - ingen tilladelse).
Henrik Nielsen (HOFOR) oplyste, at det ville være nemmere for forsyningerne at ”lande” dyrkningsaftaler,
hvis Byrådet i Hillerød Kommune tager politisk stilling til, om man vil meddele påbud i tilfælde af, at det
ikke er muligt at indgå dyrkningsaftaler. Hvis en dyrkningsaftale indgås på ”ekspropriationslignende
forhold” er den som udgangspunkt fritaget for ejendomsavancementbeskatning og det kan være en
fordel for ejeren. NOLA oplyser, at det ikke i alle tilfælde vil være en fordel, da beskatningen blot
udskydes til ved salg af ejendommen. Det blev aftalt, at sætte emnet ”dyrkningsaftaler” på dagsorden på
næste møde i Grundvandsrådet.
Lars Johsson (NOLA) udtrykte bekymring for, om tidsplanen vil skride for kommunens opgave i BNBO,
hvis opgaven skal køre sideløbende med indsatsplanlægningen. Især da BNBO opgaven skal være udført
inden udgangen af 2022. Lone Henriksen oplyste, at for at sikre de nødvendige ressourcer til opgaven, så
forventede kommunen at udbyde opgave med at vurdere behovet for beskyttelsesindsatser mod fare for
forurening af erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO.
4. Status for indsatsplaner
Mette Skougaard (Hillerød Kommune) gennemgik de tre områder i Hillerød Kommune, hvor der er
udarbejdet indsatsplaner og de indsatser, der er i disse. Hillerød Kommune mangler at udarbejde
indsatsplan for et område, kaldet Hillerød kortlægningsområde.

5. Præsentation af redegørelse for grundvandskortlægningsområde Hillerød og opstart af
arbejdet med at udarbejde indsatsplan
Mads Honere Hansen (Hillerød Kommune) præsenterede den statslige grundvandskortlægning ”Hillerød”,
der skal danne baggrund for Hillerød Kommunes udarbejdelse af en indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse. Hillerød kortlægningen omfatter en del af Allerød Kommune, men dette område
er blevet genkortlagt af Staten i 2019, hvorfor det ikke medtages i den indsatsplanen, som Hillerød
Kommune udarbejder, men i stedet for i indsatsplanen for Allerød Kommune.
Hillerød Kommune skal ifølge vandforsyningsloven § 13 udarbejde en indsatsplan for det areal på 11,6
km2 i Hillerød Kommune, der er udpeget som ”indsatsområde” inden for kortlægningsområdet.
Indsatsplanen skal sikre en koordineret og helhedsorienteret beskyttelsesstrategi, så der skal i
indsatsplanen gøres op med alle kilder til forureninger.
Jacob Mortensen (C4) tilkendegav, at fortidens forureninger også kan true grundvandet. Særlig i et
byområde som Hillerød, hvor der er mange kendte og ukendte forureninger. Det er Kommunen og de
øvrige mødedeltagere helt enige i. Der vil i indsatsplanen blive inddraget en vurdering af truslen fra
kortlagte forureninger i forbindelse med udarbejdelse af planen. Det vil ske i samarbejde med Region
Hovedstaden, som har ansvaret for den offentlig undersøgelse og oprydning af forurenede lokaliteter.
Indsatsplanen vil omfatte andre områder end de statslige udpeget ”indsatsområder”, hvis der er behov
for dette, for at sikre kommunens vandforsyningsinteresser. Hvis der er behov for dette, vil indsatser i
disse områder, skulle vedtages efter vandforsyningslovens §13 a.
Kommunen har fokus på BNBO og vil inddrage vurdering af ”behovet for beskyttelsesindsatser mod fare
for forurening af erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO” i planen.
Derudover tilkendegav Henrik Nielsen (HOFOR), at HOFOR ønskede, at der i planen blev taget stilling til
om anvendelsen af pesticider i de grundvandsdannende oplande, udgør en trussel for Æbelholt
Kildeplads. HOFOR har særligt fokus på de 50-årige grundvandsdannede oplande. Det blev aftalt med
rådets medlemmer, at det i indsatsplanen skal vurderes om anvendelse af pesticider i de
grundvandsdannende oplande til vandværkerne/forsyningerne i Hillerød Kortlægningsområde udgør en
trussel for forurening af drikkevandet.
Hillerød Kommune forventer i efteråret 2020, at udbyde opgaven med at udarbejde indsatsplanen for
grundvandsbeskyttelse. Det er målet, at indsatsplanen bliver politisk vedtaget primo 2022.
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I forløbet med at udarbejde planen, vil Hillerød Kommune holde møder med de enkelte
vandværker/forsyninger i Hillerød Kortlægningsområde. Det blev aftalt, at Charlotte
Schleiter (FVH) vil melde tilbage til Hillerød Kommune, hvis vandværkerne ønsker at blive
inddraget på en anden måde i planarbejdet.

6. Behandling af indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag før mødet.

7. Eventuelt
Louise Colding Sørensen (NMK) afsluttede med at spørge om, hvordan Grundvandsrådet vil inddrages i
udarbejdelse af indsatsplanen. Kommunen foreslår, at Grundvandsrådet bliver inddraget yderligere tre
gange i løbet af processen. Det var enighed om, at det var passende.
Der var en diskussion af ambitionsniveauet for planen. Det blev aftalt, at drøfte det igen på næste møde,
når der foreligger en vurdering af beskyttelsesbehovet i indsatsområderne, BNBO og de
grundvandsdannende oplande.
Mødedeltagerene ønsker at modtage præsentationer fra mødet.
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