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Informationsbrev om boringsnære beskyttelseområder 
(BNBO) 

 
Kære lodsejer 
 
Jeg skriver til dig fordi du ejer en ejendom, som helt eller delvist er ligger i 
et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO). 
 
Det drejer sig om matr. nr. «MatrikelIdent» «EjerlavsNavn». 
 
Du kan se, hvor BNBO ligger på matriklen på Faxe Kommunes BorgerGIS 
– vejledning nederst i dette brev. 
 
Hvad betyder det for dig? 
Det betyder, at hvis der på ovenstående matrikel/matrikler er 
erhvervsmæssig brug af pesticider, skal der findes en løsning, hvor brugen 
af pesticider ophører i den del af matriklen, der er indenfor BNBO. 
 
Hvis der ikke er brug af erhvervsmæssige pesticider på ovenstående 
matrikel, vil det ikke få nogen betydning for dig, og du kan se bort fra dette 
brev. Vi vil dog alligevel anbefale ikke at have privat brug af pesticider på 
matriklen, som er i det boringsnære beskyttelsesområde. Du kan på dette 
link få gode råd til havehold uden brug af pesticider. 
 
Hvad er boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)? 
Staten har afgrænset BNBO omkring de almene vandværkers 
indvindingsboringer. BNBO er et nærområde omkring boringen, hvor der 
kan være en relativt ringe fortynding af en eventuel forurening og dermed 
høj risiko for, at et eventuelt spild vil forurene boringen og grundvandet, 
der pumpes op fra boringen. 
 
Staten har med "Tillægsaftale til Statens Pesticidstrategi 2017-2021"1 
udarbejdet en bekendtgørelse, der pålægger kommunerne at vurdere 
behovet for indsatser mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i de 
boringsnære beskyttelsesområder og på baggrund af vurderingerne 
gennemføre indsatser, der sikrer, at erhvervsmæssig brug af pesticid 
ophører inden for BNBO. Vurderingen af indsatsbehovet i BNBO i Faxe 

                                                      
1 https://mst.dk/kemi/pesticider/strategier-og-regler/  

 

 

 

Postadresse: 
Natur & Miljø 
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev 
Telefon: 56 20 30 00 
 
Kontoradresse: 
Frederiksgade 9 
4690 - Haslev 
 
Direkte: 56203050 
www.faxekommune.dk 
 
Dato: 23-08-2021 
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09.08.00-K08-14-21 
 
 
 
 
Du bør bruge Digital Post eller 
sende/aflevere et fysisk brev,  
hvis du vil skrive til os.  
Sådan beskytter du bedst  
dine oplysninger. 
 
Dine personoplysninger passer  
vi godt på! Du kan læse om,  
hvordan vi behandler dine oplysninger, 
og hvilke rettigheder  
du har på www.faxekommune.dk. 
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Center for Plan & Miljø 

https://mst.dk/kemi/pesticider/anvendelse-af-pesticider/private-ikke-professionel-brug/tips-til-faerre-pesticider/?fbclid=IwAR0m2qVRAaT8AIQekIM01SkoUjkbaJGZgtLhUZlQSQqku-r1AMCaGpmAIpA
https://mst.dk/kemi/pesticider/anvendelse-af-pesticider/private-ikke-professionel-brug/tips-til-faerre-pesticider/?fbclid=IwAR0m2qVRAaT8AIQekIM01SkoUjkbaJGZgtLhUZlQSQqku-r1AMCaGpmAIpA
https://mst.dk/kemi/pesticider/strategier-og-regler/
http://www.faxekommune.dk/
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Kommune er foretaget af Rambøll og resultatet og rapporten kan ses på 
Faxe Kommunes hjemmeside på dette link: 
https://www.faxekommune.dk/borger/teknik-
miljoe/vandmiljoe/grundvand/boringsnaere-beskyttelsesomraader-bnbo   
  
Indsatsen 
Staten har opfordret kommunerne til at gennemføre indsatserne via 
frivillige aftaler med lodsejerne. Er det ikke muligt at opnå frivillige aftaler 
på rimelige vilkår, kan indsatserne gennemføres ved påbud til de enkelte 
lodsejere. Faxe Kommunes Teknik & Miljøudvalg har besluttet, at der kan 
blive gennemført påbud, hvis det ikke er muligt at opnå frivillige aftaler på 
rimelige vilkår, under punkt 86 på TMU-mødet den 17. maj 2021. (Link til 
referat findes sidst i dette brev). Politisk stillingtagen til påbudsvilje er 
særlig vigtig i forhold til lodsejernes mulighed for skattefritagelse i 
forbindelse med erstatningen.  
 
Ifølge Miljøstyrelsen vil det være både i lodsejers og vandværkernes 
interesse at indgå frivillige aftaler, da det giver muligheder for at lave 
fleksible og lokalt forankrede løsninger, som i højere grad vil kunne 
tilgodese både hensynet til en hensigtsmæssig drift af den pågældende 
landbrugsejendom og det individuelle behov for beskyttelse. 
 
Hvad sker der nu? 
Det er «anl_navn», der ejer den boring, som har BNBO, der berører din 
ejendom. 
«anl_navn» vil kontakte dig med henblik på at lave en aftale om ikke at 
anvende pesticider erhvervsmæssigt på matriklen. 
 
