Status på BNBO – teknisk vejledning
Datasættet anvendes af kommunerne til indberetning af status på vurdering af
behov for beskyttelse mod fare for forurening i boringsnære beskyttelsesområder
(BNBO) fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. Kommunerne har i henhold
til bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder pligt til at
foretage indberetningen senest. 1. oktober i årerne 2020, 2021 og 2022.
Både stat og kommune har rettigheder til at editere i datasættet, og kommunerne
er ikke teknisk begrænset til kun at kunne redigere inden for egen
kommunegrænse. Da det ikke er muligt teknisk at tildele forskellige aktører
forskellige rettigheder, er det vigtigt, at ansvarsfordelingen i denne vejledning
følges.
Staten ajourfører geografien i datasættet således, at denne er identisk med
udpegningerne af BNBO i gældende bekendtgørelse om udpegning af
drikkevandsressourcer. Kommunerne må ikke redigere geografien. BNBO, som
udgår af bekendtgørelsen slettes ikke fra datasættet, men registreres blot som ikke
gældende. Kommunerne skal udelukkende opdatere oplysningerne i
attributtabellen. De attributter, som kommunerne skal udfylde fremgår af
nedenstående tabel med sort skrift. Øvrige attributter vedligeholdes af staten.
Uddybende beskrivelse af kategorierne i ’Status_bnbo’ fremgår under tabel 1.
For BNBO, der krydser over kommunegrænser, bør involverede kommuner aftale,
hvem, der indberetter, fx den kommune, hvor den tilhørende vandforsyning er
placeret.
Redigering på DAI foretages på https://arealeditering.miljoeportal.dk/, og
tekniske vejledninger til redigering på DAI findes her.
For at kunne redigere data, vil det være nødvendigt, at få lokal
brugeradministration eller IT-afdeling til at tildele følgende rolle:
miljoe_arealinformation_skriv_kom.
Tekniske spørgsmål kan rettes til Danmarks Miljøportals Help Center,
support@miljoeportal.dk. Spørgsmål vedr. BNBO kan rettes til Miljøstyrelsen på
njl@mst.dk.
Tabel 1: Vejledning til kommunernes udfyldelse af oplysninger i datasættet
Status på BNBO. Det er valgt kun at tage relevante oplysninger med i tabellen.
Det er angivet i tabellen, hvorvidt kommunerne eller staten er ansvarlig for
udfyldelse. Kommunerne skal ikke forholde sig til oplysninger ud over dem,
som de skal redigere ifølge tabellen.
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Uddybende beskrivelse af kategorierne i ’Status_bnbo’:
1) Ikke gennemgået (default)
Kommunalbestyrelsen har endnu ikke foretaget vurdering af behov for
beskyttelse mod fare for forurening fra erhvervsmæssig anvendelse af
pesticider i BNBO.
2) Ingen erhvervsmæssig anvendelse af pesticider
Kommunalbestyrelsen har vurderet, at der ikke er erhvervsmæssig
anvendelse af pesticider i BNBO.
3) Gennemgået, indsats ikke nødvendig
Kommunalbestyrelsen har vurderet, at den aktuelle anvendelse af
pesticider ikke udgør en uacceptabel risiko for forurening af
drikkevandet fra boringen/boringerne.
4) Gennemgået, indsats nødvendig

2

Kommunalbestyrelsen har vurderet, at den aktuelle, erhvervsmæssige
anvendelse af pesticider udgør en uacceptabel risiko for forurening af
drikkevandet fra boringen/boringerne, og der derfor er behov for en
indsats. Det er ikke en forudsætning, at det nærmere omfang af
indsatsen er konkret defineret.
5) Frivillig aftale tilbudt
Der er tilbudt, men ikke nødvendigvis forhandlet eller udsigt til enighed
om, én eller flere frivillige aftaler. Hvis det er vandværkerne, som har
ansvaret for forhandlingerne, opfordres kommunen til efter behov at
kontakte dem for at få status.
6) Indsats gennemført
Alle nødvendige indsatser er gennemførte. Ud over frivillige aftaler kan
der være tale om indsatser om arealrestriktioner gennemført via påbud
eller anden form for indsats, som kommunen har vurderet er nødvendig.
Aftaler og påbud regnes i denne sammenhæng for gennemførte når
aftalen er underskrevet eller påbuddet endeligt meddelt.
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