
Juridiske nyheder på drikkevandsområdet
Morgenmøde

Den 25. maj 2022



Program

09:00: Velkomst og præsentation

09:05: Status på den politiske aftale omkring BNBO

09:20 Indgåelse af frivillige aftaler om rådighedsindskrænkninger i BNBO

10:15 Erhvervelse af arealer til grundvandsbeskyttelse

10:45: Pause

11:00 Ny ØR-bekendtgørelse

11:15: Tilskudspuljer til beskyttelse af drikkevand

11:30: Forbud mod brug pesticider på offentlige og private arealer

11:50: Spørgsmål og afrunding

12:00: Tak for i dag

Juridiske nyheder på drikkevandsområdet



Status på den politiske aftale omkring BNBO



Tillægsaftale til Pesticidstrategi 2017-21

• Den 11. januar 2019 blev der indgået en politisk aftale om at mindske risikoen for 

forurening af grundvandet ved erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære 

beskyttelsesområder (BNBO)

• Kommuner skal gennemgå alle BNBO på landbrugsarealer og andre arealer, der 

anvendes til erhvervsmæssig drift for at vurdere behov for indsats:

– Indsatser kan bestå i flytning af boring, aftale om dyrkningsrestriktion eller 

arealerhvervelse

– Indsatser kan gennemføres ved såvel frivillig aftale som påbud, men frivillig aftale 

skal så vidt muligt anvendes

Af 11. januar 2019



Tillægsaftale til Pesticidstrategi 2017-21

• Kommunerne skal gennemgå alle BNBO:

– Konkrete risikovurderinger 

– Tage stilling til yderligere tiltag

– Igangsætte og gennemføre tiltag i 
lokalforankrede løsninger i samarbejde med 
vandforsyninger og lodsejer

• Fuld erstatning for tab

• Årlig indberetning af status for kommunernes 
gennemgang og indsatser mod fare for forurening 
fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

• Evaluering i år 2022

• Lovbestemt sprøjteforbud i BNBO, hvis 

kommunerne ikke er kommet i mål med 

beskyttelsen mod forurening af BNBO

• Ved et generelt forbud mod brug af pesticider i 

BNBO, vil der blive indfør en 

kompensationsordning for forbuddet

Fase 1 (frem til og med 2022) Fase 2 (efter 2022) 

Af 11. januar 2019



Obligatoriske BNBO indsats

• Kommunens obligatoriske BNBO indsats omfatter kun de områder, der er dækket af den 

statslige udpegning.

• Kommunen vil dog ofte have behov for, at en videre beskyttelse end i det statslige 

udpegede BNBO område, hvorfor der er i BNBO vejledningen er oplyst følgende: 

– ”Det opfordres desuden til at se den målrettede indsats i BNBO i sammenhæng 

med den målrettede indsats for beskyttelse af grundvandet i andre følsomme 

områder uden for BNBO - særligt områder, hvor der skal udarbejdes indsatsplaner 

efter vandforsyningslovens §§ 13 og 13 a, da det vil give de mest optimale 

løsninger både samfundsmæssigt og af hensyn til brugerne af jorden.”

• Indsats uden for de statslige udpegede BNBO områder er en frivillig BNBO indsats for 

kommunerne. 

• Boringer, der først får et BNBO efter 2022, er ikke en del af den treårige opgave.

Kommunernes forpligtelser overfor staten

Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning 
og Effektivisering, Skråfoto, februar 2022



Obligatoriske vurderinger af BNBO

• Efter vandforsyningslovens § 13 e kan fastsætte regler om, at kommunerne skal vurdere og indberette om 

behovet for indsatser til beskyttelse af nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod fare for forurening 

fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder. 

– Bekendtgørelse nr. 1476 af 17. december 2019 om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder.

• Hvorfor gælder indsatsen kun pesticider?

– I nærområdet omkring de boringer, hvor vi henter vores drikkevand (de såkaldte boringsnære 

beskyttelsesområder, herefter BNBO), er der en særlig risiko for forurening med pesticider. Der er derfor et 

særligt behov for en obligatorisk kommunal vurdering af BNBO.

• Hvad forstås ved ”erhvervsmæssig anvendelse af pesticider”?

– Ved erhvervsmæssig anvendelse forstås brug af pesticider af en professionel bruger, dvs. enhver person, 

der anvender pesticider i forbindelse med sine erhvervsmæssige aktiviteter, herunder sprøjteførere, 

teknikere, arbejdsgivere og selvstændige i både landbrugssektoren og andre sektorer.

