Punkt 2 - Vurdering af beskyttelsesbehovet
Hvor der ikke iværksættes nye indsatser til beskyttelse af BNBO mod fare for forurening fra
erhvervsmæssig anvendelse af pesticider, skal det vurderede beskyttelsesbehov angives. Det
skal ske som en kortfattet og fyldestgørende tekstbesvarelse, og det anbefales at bruge
indberetningsfaciliteten på Miljøstyrelsens hjemmeside. Hvis kommunen finder det relevant,
kan der suppleres med link til den bagvedliggende kommunale afgørelse eller andet materiale.
Desuden skal der for hvert af nedenstående punkter angives, hvorvidt det er vurderet, ikke
vurderet, eller vurderet ikke at være relevant. Eventuelle uddybende bemærkninger til
specifikke punkter kan også angives.
1. Hvorvidt boringen skal sløjfes inden for en kort årrække (3-5 år).
2. Vigtigheden af boringen, der indvindes fra, for den fremtidige
vandforsyningssikkerhed.
3. Nuværende og mulig fremtidig arealanvendelse.
4. Vigtigheden af grundvandsressourcen, der indvindes fra, for den fremtidige
vandforsyningssikkerhed.
5. Hvorvidt arealet vurderes beskyttet gennem andre indsatser.
6. Eventuelle vaskepladser.
7. Vurdering eller beregning af betydningen af spild af pesticider for koncentrationen i
det indvundne grundvand.
8. Punktkildeforureninger og kortlagte ejendomme.
9. Oplysning om eventuelle udpegede sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder
beliggende på sandjorde, jf. lov om vandforsyning m.v. § 11 a, stk. 1, nr. 4.
10. Tykkelsen af lerlag, lerlagenes sammenhæng og sprækker i lerlagene.
11. Hvorvidt der er grundvandsdannelse.
12. Hvordan indvinding påvirker grundvandsdannelsen.
13. Tidsmæssig variation i grundvandsstanden.
14. Fund i grundvandet af pesticider og nedbrydningsprodukter (tilladte, regulerede og
forbudte stoffer).
15. Fund af andre miljøfremmede stoffer.
16. Hyppigheden af fund eller koncentrationer af forureningskomponenter over tid
17. Måling eller beregning af vandets alder.
18. Andre forhold, som efter kommunens vurdering, er relevante.

2.6

Tiltag til beskyttelse af BNBO

I nedenstående tabel er oplistet forslag til tiltag for beskyttelse i BNBO, som kan gennemføres,
hvis kommunen på baggrund af en konkret vurdering finder behov for indsatsen. Listen er ikke
udtømmende, og rækkefølgen er tilfældig.
Der er ikke i skemaet forholdt sig til, hvordan et givent tiltag gennemføres i praksis – se kapitel
3. For så vidt angår tiltag rettet mod den erhvervsmæssige brug af pesticider ønsker
aftaleparterne bag tillægsaftalen lokalt forankrede løsninger i samarbejde mellem kommuner,
vandværker og lodsejere, hvorfor valg af tiltag bør ske efter dialog med berørte parter. Denne
tilgang er hensigtsmæssig også i forhold til tiltag rettet mod andre forureningstrusler.
Nitrat
Dyrkningsfri jord
Gødningsfri drift
Opkøb af jord
Naturprojekter

Sprøjtemidler
Dyrkningsfri jord
Sprøjtemiddelfri drift
Opkøb af jord
Naturprojekter

Andre stoffer
Naturprojekter
Skovrejsning
Risikovurdering og sløjfning af
olietanke, septiktanke mv.
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