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• Nærområde til boringer til almene vandforsyninger med øget risiko for 
forurening pga. ringe fortynding og kort transporttid for grundvand til 
boringen.  

BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO)

Danva
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BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO)

• BNBO udpeges af Miljøstyrelsen.

• Ét BNBO pr. indvindingsboring men BNBO kan overlappe. 

• Formen og arealet af BNBO beregnes ud fra geologien, grundvandets 
strømning på 1 år og boringens indvindingsmængde.
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Den politiske aftale

• Folketinget vedtog i 2019 en tillægsaftale til Aftale om 
Pesticidstrategi 2017-2021, der bl.a. har til formål at 
nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra 
erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO.

• Kommunen er pålagt at gennemgå alle BNBO med 
henblik på at vurdere behovet for indsats. 

• Risikovurderingen viser et beskyttelsesbehov i 12 ud af 
47 udpegede BNBO i Ikast-Brande Kommune.  

• Beskyttelsen er en 2-faset model 

• Fase 1: frem til udgangen af 2022

• Fase 2: 2022 -

5

Miljøstyrelsen



Fase 1

• Afsøgning af muligheden for indgåelse af frivillige aftaler mellem 
vandværker og lodsejere om stop af erhvervsmæssig brug af pesticider 
inden for BNBO.

• Gennemføres mod fuld erstatning til lodsejer efter en konkret 
vurdering af konsekvenserne for den enkelte ejendom. 

• Kommunen kan meddele påbud (fuld erstatning) om 
rådighedsindskrænkninger efter Miljøbeskyttelseslovens §24 og §26a. 
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Fase 2

• Hvis det ikke er lykkedes at stoppe den erhvervsmæssige brug af 
pesticider i BNBO ved udgangen af 2022, vil staten indføre et generelt 
sprøjteforbud. 

• Kompensationsordning for tab med generelle satser som ikke bygger 
på en konkret vurdering.
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Frivillige aftaler

• Tiltag til beskyttelse af BNBO

• Jordkøb

• Rekreativt område

• Økologi

• Skovrejsning

• Vildtremisser, faunastriber  

• Græsning

• Erstatningsfastsættelse forhandles mellem lodsejer og vandværk og 
finansieres af vandværket.

• Udbetaling af erstatning kan skattefritages. Kræver bindende svar fra 
Skattemyndighederne, da det beror på en konkret vurdering. 

• Hensigtsmæssige vilkår i aftalen:

• Hvem fører tilsyn med at aftalen overholdes.

• Sanktioner ved overtrædelse af aftalen.

• Tinglysning.
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Skattefritagelse

• BNBO-vejledningen afsnit 3.2.4, side 32:

”I tillægsaftalen til Pesticidstrategi 2017-2021 fremgår det, at berørte 
landmænd skal have fuld erstatning for deres tab. Erstatning i forbindelse 
med ekspropriation er skattefritaget, men når der er tale om indgåelse af 
frivillige aftaler, vil det bero på en konkret vurdering i den enkelte sag, om 
der vil være tale om skattefritagelse. I den vurdering vil blandt andet 
indgå, om det på aftaletidspunktet er klart, at dispositionen vil blive 
gennemtvunget ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens §§ 24 eller 
26 a og således på ekspropriationslignende vilkår, hvis det ikke lykkes at 
indgå en aftale”.

Ikast-Brande Kommunes Klima -, Natur og Bæredygtighedsudvalg har på 
udvalgsmøde den 19. januar 2022 besluttet, at Ikast-Brande Kommune 
om nødvendigt i konkrete tilfælde er villig til at påbyde 
rådighedsindskrænkninger, og at frivillige aftaler derved forventes at 
kunne indgås på ekspropriationslignende vilkår. 

• Ved afklaring af de skattemæssige konsekvenser henvises til 
skattemyndighederne for et bindende svar i den konkrete sag. 
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Eksempel på aftalearealer

• Aftalearealerne kan udvides til naturlige afgrænsninger af 
hensyn til en hensigtsmæssig drift af jorden.
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Nyttige links

• BNBO udpegninger kan findes på kommunens BorgerGIS

https://kort.ikast-brande.dk/spatialmap

• Information om BNBO kan findes på kommunens hjemmeside 

https://ikast-brande.dk/borger/teknik-og-miljoe/natur-vand-og-
miljoe/drikkevand-og-grundvand#boringsnaere-beskyttelsesomraader-
bnbo--9d

• FAQ vedr. BNBO kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside

https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/boringsnaere-
beskyttelsesomraader/faq/

• Danske Vandværkers skabeloner til aftale – og deklarationstekst

https://www.danskevv.dk/viden-om/grundvandsbeskyttelse/bnbo/bnbo-
aftale-og-deklaration/
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