Vandforsyningslovens § 13 e 



Obligatoriske vurderinger af BNBO

• Fastsætter nærmere regler om kommunens pligter i forhold til obligatorisk BNBO:

– Vurderingspligt i forhold til at vurdere behov for indsats i BNBO i forhold til erhvervsmæssig brug af 
pesticider.

– Indberetningspligt til Miljøstyrelsen vedr. følgende:  

• Hvilke BNBO områder har foretaget en vurdering af

• Oplysninger om aftaler der indgået eller tilbudt

• Påbud der er udstedt efter § 24 eller § 26 a

• Oplysninger om andre indsatser i BNBO

– Udvidet indberetningspligt, hvis der træffes beslutning om, at der ikke skal foretages
en indsats, fx oplysninger om boring skal sløjfes, boringens betydning, nuværende 
eller fremtidig arealanvendelse mv. 

– Indberetning skal næste gang foretages senest 1. oktober 2022, og bekendtgørelsen ophører - medmindre 
andet bestemmes - automatisk den 31. december 2022.

Bkg. nr. 1476 af 17. december 2019 om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder



Sløjfning af boringer

• For en række indberettede BNBO er sløjfning af boringen benyttet som begrundelse for

ikke at gennemføre tiltag.

• Dette er i BNBO-vejledningen beskrevet for de situationer, hvor ”indvindingen fra en

given boring af andre årsager alligevel skal flyttes inden for et begrænset tidsrum (få

år)”.

• Miljøstyrelsen har præciseret, at:

– At en tidshorisont længere end 5 år ikke i evalueringen vil blive betragtet som et

begrænset tidsrum.

– Der skal være lagt konkrete planer for eksempelvis en sløjfning, fx i en vedtaget

vandforsyningsplan, hvis ikke BNBO’et i evalueringen i udgangspunktet skal

betragtes som fortsat værende i risiko for forurening.

Miljøstyrelsens FAQ nr. 25

Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning 
og Effektivisering, Skråfoto, februar 2022



Status for kommunernes vurdering og indberetning

• Status for gennemgang af BNBO

– Af de 4.855 BNBO er de 3.827 gennemgået. 

• Særligt om BNBO beliggende på landbrugsjorder:

– I alt 3.450 BNBO beliggende helt eller delvist på landbrugsjorder, som omfatter alle 

afgrødetyper og økologisk dyrkede arealer.  ‘

– Heraf er 2.744 BNBO er gennemgået, og

• 1.896 BNBO – svarende til cirka 68 % - er vurderet til behov for en indsats.

• 509 BNBO – svarende til 19 % - er vurderet til at indsats ikke er nødvendig. 

Uddrag af Miljøstyrelsens statusopgørelse af 4. oktober 2021

Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning 
og Effektivisering, Skråfoto, oktober 2021



Frivillige aftaler om beskyttelse af BNBO
Indgåelse, indhold og håndhævelse i praksis



Frivillige aftaler om beskyttelse af BNBO

”Det er aftaleparternes ønske, at kommunerne i så vidt omfang som muligt skal afsøge muligheden for at lave frivillige

aftaler med lodsejerne, således at der opnås lokalt forankrede løsninger i et samarbejde mellem kommune, vandværk

og lodsejer.”

Tillægsaftaletekst til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021



Frivillige aftaler om beskyttelse af BNBO
Lovgrundlaget for frivillige aftaler

• Vandforsyningslovens § 13 d, stk. 1:

• Kommuner og almene vandforsyninger kan

for at realisere en indsatsplan fx indgå

dyrkningsaftaler eller overtagelse af en

ejendom.

• Der er ikke en målrettet retlig regulering af ”BNBO-

aftalen”

• inden for et indsatsplansområde • Uden for et indsatsplanområde 



Frivillige aftaler inden for et indsatsområde

• Hvis kommunen har vedtaget en indsatsplan kan en frivillig aftale indgås af såvel 

kommune som almene vandforsyninger efter vandforsyningslovens § 13 d.

• Hvis aftalen af indgået af den almene vandforsyning skal aftalen godkendes af 

kommunen.

• Landbrugsstyrelsen skal underrettes om frivillige aftaler indgået efter § 13 d

• Vandforsyningen kan blive forpligtet til at betale den erstatning, der skal betales i 

forbindelse med en frivillig aftale indgået af kommunen efter § 13 d.

Vandforsyningslovens § 13 d



Frivillige aftaler uden for et indsatsområde

• Der er ikke en egentlig målrettet retlig regulering af ”BNBO-aftalen”

• Kan en kommune tvinge den almene vandforsyning til at indgå en frivillige aftale?