Erstatning 
Afhængig af, hvilken aftale, der indgås mellem vandværk og dig som 
lodsejer, har du krav på erstatning for det tab, restriktionerne vedr. 
erhvervsmæssig brug af pesticider medfører. Erstatningen afhænger 
selvfølgelig af, hvilken form for aftale, der indgås, og hvad arealet 
efterfølgende bruges til. 
 
Alternativer til tradition konventionel dyrkning 
Der er en lang række muligheder på det areal, som man ikke længere må 
anvendes pesticider på, og det kunne bl.a. være: 
 

- Pesticidfri dyrkning  
- Omlægning til økologi 
- Produktion af proteinfoder 
- Produktion af vegetabilsk protein til humankonsum 
- Permanent græs til afgræsning 
- Energiafgrøder 
- Skovrejsning 
- Natur 
- Rekreativt område 
- Leverandør til biogasanlæg 
- Solcellemarker 
- Omfordeling af jord 

 
Har du en anden god idé, kan dette selvfølgelig også spilles ind i 
forbindelse indgåelse af aftalen med vandværket. Det primære hensyn er, 
at der fremadrettet ikke må benyttes pesticider erhvervsmæssigt indenfor 
BNBO-området. 

https://www.faxekommune.dk/borger/teknik-miljoe/vandmiljoe/grundvand/boringsnaere-beskyttelsesomraader-bnbo
https://www.faxekommune.dk/borger/teknik-miljoe/vandmiljoe/grundvand/boringsnaere-beskyttelsesomraader-bnbo
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Tidsperspektiv 
De frivillige aftaler mellem vandværk og lodsejer skal være indgået inden 
udgangen af 2022. Faxe Kommune indberetter til Miljøstyrelsen, hvor 
langt indsatsen er kommet, og om der er indgået frivillige aftaler mellem 
vandværkerne og lodsejerne i slutningen af 2022. Herefter vil 
aftaleparterne af pesticidstrategien vurdere, om der skal foretages en 
stramning i form af et evt. sprøjteforbud i BNBO. De frivillige aftaler, der er 
indgået, vil ikke blive ophævet i tilfælde af en sådan stramning. 
 
Materiale og spørgsmål 
Du kan læse meget mere om BNBO i links nederst i dette brev.  
 
Miljøstyrelsen har en masse information på deres hjemmeside, og især 
deres side med FAQ besvarer mange spørgsmål. 
 
Flere landboforeninger ved rigtig meget om indsatsen i BNBO og kan være 
behjælpelige med rådgivning om, hvilke muligheder, der er for pesticidfri 
dyrkning for dig. 
 
Har du spørgsmål til de frivillige aftaler, kan du tage fat i vandværket, som 
ejer boringen, der har et tilhørende BNBO på din matrikel. Du kan finde 
kontaktoplysninger på vandværkets hjemmeside «HJEMMESIDE». 
 
Har du spørgsmål til lovgivningen eller beslutningen bag beskyttelse af 
BNBO, er du velkommen til at kontakte Faxe Kommunes 
grundvandsafdeling på mail naturogmiljoe@faxekommune.dk eller tlf. 
5620 3050. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Tinna Mia Jensen 
Miljømedarbejder 
 
 
 
 
 

 

Materiale om BNBO 

 

Seneste to punkter behandlet på Teknik & Miljøudvalgsmødet 

- Punkt 126: https://www.faxekommune.dk/dagsorden/teknik-

miljoeudvalget-24-09-2020  

- Punkt 86: https://www.faxekommune.dk/dagsorden/teknik-

miljoeudvalget-17-05-2021  

 

Miljøstyrelsens hjemmeside om BNBO: https://mst.dk/natur-vand/vand-

i-hverdagen/grundvand/boringsnaere-beskyttelsesomraader/ 

mailto:naturogmiljoe@faxekommune.dk
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/teknik-miljoeudvalget-24-09-2020
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/teknik-miljoeudvalget-24-09-2020
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/teknik-miljoeudvalget-17-05-2021
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/teknik-miljoeudvalget-17-05-2021
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/boringsnaere-beskyttelsesomraader/
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/boringsnaere-beskyttelsesomraader/
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Miljøstyrelsens FAQ: https://mst.dk/natur-vand/vand-i-

hverdagen/grundvand/boringsnaere-beskyttelsesomraader/faq/ 

 

Her kan du læse mere om de frivillige aftaler: Paradigmer for frivillige 

aftaler om grundvandsbeskyttelse i BNBO: 

https://mst.dk/media/180505/bnbo_rapport_juni_2019.pdf  

 

BNBO på kort i BorgerGIS: 

Gå til dette link: 

https://faxekom.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=78

09304d419a41779eacab3d9249fa49  

I menuen trykkes på denne lille pil ud for ”Grundvand” og derefter på den 

lille firkant ud for ”BNBO – Boringsnære beskyttelsesområder” 

 

https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/boringsnaere-beskyttelsesomraader/faq/
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/boringsnaere-beskyttelsesomraader/faq/
https://mst.dk/media/180505/bnbo_rapport_juni_2019.pdf
https://faxekom.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7809304d419a41779eacab3d9249fa49
https://faxekom.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7809304d419a41779eacab3d9249fa49

