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NOTAT

Høringssvar til Bekendtgørelse om vurdering af 
boringsnære beskyttelsesområder og indberetning

KL takker for invitationen til at kommentere udkast til bekendtgørelse.

KL finder, at bekendtgørelsen tydeligt beskriver krav til kommunernes 
indberetning af vurderinger og indsatser relateret til brug af pesticider i 
BNBO. 

KL konstaterer, at bekendtgørelsen ikke klargør hvordan vurderingen af 
indsatsbehov skal ske. Dog anfører bekendtgørelsen 18 punkter, som 
kommunen skal forholde sig til ved indberetning af begrundelse for ikke at 
iværksætte indsats i et BNBO. De 18 punkter ser KL som udtryk for et ”følg-
eller-forklar-princip”. Kommunen skal følge folketingsflertallets ønske om at 
iværksætte indsats i BNBO, med mindre kommunen ud fra de definerede 18 
punkter kan begrunde, at der ikke er brug for indsats her. 

Heraf følger, at de 18 punkter har tilsvarende betydning for andre 
myndigheders vurdering af kommunens beslutning om at iværksætte en 
indsats. 
Påklage af økonomiske forhold knyttet til kommunens beslutning skal derfor 
vurderes i forhold til et eller flere af de 18 punkter. Disse punkter kan 
kommunen forholde sig til i sin redegørelse over for klagenævn eller 
taksationskommission.

Påklage af økonomiske forhold knyttet til afgrænsning af BNBO eller til andet 
grundlag fra den statslige grundvandskortlægning må efter KL’s opfattelse 
håndteres af Miljøstyrelsens grundvandskortlæggere eller anden relevant 
statslige myndighed.

KL beder ministeriet bekræfte denne forståelse.

Den tekniske løsning omkring kommunernes indberetning er ikke præciseret 
i bekendtgørelsen. Her er brug for større klarhed om de praktiske modeller 
for indberetning, KL efterlyser en gennemarbejdet og tydelig formuleret 
vejledning hertil. Det er nødvendigt for at begrænse ressourceforbrug i 
denne del af opgaven.

KL tager forbehold for politisk behandling af høringssvaret.

Venlig hilsen

Niels Philip Jensen
konsulent
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