Frivillige aftaler om beskyttelse af BNBO

• En frivillig aftale forudsætter enighed om både rådighedsindskrænkningen og 

erstatningen.

• Aftalen skal være skal være lige så klar og entydig som et påbud. 

• Ved indgåelse af en frivillig aftale er der ikke klageadgang. 

• De almindelige tilsynsbestemmelser gælder ikke, men skal aftales mellem parterne.

• Der gælder ikke de almindelige håndhævelses- og straffebestemmelser, medmindre det 

er aftalt mellem parterne.

De grundlæggende forudsætninger for aftalen



Frivillige aftaler om beskyttelse af BNBO

• I aftalen skal der tages stilling til:

– Tilsyn og håndhævelse, herunder adgang til ejendom og kontrol og eventuel bod 
ved overtrædelse.

– Evt. pligt til tilbagebetaling af den udbetalte erstatning (misligholdelse), og 
hvorledes en ret til tilbagebetaling sikres.

– Betydning af ejerskifte og bortforpagtning – aftale skal som udgangspunkt gælde i 
begge tilfælde.

– Aftalens løbetid og spørgsmål om den kan opsiges.

– Tinglysning og omkostninger herved.

– Hvem skal i givet fald være påtaleberettiget og spørgsmål om prioritetsstilling.

Den frivillige aftales indhold



Frivillige aftaler om beskyttelse af BNBO
Aftaleparterne i den frivillige aftale 

Kommunen
Den almene 

vandforsyning

Lodsejeren



Frivillige aftaler om beskyttelse af BNBO

• ”Før kommunen benytter § 24 til gennemførsel af tiltag bør muligheden for frivillige aftaler 

med lodsejere ligeledes undersøges, ud fra almindelige forvaltningsmæssige principper 

om proportionalitet og valg af mindst indgribende tiltag.”

jf. Vejledning nr. 45 om boringsnære beskyttelsesområder (juni 2020), side 29

• Kommunen skal undersøge muligheden for at indgå en frivillig aftale med lodsejeren om

beskyttelses af BNBO

• Som udgangspunkt er kommunen alene part i den frivillige aftale, hvis kommunen skal

finansiere drikkevandsbeskyttelsen.

– I de fleste tilfælde vil aftaleparterne være den almene vandforsyning og lodsejeren.

• Kommunen før ikke tilsyn med den frivillige aftales overholdelse, men alene overholdelse

af loven samt påbud i medfør af loven.

Aftaleparterne: Kommunen



Frivillige aftaler om beskyttelse af BNBO

• Den almene vandforsyning vil ofte være aftaleparti frivillige aftaler om 

grundvandsbeskyttelse.

• Finansiering af indsatserne vil i størstedelen af tilfældene ske af den almene 

vandforsyning (brugerbetaling), idet disse typisk vil få ”fordelen” af 

grundvandsbeskyttelsen. 

Aftaleparterne: Den almene vandforsyningen



Frivillige aftaler om beskyttelse af BNBO

• Lodsejeren er aftalepart i en aftale om grundvandsbeskyttelse eller påbudsadressat, hvis 

der ikke kan indgås en frivillig aftale.

• I forhold til en frivillig aftale eller et påbud er lodsejeren at betragte som skadelidt, og er 

som udgangspunkt berettiget til erstatning.

Aftaleparterne: Lodsejeren



Frivillige aftaler om beskyttelse af BNBO

• Aftalen skal være skal være lige så klar og entydig som et påbud, så rettigheder og forpligtelser efter aftalen 

fremstår klart for aftaleparterne.

Aftalens indhold: Anvendelsesforhold

2. Anvendelsesforhold

Ejerne skal være opmærksomme på, at 

flyvehavre, bjørneklo, engbrandbæger og 

lignende ikke må fjernes ved hjælp af 

bekæmpelsesmidler.

2. Anvendelsesforhold

Der må ikke anvendes pesticider til fjernelse af 

flyvehavre, bjørneklo, engbrandbæger og 

lignende.

KL´s paradigme for frivillige aftaler om 

grundvandsbeskyttelse i BNBO

Eksempel på ændring af deklarationstekst



Frivillige aftaler om beskyttelse af BNBO

• Det bør fremstå klart, at dyrkningsrestriktionerne er bindende for både nuværende og fremtidige ejere og brugere 

af ejendommen.

