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Pesticidstrategi   2017-21

- forbud mod påfyldning 

og opblanding af 

pesticider og vask af 

sprøjter inden for BNBO

- BNBO-handlingsplan, 

herunder differentierede 

godkendelser

April 2017 August 2017 April/maj 2018

Tillægsaftale
- Kommuner skal 

gennemgå alle 

BNBO

- Screening af for 

flere stoffer i 

grundvand 

Januar 2019

Pesticidstrategi og tillægsaftale



Tillægsaftale til aftale om pesticidstrategi 2017-21
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- Fastholdt målsætning for reduktion af 

pesticidbelastning og pesticidafgift

- Forbud mod salg af koncentrerede midler til 

private

- Screening for flere stoffer i 

grundvandsovervågningen

- Reduceret risiko for nedsivning af 

pesticider i BNBO



Tillægsaftale til aftale om pesticidstrategi 2017-21
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Fase 1 (til og med 2022)

Kommuner skal gennemgå alle BNBO 
- Konkrete risikovurderinger
- Lokalforankrede løsninger i samarbejde med vandforsyninger 

og lodsejere

Erstatning for tab

Årlig fremdriftsopgørelse

Evaluering i 2022

Reduceret udvaskningsrisiko i BNBO – 2-faset model
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Reduceret udvaskningsrisiko i BNBO – 2-faset model
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Fase 2 (efter 2022, eventuelt tidligere)

Sprøjteforbud i BNBO såfremt kommunerne ikke er kommet i mål 
med beskyttelsen mod forurening med pesticider i BNBO

Kompensationsordning for tab



Lovforslag
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Forventes i høring fra maj til juli 2019

Forventes fremsat oktober 2019

Ikrafttrædelse 1. januar 2020

Forhandlinger med KL om økonomien forår 

2019



BNBO-vejledning – erhvervsmæssig brug af pesticider
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Understøttelse af kommunernes 

opgave.

1. Indledning

2. Vurdering af 

beskyttelsesbehov i BNBO

3. Gennemførsel af tiltag

Bilag 1: Eksempler på 

erstatningstakster (IFRO)

Bilag 2: Forhold til 

landbrugsstøtte



Vurdering af beskyttelsesbehov
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Sandsynlighed for forurening

- Arealanvendelse og forureningskilder

- Geologi

- Grundvandsdannelse

- Grundvandskemi

Konsekvens ved forurening

- Forsyningsstruktur

Er risikoen acceptabel ?

Valg af tiltag



Gennemførsel af tiltag
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Frivillige aftaler

- Indsats i BNBO i sammenhæng med indsatsplaner

- Frivillige aftaler med påbud som næste trin

- Frivillige aftaler uden påbud som næste trin

Påbud

- Miljøbeskyttelseslovens § 26 a

- Miljøbeskyttelseslovens § 24

- Erstatningsfastsættelse 

(individuel vurdering, 

skatteforhold)



20 høringssvar:
DANVA og Danske Vandværker
Kommunernes Landsforening
Danske Regioner
Danmarks Naturfredningsforening
Energistyrelsen
Landbrug&Fødevarer
Bæredygtigt Landbrug
Fem landboforeninger
Dansk Skovforening
Fem kommuner (Aarhus, Egedal, Skanderborg, Vejen, Vordingborg)
Gunderød vandværk
HOFOR
Trefor
Foreningen af rådgivende ingeniører (FRI)
GEUS

Høringsnotat og endelig vejledning forventes primo juni

Bliver skrevet sammen med 2007-vejledningen i efteråret 2019
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Vejledning i høring frem til 5. april 2019



”Highlights” fra høringssvar:

DANVA og Danske Vandværker:

”… så […] meget gerne, at udlægning af BNBO 
blev tænkt sammen med andre nødvendige 
tiltag…”

”…bør fremgå klart af vejledningen, at målet 
ikke er at nedbringe risikoen for forurening 
inden for BNBO, men helt at fjerne 
pesticidanvendelsen i denne.”

/ Miljøstyrelsen13



”Highlights” fra høringssvar:

Danske Regioner:

”Med pesticider er udfordringerne [..] ganske 
anderledes og kræver opdateret og ny viden. Den 
viden ligger i dag delvist ude i regionerne, men 
regionerne står end ikke nævnt i vejledningen”

Skanderborg Kommune:

”…bidrager […] ikke med ny viden på området. 
Meget er ren gentagelse af 
indsatsplanvejledningen”

Vordingborg Kommune:

”…ikke tydeligt, hvor mange af parametrene, 
der skal indgå i en risikovurdering, for at man 
kan beslutte at der ikke er en risiko.”
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Øvrige værktøjer

Blandt andet:

Paradigmer for frivillige aftaler 

- udarbejdes af KL – survey ude nu

- offentliggøres primo juni

Notat om vejledende erstatningstakster

- udarbejdes af IFRO

- offentliggøres primo juni
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