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Til stede:

Gustav Skak Schøller (HOFOR)

Afbud:
Næste møde:

1.

Charlotte Schleiter (FVH)
Lars Jonsson (NOLA) og Søren Hansen (NOLA)
Peter Underlin (HFORS)
Louise Just Johansen (NIRAS)
Mads Hansen (Hillerød Kommune), Mette Skougaard (Hillerød Kommune) og
Vibeke Meno (Hillerød Kommune)
Søren Hansen (NOLA) var tilmeldt, men deltog ikke pga. tekniske vanskeligheder
24. august 2021, kl. 17-19

Indledning

Louise Colding Sørensen (NMK) bød velkommen til mødet. På dette møde præsenteres
foreløbig risikovurdering af BNBO og udkast til indsatsplan.
2.

Orientering

Mette Skougaard orienterede om MST svar fra 22. januar 2021 vedr. definition af
erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.
Præsentation af foreløbig udkast til risikovurdering af BNBO’er i Hillerød
Kommune ved NIRAS
3.

Kommunerne skal senest i 2022 vurdere ”behovet for beskyttelsesindsatser mod fare for
forurening af erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO”.
Louise Just Johansen gennemgik udkast til risikovurdering af BNBO’er. Udkast er fremsendt til
deltagerne inden mødet.
Louise Colding gjorde opmærksom på, at det virker mærkeligt, at landmænd skal certificeres
til brug af sprøjtemidler, som eksempelvis Roundup, når private villaejere kan bruge det
hjemme i haverne uden. Er der nyt på området? Henrik Nielsen oplyser, at der er nye toner
på vej omkring sprøjtning af befæstede arealer, jf. Regeringens forslåede initiativ ”Pkt. 9
Sprøjteforbud på visse offentlig og private arealer i ”Tættere på, Grønne byer og en hovedstad
i udvikling”. (Link tilføjet
https://im.dk/Media/637576355618674615/T%c3%a6ttere%20pa%cc%8a%20%e2%80%93
%20Gr%c3%b8nne%20byer.pdf ).
NOLA var ikke i stand til at deltage, men Søren gav følgende bemærkninger over telefonen:
Fra Landboforeningens side vil vi gerne have så korrekt opmåling af BNBO områderne som
muligt så de bliver så præcise som muligt. Og de ikke bliver større end nødvendigt. Vi vil gerne
have processen med aftaler gennemført inden udgangen af 2022 for ellers er der ingen
erstatninger.
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4. Præsentation af foreløbigt udkast til indsatsplan for Planområde

Hillerød Nord ved NIRAS.
Louise Just Johansen gennemgik udkast til indsatsplan for Planområde Hillerød
Nord. Udkast er fremsendt til deltagerne inden mødet.
Henrik Nielsen bifalder, at indsatsplanen planlægges vedtaget efter både §13 og §13a i
vandforsyningsloven.
Vibeke Rosbo spørger om det er tilstrækkeligt at beskytte 50 års grundvandsdannende opland
mod forurening fra pesticider. Louise Just Johansen oplyser, at der er valgt 50 år, da ’ældre
grundvand’ har bedre tilstand, fordi det er længere tid undervejs og der derfor er en større
mulighed for nedbrydning mv. Mette Skougaard oplyser, at indsatserne i det 50-års
grundvandsdannende opland giver målrettet beskyttelse af ressourcen til de vandværker, som
vi har i dag. Der sker løbende ændringer i forsyningsstrukturen og vandværkerne afskriver
deres anlæg. Ud fra beskyttelsesbehovet i Planområde Hillerød Nord er det rimeligt, at
målrette indsatser som eksempelvis dyrkningsaftaler i de 50-årige grundvandsdannende
oplande. Det er i øvrigt i overensstemmelse med den praksis, som HOFOR har i dag.
Vibeke Rosbo spørger til regionens planer for forurenede grunde. Louise Just Johansen oplyser,
at der har været holdt møde og drøftet risikovurderinger med regionen i forbindelse med
udarbejdelse af indsatsplanen. Jordforureninger med risiko for grundvandet (særligt klorerede
opløsningsmidler) står højst på regionens prioriteringsliste over undersøgelse og oprydningen.
Kommunen og regionen har løbende dialog om behovet for grundvandsbeskyttelse i relation til
regionens arbejde med jordforureningssager.
Henrik Nielsen gør opmærksom på ny afgrænsning af Æbelholt Skov. Forvaltningen undersøger
og tilretter kort.
Vibeke Rosbo spørger om kommunen har planlagt yderligere skovrejsningsområder? Louise
Colding oplyser, at der ikke er planer om skovrejsning i kommunalt regi, men planer om
samarbejde med private og virksomheder om mere beplantning, flere vejtræer mm.
Henrik Nielsen oplyser, at HOFOR har planer om Gørløse Skov ved Attemose kildeplads og at
projektet vil blive konkretiseret nærmere, når Attemose Kildeplads er renoveret med nye
boringer. Vibeke Rosbo opfordre til at projektet indtænkes i grønt danmarkskort.
Louise Colding takker Louise Just Johansen for de fine oplæg. Måske vil der være behov for en
kort fremlæggelse for NMK udvalget, når de skal behandle sagen.
Vibeke Rosbo spørger til arbejdet med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i den øvrige
del af kommune. Mette Skougaard oplyser, at der er vedtaget indsatsplaner for resten af
kommuner. De kan ses her: https://www.hillerod.dk/borger/miljoe-og-natur/miljoe-ognaturplaner/
De foreligger allerede. Men skal nok revideres på et tidspunkt. Også set i lyset af renovering af
kildepladser ved Havelse å.
5. Principper og proces for indgåelse af dyrkningsaftaler og den videre proces i