• I forhold til bortforpagtere bør det overvejes, om grundejeren skal indestå for, at eventuelle forpagtere overholder 

dyrkningsvilkårene, eller om forpagtere også skal kunne mødes med økonomiske krav ved overtrædelse heraf.

Aftalens indhold: Ejerskifte og forpagtning

3.2 Bortforpagtning

De til enhver tid værende ejere har pligt til at 

orientere forpagteren om denne deklaration.

3.2 Bortforpagtning

De til enhver tid værende ejere indestår for, at 

også eventuelle forpagtere, lejere og brugere 

overholder denne deklaration. 

Danske Vandværkers deklaration om 

pesticidfri drift

Eksempel på ændring af deklarationstekst



Frivillige aftaler om beskyttelse af BNBO

• Der skal i aftalen forholdes til aftalens løbetid

– Udgangspunktet er at aftalen ikke skal udløbe

• Det bør præciseres i aftalen, at ejeren hverken kan opsige eller ophæve aftalen ensidigt.

• I forhold til grove eller gentagende overtrædelser kan det overvejes at udarbejde en

ophævelsesbestemmelse, så man overgår til at håndhæve BNBO´et gennem

miljøbeskyttelseslovens regler.

– Eksempelvis med bøder gennem det strafferetlige system.

• Ved et nyt påbud vil der som udgangspunkt skulle betales en ny erstatning for

rådighedsindskrænkningen i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

– Ophævelsen bør derfor medføre, at den udbetalte erstatning skal betales tilbage.

Aftalens indhold: Løbetid, opsigelse og ophævelse



Frivillige aftaler om beskyttelse af BNBO

• De almindelige tilsynsbestemmelser i miljøbeskyttelsesloven gælder ikke, hvorfor der 

kun er adgang til tilsyn, hvis det er reguleret i aftalen.

• Det bør fremgår aftalen, at de ulemper, der er forbundet med kontrollen, skal tåles 

uden erstatning, medmindre der i forbindelse med kontrollen er forvoldt skade.

Aftalens indhold: Tilsyn med aftalens overholdelse

§ 2

VPU, eller andre, der har fuldmagt fra VPU skal mod behørig legitimation og forudgående 
varsel på minimum 2 dage til enhver tid have fri og uhindret adgang til arealet for at kontrollere 
efterlevelse af dyrkningsvilkårene.

Ejeren af arealet har ret til at ledsage eller lade en stedfortræder ledsage kontrolpersonalet –
dog under forudsætning af, at kontrollen derved ikke forsinkes. 

§ 3

De ulemper, der er forbundet med kontrollen, skal tåles uden erstatning. Der skal dog ydes 
erstatning, hvis der i forbindelse med kontrollen er forvoldt skade

Deklaration Aarhus vand 



Frivillige aftaler om beskyttelse af BNBO

• De almindelige håndhævelses- og straffebestemmelser i miljøbeskyttelsesloven gælder ikke, hvorfor det skal 

sikres i aftalen, at overtrædelser kan sanktioneres. Dette kan eksempelvis være en bod

• Uddrag af Fælles kendelse fra Overtaksationskommissionen for Nord- og Vestsjælland (Egedal-sagerne):

• ”Begge parter har henvist til forpagtningsaftaler vedrørende arealer, der ikke må sprøjtes med pesticider. 

Lodsejerne fremviste et af kommunen bortforpagtet areal underlagt samme forbud som det i sagerne 

omhandlede, men hvor kommissionen kunne konstatere, at arealerne er blevet sprøjtet på trods af 

forbuddet. Kommissionen har derfor ikke lagt vægt på denne aftale […]”

• X

Aftalens indhold: Håndhævelse- og straffebestemmelser



Frivillige aftaler om beskyttelse af BNBO
Aftalens indhold: Håndhævelse- og straffebestemmelser

Hvis en eller flere af bestemmelserne i punkterne 1 og 2 overtrædes, betaler de til enhver tid værende ejere en bod til

den påtaleberettigede svarende til pr. dato kr. xx fx 10.000 kr pr. ha., der er omfattet af overtrædelsen. Overtrædelser af

de af bestemmelserne i punkterne 1, 2, 3.1 og 3.2, der ikke kan henføres til et areal, takseres med en bod svarende til

pr. dato kr. xx fx 25.000 pr. overtrædelse. Den samlede bod udgør minimum xx fx 25.000 kr.

Bodsstørrelserne reguleres årligt efter det nettoprisindeks, som beregnes af Danmarks Statistik.

