Aftalearealer for grundvandsbeskyttelse – teknisk vejledning
Datasættet anvendes af kommunerne til indberetning af tinglyste aftalearealer for
beskyttelse af 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 foretage
indberetningen senest. 1. oktober i årerne 2020, 2021 og 2022.
Kun tinglyste aftaler må være synlige for offentligheden (Off_kode = 1) Synlig for
alle). Tilbudte aftaler indberettes som udgangspunkt ikke.
Datasættet er oprettet således, at det også kan rumme tinglyste aftaler for
grundvandsbeskyttelse indgået uden for BNBO og i anden sammenhæng.
Miljøstyrelsen opfordrer kommunerne til at indberette alle tinglyste aftaler for
grundvandsbeskyttelse.
Hvis kommunen vælger kun at indberette aftalearealer for de dele af
aftalearealerne, som omhandler pesticider i BNBO, skal der indberettes på
baggrund af aftalens grænser. BNBO-afgrænsningen må således ikke benyttes som
grænse, undtagen i de tilfælde, hvor hele BNBO er omfattet af én aftale.
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. Øvrige spørgsmål kan rettes til Miljøstyrelsen på
njl@mst.dk.
Kolonnenavn,
DAI
Oprindkode

Valgmuligheder for
kategorier
Vælg kategori:
0) Ikke udfyldt
1) Ortofoto
2) Matrikelkort
3) Opmåling
4) FOT/Teknisk kort
5) Modelberegning
6) Tegning
7) Felt-/markbesøg
8) Borgeranmeldelse
9) Luftfoto (historiske
1944-1993)
10) Skråfoto
11) Andre foto

Bemærkninger
Del af den generelle datamodel for
datasættet på DAI.
Vælg kategori, som bedst beskriver
på hvilken baggrund aftalearealet er
afgrænset.

Statuskode

Off_kode

Vælg kategori:
0) Ukendt
1) Kladde
2) Forslag
3) Gældende / Vedtaget
4) Ikke gældende / Aflyst

Vælg kategori:
1) Synlig for alle
2) Synlig for den
ansvarlige myndighed
3) Synlig for alle
myndigheder, men ikke
offentligheden.

afttyp

Vælg kategori:
1) Frivillig aftale
2) Opkøb af jord til
grundvandsbeskyttelse
3) Påbud efter MBL § 24
4) Påbud efter MBL § 26 a

resttyp

Vælg kategori:
1) Pesticider
2) Kvælstof
3) Pesticider og kvælstof
Indtast dato for indgåelse
af dato

aftdat

Del af den generelle datamodel for
datasæt på DAI.
Når en aftale er endelig vælg da altid
kategorien 3) Gældende / Vedtaget.
Andre kategorier kan anvendes, hvis
kommunen ønsker at gemme
overblik over aftaler i proces. Hvis
dette er tilfældet skal kategorien 2)
Synlig for den ansvarlige
myndighed under Off_kode
anvendes. Det er kun kommunen
selv, der kan se arealer i denne
kategori. Se herunder.
Del af den generelle datamodel for
datasæt på DAI.
Når en aftale er endelig skal
kategorien 1) Synlig for alle vælges.
Kommunen kan anvende kategorien
2) Synlig for den ansvarlige
myndighed til aftaler i proces, da
disse arealer kun kan ses af
kommunen.
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