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HOFOR – HOVEDSTADSOMRÅDETS 

FORSYNINGSSELSKAB 

 14 vandværker og 56 

kildepladser, som er spredt 

over store dele af Sjælland 

 

 Årlig produktion på 50-55 mio. 

m3 drikkevand til 1 mio. 

danskere 
 

Hvordan sikres: 

• En bæredygtig indvinding, som 

tager hensyn til miljø og 

grundvand 

• En grundvandsbeskyttelse, så 

der også er rent grundvand i 

fremtiden 



BÆREDYGTIG INDVINDING SIKRES VIA 

INDVINDINGSTILLADELSER  

► HOFORs indvindingstilladelser er givet på 

baggrund af VVM udarbejdet af 

Miljøstyrelsen med udgangspunkt i 1. 

generations vandplaner 

 

► Der er bl.a. stillet vilkår om: 

► Løbende analyser af grundvand og drikkevand  

► Monitering af vandspejl i primære og sekundære 

magasiner  

► Kompensationsudpumpning til vandløb 

► Naturovervågning 

HOFORs vurdering: Indvindingstilladelserne fungerer efter hensigten  



TRUSLER MOD GRUNDVANDET? 

Trusler: 

 
 Pesticid forbrug i 

landbrug/gartneri og 

hos private 

 

 Utætte boringer/ 

brønde 

 

 Punktkilder  

 

 Biocid anvendelse 

 

 LAR løsninger ? 

 

 

 

 

 



PESTICIDER 

- EN AF BRANCHENS STØRSTE UDFORDRINGER 



GRUNDVANDSBESKYTTELSEN I DANMARK HAR 2 BEN 

1. Myndighedernes generelle forvaltning i forhold til 

grundvandet: 

 Miljøbeskyttelsesloven 

 Vandforsyningsloven 

 Jordforureningsloven 

 Mv. 

 

2. Forsyningernes supplerende tiltag:  

 Vfl. § 52a, nr. 10: 

Udgifter til kortlægning, overvågning og beskyttelse af de 

vandressourcer, som anlægget indvinder fra eller i fremtiden kan 

forventes at indvinde fra, i det omfang en sådan supplerende 

overvågning og beskyttelse ud over den offentlige kortlægning, 

overvågning og beskyttelse er nødvendig eller hensigtsmæssig 

for vandforsyningsanlægget 

 
   

 



FORSYNINGERNES SUPPLERENDE TILTAG 

På kort sigt:  

 

 Sløjfning af gamle boringer for 

at undgå uønsket nedsivning 

 

 Etablering af moniterings-

boringer, hvor vi løbende 

analyserer for miljøfremmede 

stoffer 

 

 Styring af indvindingen på 

baggrund af moniteringsdata    

 

 



FORSYNINGERNES SUPPLERENDE TILTAG 

På lang sigt: 

 

 Skovrejsning i særligt sårbare 

områder 
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FORSYNINGERNES SUPPLERENDE TILTAG 

På lang sigt: 

 

 Skovrejsning i særligt sårbare 
områder  

 

 Frivillige aftaler med 
landmænd, hvor de mod 
kompensation stopper brugen 
af pesticider 

 

 Informationskampagner mod 
brug af pesticider 

 

 Udpegning af boringsnære 
beskyttelsesområder (BNBO), 
hvor der mod kompensation 
kan indføres forbud mod 
brugen af pesticider 

 



BNBO BJELLEKÆR  

Indvindingstilladelse:  

 

► 1,2 mio. m3/år 

 

Forbuddets omfang:  

 

► 25 haveejendomme og 10 
landbrugsejendomme 

 

► Samlet areal: 67 ha. 

 

► Fuldstændig erstatning for 
forbud mod et lovligt, bestående 
forhold  

► Erstatninger er beregnet af Egedal 

Kommune til knapt 2 mio. kr. 

 
 

Egedal Kommune har udstedt forbud mod anvendelse, håndtering og opbevaring af 

plantebeskyttelsesmidler – dvs. ”pesticider”.  

 



STATUS FOR FORBUDDENE 

► 17 lodsejere (haveejere og HOFOR) accepterede forbud og har fået 

udbetalt erstatning 

► 4 lodsejere har accepteret forbuddet, men har indbragt erstatningen for 

taksationskommissionen 

► 12 lodsejere (9 landmænd og 3 haveejere) klagede over forbuddet til Miljø-

og Fødevareklagenævnet. Klagenævnet stadfæstede i december 2017 

Egedal Kommunes afgørelse 

 

► 10 af de 12 lodsejere har stævnet klagenævnet for domstolene og indbragt 

erstatningsspørgsmålet for taksationskommissionen 

 

► De samlede erstatningskrav for lodsejerne udgør ca. 19 mio. kr. 