Der udløses bod for overtrædelser pr. påbegyndt dyrkningssæson eller pr. konstateret overtrædelse, hvis der ikke

præcist kan angives en dyrkningssæson.

Hvis de nødvendige ekstraomkostninger til tilsynet, som afdækker den manglende overholdelse af driftsvilkårene

herunder til fremskaffelse af dokumentation, overstiger tilbagebetalingskravet, kan denne forhøjes, så disse

omkostninger dækkes helt.

Danske Vandværkers deklaration om pesticidfri drift



Frivillige aftaler om beskyttelse af BNBO

• Udgangspunktet ved uenighed om fortolkning af en aftale er, at tvisten skal forelægges 

de almindelige domstole, hvilket også kan være hensigtsmæssigt af 

omkostningsmæssige grunde.

– Efter retsplejelovens regler om isoleret bevisoptagelse har parterne også mulighed 

for at anmode om, at der via retten gennemføres et syn og skøn.

• Hvis aftaleparterne er enige herom kan tvisten også afgøres ved voldgift.

Aftalens indhold: Tvister



Frivillige aftaler om beskyttelse af BNBO

OBS! Husk altid erklæring efter planlovens § 42.

Aftalens indhold: Tinglysning

• Efter vandforsyningslovens § 13 d, stk. 3, kan 

aftaler tinglyses med prioritet forud for alle 

rettigheder i ejendommen.

• Vejlovens § 119 om udbetaling erstatningsbeløbet 

finder anvendelse.

• Frivillige aftaler har ingen fortrinsret, medmindre dette
aftales særskilt.

• Det bør præcises, at den almene vandforsyning alene
afholder omkostningerne til ekspeditionsmæssige
gebyrer i forbindelse med tinglysning og evt.
relaksation.

• Udbetaling af erstatningen – skal i lighed med
påbudserstatninger ske med respekt af tinglyste
panthaveres rettigheder, jf. princippet i vejlovens § 64

Frivillige aftaler for at gennemføre en indsatsplan Frivillige aftaler uden for et indsatsplansområde



Frivillige aftaler om beskyttelse af BNBO

• En dyrkningsrestriktion anses en ”byrde” på ejendommen, da den giver den nuværende og fremtidige ejere af 

ejendommen en begrænset ret til at råde over den faste ejendom. 

• En byrde skal som udgangspunkt være tinglyst, for at kommende rettighedshavere skal respektere byrden på en 

tvangsauktion.

• Der er to forhold, som afgør behandlingen af byrder på tvangsauktion – henholdsvis byrdens prioritetsstilling og 

værdien af byrden. 

• Prioritetsstilling: Byrder kan have en prioritetsstilling forud for al pantegæld. I så fald følger det af retsplejelovens §

573, stk. 1, at auktionskøberen skal overtage denne byrde

• Værdi: Hvis en byrde skal respektere pantegæld, er det nødvendigt at se på byrdens værdi. 

– Efter retsplejeloven § 573, stk. 2, 1. pkt., skal byrden respekteres af auktionskøberen, hvis den ikke påvirker 

salgsprisen væsentligt.

– Hvis byrden har en værdi, som påvirker ejendommens værdi nævneværdigt, skal der foretages et såkaldt 

”alternativt opråb” på en eventuel 2. auktion af ejendommen.

• Hvis byrden i form af en dyrkningsrestriktion således ikke har en prioritetsstilling forud for al pantegæld, er der 

risiko for, at byrden bliver kapitaliseret og bortfalder i tilfælde af en tvangsauktion.

Retsstilling ved tvangsauktion 



Erhvervelse af arealer til grundvandsbeskyttelse
Landbrugsejendomme



Erhvervelse af landbrugsejendomme

• En kommune eller en almen vandforsyning kan efter vandforsyningslovens § 13 d, stk.

1, indgå aftale om salg af hele eller dele af ejendommen til kommunen eller den almene

vandforsyning for at gennemføre en indsatsplan efter §§ 13 eller 13 a.

• En ejendom, der i matriklen er noteret som en landbrugsejendom, er undergivet

landbrugspligt, hvilket vil sige, at ejendommen er omfattet af landbrugslovens regler,

herunder om erhvervelse, forpagtning, forsvarlig drift m.v.

• Efter driftsloven gælder der en pligt til at anvende ejendommens jorder til

jordbrugsmæssige formål, dvs. dyrkningsmæssige og naturformål.

– Det kan eksempelvis være naturskov

Vandforsyningsloven og landbrugsloven



Vandforsyningens erhvervelse af en landbrugsejendom mv.