øvrigt
Louise Colding indledte dette punkt med at referere til drøftelserne om dyrkningsaftaler på
sidste møde i Grundvandsråd i august 2020. Her blev det tilkendegivet, at det var nemmere
for vandværkerne og lodsejerne at blive enige om dyrkningsaftaler, når der er truffet politisk
beslutning om, at kommunen er villig til at give påbud. Og at det afhængigt af tidspunktet for
salg af ejendommen, kan være en skattefordel.
Mette Skougaard gennemgik forslag til principper og proces for indgåelse af dyrkningsaftaler
og den videre proces i øvrigt.
Henrik Nielsen tilkendegav, at HOFOR finder det positivt i forslaget, at det er vandværkerne,
der tager kontakt til lodsejerne i forbindelse med dyrkningsaftaler.
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Henrik Nielsen tilkendegiver, at HOFOR er enig i det præsenterede forslag til
formulering omkring påbudsmulighed om ingen anvendelse af pesticider i BNBO.
Og ser gerne, at kommunen også vil give påbud i de 50 årige
grundvandsdannende oplande. HFORS, FVH og DN støtter Henriks Nielsen heri.
Det bemærkes at NOLA ikke er til stede til at give deres mening.
Mette bemærker, at det er et spørgsmål om proportionalitet og hvad
lovgivningen giver mulighed for samt om pesticidfund kan kobles direkte til de 50 års
grundvandsdannende oplande. Mette opfordre Vandværkerne til at supplere videns grundlaget
ved at indsende evt. pesticidanalyser fra moniteringsboringer.
Louise Colding tager input med retur til den politiske behandling.
Peter Underlin tilkendegav, at man i Forsyningen overvejede om arealer med solceller kunne
være en mulighed i forbindelse med grundvandsbeskyttelse. Henrik Nielsen var enig i, at
opsætning af solceller på arealer med sårbart grundvand, kunne være en fin kombination, hvis
der ikke sker afsmitning fra solcellerne.
Frist for skriftlige input er 1. juni 2021
Udkast revideres. Der vil være møde med vandværker medio juni og derefter orientering af
berørte lodsejere. Henrik oplyser, at Stine fra HOFOR gerne deltager og deler ud af sine
erfaringer omkring dyrkningsaftaler.
BNBO forventes behandlet politisk allerede i august mhp. beslutning om brug af
påbudsmulighed i BNBO.
Grundvandrådet får forslag til indsatsplan inden det behandles politisk
Indsatsplanen forventes at blive en digital plan. Henrik Nielsen kunne godt tænke sig
printmuligheder.
6. Behandling af indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag før mødet.
7. Eventuelt
Louise Colding afsluttede med at takke for et godt møde og gode præsentationer.
Næste møde i grundvandsrådet 24. august. Politisk behandling i efteråret. Derefter offentlig
høring og endelig vedtagelse primo 2022
Charlotte Schleiter spørger om Grundvandsråd både skal afgive bemærkninger til BNBO og
indsatsplan? Senest den 1. juni 2021? Ja, Giv lyd hvis der er problemer med at overholde
tidsfristen.
Mødedeltagerene ønsker at modtage præsentationer fra mødet. Charlotte Schleiter beder om
mail med tidsplan for videre proces. Slides vil blive sendt ud umiddelbart efter mødet.
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