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BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) 

Orientering 

v. Mette Skougaard, Hillerød Kommune
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Sprøjtefrie BNBO – ramme

Tillægsaftale til pesticidstrategi 2017-2021:

Målet er at nedbringe risikoen for fare fra forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig anvendelse af

pesticider i BNBO.

- Fase 1: Kommunerne pålægges, inden udgangen af 2022, at gennemgå alle BNBO på landbrugsjord og

BNBO på øvrige arealer, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål - med henblik på at

vurdere behovet for yderligere indsats for at reducere risikoen for forurening.

- Fase 2: Såfremt kommunerne ikke er kommet i mål med beskyttelsen mod fare for forurening af BNBO

inden udgangen af 2022, er aftaleparterne enige om at gennemføre et generelt forbud mod sprøjtning i

BNBO. Såfremt der indføres et generelt forbud i fase 2, vil det ske ved lov. Kommunerne vil således ikke i

fase 2 skulle lave konkrete vurderinger af behovet for beskyttelsesindsatser og skal dermed ikke løfte

bevisbyrden.

Statens rolle: Staten udpeger BNBO. Følger kommunernes fremdrift.

Kommunens rolle:

- Kommunalbestyrelsen skal gennemgå boringsnære beskyttelsesområder med henblik på at vurdere

behovet for indsatser til beskyttelse af nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod fare fra

forurening fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

- Kommunerne skal i så vidt omfang som muligt afsøge muligheden for at lave frivillige aftaler med

lodsejerne, således at der opnås lokalt forankrede løsninger i et samarbejde mellem kommune,

vandværk og lodsejer

Vandforsyningens rolle:

- Vandforsyningen gennemfører indsatserne (kan dog ikke tvinges). Betaler for indsatserne.
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Sprøjtefrie BNBO –
sænkningstragt og kort transporttid
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Byrådsbeslutning af 24. august 2021

• at godkende vurderingen af, at der er behov for ophør med 
erhvervsmæssig anvendelse, håndtering og opbevaring af pesticider i 
18 BNBO.

• at tilkendegive, at kommunen i BNBO vil gennemføre indsats for 
ophør af erhvervsmæssig anvendelse, håndtering og opbevaring af 
pesticider via påbud/forbud efter miljøbeskyttelsesloven § 24 og §

26a, hvis der ikke opnås frivillig aftale på rimelige vilkår.

• at beslutte, at udgifter til erstatning for tab som følge af påbud efter 
miljøbeskyttelsesloven afholdes af de vandværker, der har fordel af 
indsatsen jf. miljøbeskyttelsesloven § 64 og § 64 a.

Derudover fremgår det af sagsfremstillingen, at forhandlinger og

aftaleindgåelse skal ske mellem lodsejer og vandværk.
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Forslag til indsatsplan Hillerød Nord 

• Såfremt at der ikke er indgået aftaler inden for BNBO senest i 2024, 
så vil kommunen som udgangspunkt efter afslag på aftaleforsøg 
pålægge i medfør af miljøbeskyttelsesloven, at der ikke må være 
erhvervsmæssig anvendelse, håndtering eller opbevaring af 
pesticider. Medmindre at der kommer et generelt statslig forbud om 
sprøjtning i BNBO.



Sprøjtefrie BNBO – Resultat af 
risikovurdering
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Tidsplan
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2021 Kommunen har orienteret lodsejere om byrådsbeslutning og holdt 

lodsejermøde den 18. november 2021.

2022 Forslag til indsatsplan sendt i høring i januar 2022 og berørte lodsejere er 

orienteret direkte.

Kommunen har orienteret lodsejere om byrådsbeslutning og holdt 

lodsejermøde den 18. november 2021.

Vandværker kontakter lodsejere i første halvdel af året med henblik på 

afdækning af lodsejerønsker og mulige løsninger. Herefter er det planen, at 

lodsejerne modtager et erstatningstilbud fra vandværket inkl. forslag til 

konkret aftale.

HOFOR har skrevet ud i marts 2022 til de relevante lodsejere ved Strø og 

Æbelholt Kildeplads med tilbud om møde for at drøfte en dyrkningsaftale.

Harløse Vandværk, Nødebo og St. Lyngby Vandværk – nedsat arbejdsgruppe i 

samarbejde med HOFOR og grundvandssamarbejdet i Hillerød Kommune.

Ultimo 2022 Tidsfrist for at indgå frivillige aftaler mellem lodsejer og vandværk i henhold til 

tillægsaftale 2017-2021 udløber.

Efter 2022 Statsligt pesticidforbud i BNBO.

Efter 2022/statslig
stillingtagen til
generelt
pesticidforbud

Hvis der ikke kommer et generelt statslig forbud, så vil Hillerød Kommune som 
udgangspunkt meddele forbud/påbud om ophør af erhvervsmæssig 
anvendelse, håndtering og opbevaring af pesticider via påbud/forbud efter
miljøbeskyttelsesloven, hvor dette jf. BNBO risikovurdering udgør en fare.



Input

Afgiv bemærkning til forslag til indsatsplan Hillerød Nord 

- Frist 11. april 2022

https://www.hillerod.dk/demokrati-og-indflydelse/involver-dig/horinger-
afgorelser-og-borgermoder/

DN og NOLA har hver en repræsentant i Grundvandsrådet.

Møde den 9. maj 2022.
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