• En almen vandforsyning kan uden tilladelse erhverve en landbrugsejendom efter landbrugslovens § 23, hvis

formålet er at beskytte drikkevandsressourcen.

– Følgende betingelser skal som udgangspunkt være opfyldt:

• Der er tale om en almen vandforsyning, dvs. skal forsyne eller har til formål at forsyn mindst 10 

ejendomme (definitionen i vandforsyningslovens § 3, stk. 3).

• Den erhvervede landbrugsejendom skal, i sin helhed, ligge inden for et område, som ifølge en 

vedtaget indsatsplan efter vandforsyningslovens § 13 eller § 13a, er udpeget til at have behov for en 

særlig indsats til beskyttelse af drikkevand.

– Landbrugsstyrelsen kan i særlige tilfælde give tilladelse, hvis erhvervelsesbetingelserne ikke kan opfyldes.

• En almen vandforsyning kan også uden tilladelse erhverve dele af en landbrugsejendom på 2 ha eller derover

med henblik på beskyttelse af drikkevandsressourcer.

– Kravet om indsatsplan gælder formentlig også ved erhvervelse af dele af en landbrugsejendom.

Landbrugslovens § 23



Vandforsyningens erhvervelse af en landbrugsejendom mv.

• Hvis den almene vandforsyning ikke længere har behov for ejendommen eller arealet til

drikkevandsbeskyttelse, skal ejendommen eller arealet afhændes inden 6 måneder,

medmindre der opnås dispensation.

• Landbrugspligten kan ved en landinspektørerklæring ophæves på arealer under 2 ha til 

beskyttelse af drikkevandsressourcer. Det er en betingelse:

– At arealet skal ligger i et indsatsområde, og der ifølge indsatsplanlægningen er behov 

for en særlig indsats til beskyttelse af drikkevand.

– At der tinglyses en deklaration om tilbageførelse til landbrugspligt, hvis der ikke længere 

er behov for beskyttelse af drikkevandsressourcen det pågældende sted.

Landbrugslovens § 23



Vandforsyningens erhvervelse af en landbrugsejendom mv.

• Hvis landbrugsejendommen er beliggende uden for et indsatsplansområde kan landbrugsloven § 20 være

relevant, hvis man ønsker at erhverve en landbrugsejendom med henblik på drikkevandsbeskyttelse.

– For I/S eller AMBA derimod landbrugslovens § 21, nr. 3.

• En virksomhed kan efter landbrugslovens § 20 købe en eller flere landbrugsejendomme i landzone, når

bopælspligten opfyldes inden 6 måneder efter, at der er indgået en bindende aftale om erhvervelse.

• Udfordring tilskudsmæssigt?

Landbrugslovens § 20



Kommunens erhvervelse af en landbrugsejendom mv.

• Kommuner og kommunale fællesskaber, omfattet kommunestyrelsesloven, kan – uanset formålet hermed –
erhverve en hel eller en del af en landbrugsejendom uden tilladelse efter landbrugsloven.

– Det er ikke et krav at ejendommen eller arealet er beliggende inden for et indsatsplanområdet.

• En kommunes erhvervelse af en hel eller en del af en landbrugsejendom skal dog ske med et formål, som 
kommunen lovligt kan varetage i henhold til kommunalfuldmagten.

– En kommune har som udgangspunkt adgang til at erhverve arealer med henblik på at sikre rent drikkevand 
ved at undgå påvirkning fra fx pesticider.

”En kommune [kan] uden lovhjemmel erhverve arealer med henblik på at varetage hensyn til forsyning af kommunens borgere 
med rent drikkevand. Det er imidlertid en forudsætning, at kommunen ikke herved yder støtte til grundejere til opfyldelse af 
forpligtelser, der ifølge lovgivningen påhviler grundejere. Kommunens adgang til at erhverve arealer med det nævnte hensyn for 
øje må endvidere være begrænset af kommunens adgang efter miljøbeskyttelsesloven eller anden miljølovgivning til at udstede 
påbud eller forbud, hvorved det pågældende hensyn kan varetages. […]”
Indenrigsministeriets skrivelse af 29. august 1997, 2. k.kt., j.nr. 1997/11022/37-1

– Arealer vil kunne bortforpagtes eller sælges med tilknyttede vilkår og klausuler om særlig dyrkningspraksis.

Landbrugslovens § 22



Bortforpagtning af en landbrugsejendom

• Landbrugsloven reguler ikke forholdet mellem ejeren og forpagteren (aftalefrihed)

– Der kan derfor udarbejdes forpagtningsaftaler, der muliggør en økologiske husdyr- og 

landbrugsproduktion og samtidig afspejler den almene vandforsynings interesse i at 

beskytte drikkevandsressourcen. 