 



HVAD NU? 
 

Taksationskommissionen fastsætter (forventeligt) erstatninger i 

ultimo 2018 

 - kan påklages til Overtaksationskommissionen 

 

Retssagerne forlyder, at kunne blive afgjort i slutningen af 2019 

 - og de afgørelser vil jo kunne ankes til højere instans  

 

 



OG HVORDAN GÅR DET SÅ MED 

GRUNDVANDSBESKYTTELSEN I DK? 

15 

Pesticider, som ikke indgår i drikkevandsbekendtgørelsen  

- Og derudover fund af klorerede opløsningsmidler og PFAS  

Antal fund pr. parameter i perioden 2017-2018 (antal analyserede/i drift) 

 Parameter Værker (14/14) Kildepladser (48/52) 

 N,N-Dimethylsulfamid (DMS) 9 25 

 Chloridazon – Desphenyl 3 7 

 BAM (2,6-Dichlorbenzamid) 2 12 

 Dimethachlor ESA 2 4 

 Metazachlor ESA 1 2 

 Bentazon 1 1 

 CGA 62826 1 1 

 Hydroxysimazin 1 1 

 Metazachlor OA 1 1 

 Propachlor ESA  1 1 



STATUS FUND AF DMS 8. NOV. 2018 

 N,N- DMS fundet i afgang 

vandværk på 9 ud af 14 

værker. Der er ingen akut 

risiko for overskridelse af 

drikkevandskrav. 

 

 N,N-DMS fundet på 25 ud af  

52 kildepladser i drift. I alt er 

der påvist N,N-DMS i ca. 20 

mio. m3 grundvand (37%) ud 

af en total indvinding på  54 

mio. m3 (gennemsnitlig indvinding i 

perioden 2013-2017) 

 

 3,0 mio. m3 er > 0,1 µg/l 
(grænseværdi)  

 

 

 

 

 

 
 



KILDER TIL N,N-DMS 

 Tolylfluanid og dichlofluanid – anvendt til bekæmpelse af svampesygdomme i frugttræer og frugtbuske 

og til træbeskyttelse/maling i perioden 1966-2007.  

Derudover et stort ikke 

registreret for forbrug i 

”ikke godkendelsespligtige” 

malinger 

/Miljøstyrelsen, Bekæmpelsesmiddelstatistik (solgte mængder plantebeskyttelsesmidler og biocider)/  



BEREGNING AF PÅVIRKNING FRA MALING 
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0,18 µg/l 

0,22 µg/l 
0,29 µg/l 

0,46 µg/l 

Beregnet: 0,20 µg/l 

Målt:  0,34 µg/l 
Ifølge vores beregninger kan 

maling/træbeskyttelse være en væsentlig 

kilde  



HAVDRUP KILDEPLADS – EKSEMPEL PÅ PUNKTKILDE 

SANDSYNLIGVIS FRA VÆKSTHUSE/GARTNERI 

19 



HVORDAN SIKRES BESKYTTELSEN AF GRUNDVANDET ? 

Konstatering:  

 

► Vi finder pt. pesticider i større omfang end tidligere (N,N-DMS er det største 

problem) 

 

► Regionernes gennemgang har vist, at der potentielt er ca. 363 pesticider, 

som kan udgøre en risiko for grundvandet. Heraf findes der pt. kun 

analysemetoder til ca. 244 stoffer, hvoraf 110 stoffer stadig anvendes i dag 

 

► Orbicon har i en undersøgelse for Hvidovre Kommunes vurderet, at også 

det godkendte stof Cyazofamid potentielt kan blive nedbrudt til DMS. 

Cyazofamid er testet i VAP, men der er her ikke målt for 

nedbrydningsprodukter 

 

► Stort uregistreret biocidforbrug  

 

 

 



HVORDAN SIKRES GRUNDVANDET ? 

Spørgsmål:   

 

► Brug af pesticider, der ikke er analysemetoder for? 

 

► Undersøges pesticidernes nedbrydningsveje og trusselniveau godt nok 

inden godkendelse? 

 

► Er reguleringen af biocider god nok? Og hvad betyder det for vores LAR 

løsninger?  

 

 

 

 

HOFORs vurdering: Vi er ikke i mål med grundvandsbeskyttelsen 



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 