• Forpagteren betaler som udgangspunkt en forpagtningsafgift for at få en brugsret til 

ejendommen og har herefter den fulde driftsfrihed og behøver ikke rådfører sig med ejeren 

eller modtage instruktioner fra denne.

• Ejeren kan derfor ikke ensidigt over for en forpagter foretage indskrænkninger i driften, som 

ikke fremgår af den oprindelige forpagtningsaftales vilkår. Det gælder også langsigtede og 

principielle beslutninger vedrørende driften. 

– Overtrædelse af forpagtningsaftalens vilkår kan dog have karakter af misligholdelse 

• Forpagteren selv overskuddet fra driften og bærer omvendt samtidig risikoen herfor. 

Regulering af forpagtning af jord



Bortforpagtning af en landbrugsejendom

• Forpagtningsforholdes omfang 

• Forpagtningsforholdet varighed

– Forpagtningsaftalen kan efter landbrugslovens § 27, stk. 1, indgås for et tidsrum 

på højest 30 år. I praksis godkender Landbrugsstyrelsen dog en tidsubegrænset 

forpagtningsaftale, hvis aftalens opsigelsesvarsel ikke overstiger 30 år

• Udvikling af landbrugsejendommen

• Forpagtningsforholdets afslutning

• Skatte- og afgiftsmæssige forhold

Eksempler på forhold i en forpagtningsaftale



Skovrejsning

• Landbrugspligten kan efter landbrugslovens § 6. stk. 1, nr. 1, ophæves på arealer, der er 

over 20 ha, som ønskes udstykket og oprettet som en selvstændig ejendom, hvis arealet 

er eller vil blive pålagt fredskovspligt.

• For skovarealer, der ikke er fredskovspligtige, og for fredskovspligtige arealer under 20 

ha, kan landbrugspligten alene ophæves med tilladelse efter landbrugslovens § 7, stk. 2, 

hvis der er særlige forhold, der gør sig gældende.

Landbrugsloven 



Skovrejsning

• Skovrejsning i kommuneplanen

– Kommuneplanen skal i retningslinjerne indeholder områder udlagt til skovrejsning 

og angivelse af område, hvor skovrejsning er uønsket

• Gennemførelse af skovrejsningsprojekt kan kræve landzonetilladelse

• Gennemførelse af skovrejsningsprojekt skal screenes efter miljøvurderingsloven 

• Gennemførelse af skovrejsning i byzone kræver lokalplan

Planlovgivning

Indeholder data fra Danmarks Miljøportal, september 2021



Skovrejsning

• Skovrejsning kan indebære, at der skal søges dispensation i forhold til andre beskyttet 

naturtyper eller beskyttelseslinjer.

• Eksempler på beskyttelseslinjer:

– Sø- og åbeskyttelseslinjen:

Der må ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages 

beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m fra søer med 

en vandflade på mindst 3 ha og de vandløb, der er registreret med en 

beskyttelseslinje i henhold til den tidligere lovgivning.

– Fortidsmindebeskyttelseslinjen:

Der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra 

fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der må ikke 

etableres hegn, placeres campingvogne og lignende 

Naturbeskyttelseslovgivning

Indeholder data fra Danmarks Miljøportal, september 2021



Ekspropriation af arealer til drikkevandsbeskyttelse

Er der lovhjemmel til at 

ekspropriere arealer til 

drikkevandsbeskyttelse?



Ekspropriation efter vandforsyningsloven

• Efter vandforsyningslovens § 37, stk. 1, kan der gennemføres ekspropriation til fordel for en almen vandforsyning, 

når almenvellet kræver det, og når der er givet tilladelse til anlægget. 

– Ved ekspropriation kan der endeligt eller midlertidigt pålægges indskrænkninger i ejernes rådighed eller 

erhverves ejendomsret til arealer, bygninger og indretninger, der er fast knyttet til arealer eller bygninger, 

samt tilbehør hertil (§ 37, stk. 1, nr. 1 og 2)

• Det er tvivlsomt om bestemmelsen i vandforsyningsloven § 37, stk. 1, efter sin ordlyd kan anvendes til at 

ekspropriere større arealer, herunder hele eller dele af ejendomme, med henblik på drikkevandsbeskyttelse.

– ”På denne baggrund må det formentlig antages, at [vandforsyningslovens] § 37 ikke finder anvendelse på 

forhold, som er omfattet af forbuds- eller påbudsmulighed efter miljøbeskyttelseslovens § 24, herunder 

pålæggelse af beskyttelsesserviutter”

Betænkning nr. 1 fra Miljøstyrelsen (1998), Drikkevandsudvalgets betænkning

Ekspropriation



Ekspropriation efter planlovens regler

• Efter planlovens § 47, stk. 1, kan kommunen ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, når ekspropriationen 
er af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan, og for varetagelsen af almene samfundsinteresser.

– En kommunens mulighed for at ekspropriere efter planlovens § 47 er ikke begrænset til offentlige formål, 
men omfatter også tilfælde, hvor ekspropriationen sker til fordel for private parter under forudsætning af, at 
der er almene planlægningsmæssige interesser i arealafståelsen. 

– Ekspropriation kræver, at der er en gyldigt vedtaget og offentliggjort lokalplan med bestemmelser, der med 
en vis præcision angiver den anvendelse, som der ønskes eksproprieret til fordel for. 

• Der gælder efter planlovens § 15, stk. 5, en række særlige begrænsninger for lokalplanlægningen for så vidt angår 
arealer, der er udlagt til jordbrugsmæssig anvendelse, og som er beliggende uden for landsbyer.

– I lokalplaner for sådanne arealer kan der ikke fastsættes bestemmelser om ejendommes størrelse og 
afgrænsning, bebyggelsers beliggenhed, anvendelse af bygninger og anvendelse mv. af arealer. 

• Der er næppe være hjemmel i planloven til at tilvejebringe en lokalplan, der har til formål at udlægge et areal til 
grundvandsbeskyttelse, j. planlovens § 15, stk. 5. 

Planlovens § 47



Ny ØR-bekendtgørelse
Forhøjelse af indtægtsrammen til beskyttelse af drikkevandsressourcer



De økonomiske rammer 

• Indførelse af prisloftsregulering i 2010 med vandsektorloven

• Ændringerne af vandsektorloven i 2015, der trådte i kraft 1. marts 2016 indførte en ny økonomisk regulering for 

vandselskaberne. 

– Regulering med flerårige rammer, generelle og eventuelt individuelle effektiviseringskrav.

– Benchmarking på totaløkonomien (både drift og anlæg)

– Performancebenchmarking 

• Hvor findes reglerne?

– Vandsektorloven

– ØR-bekendtgørelsen

– Forsyningssekretariatets vejledende materiale. 

Indledning 



De økonomiske rammer 
Overordnet om effektiviseringskrav og ikke påvirkelige omkostninger (IPO)

Kilde: Notat af 1. juni 2016, Metode til at fastlægge et nyt økonomisk grundlag 

for vandselskaber, fra Forsyningssekretariatet



De økonomiske rammer 

• Ikke påvirkelige omkostninger indgår ikke i effektiviseringskravet, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 4.

– […]

– 8) beløb, som vandselskabet er blevet pålagt at betale i medfør af vandforsyningslovens § 13 d, stk. 1, 2. 

pkt.,

– 9) vandselskabets betaling til ejeren af eller indehaveren af andre rettigheder over en ejendom for 

restriktioner i arealanvendelsen, som vandselskabet har indgået aftale om, og vandselskabets betaling for 

selskabets køb af jord med henblik på beskyttelse af vandselskabets drikkevandsressourcer, jf. dog stk. 5,

– 10) bidrag til vandsamarbejder etableret i medfør af § 48 i vandforsyningsloven,

– 11) bidrag til vandsamarbejder etableret i medfør af § 52 b i vandforsyingsloven, i det omfang bidraget er 

anvendt til de i nr. 7-9 nævnte formål,

• Bekendtgørelsens § 9, stk. 5:

– Stk. 4, nr. 9, omfatter kun beløb, som betales i henhold til aftaler, som vandselskabet har indgået i medfør af 

vandforsyningslovens § 13 d, eller som kommunalbestyrelsen i øvrigt har vurderet er nødvendige for 

beskyttelsen af vandselskabets drikkevandsressourcer. Aftalerne skal være tilgængelige på vandselskabets 

hjemmeside

IPO og grundvandsbeskyttelse



De økonomiske rammer 

• Kommunerne og vandselskaberne har ansvar for udarbejdelse af indsatsplaner hhv. kvaliteten af drikkevandet. 

Vandselskaberne kan foretage en vurdering af behovet for beskyttelse og foreslå konkrete indsatser, der kan 

indgå i kommunale indsatsplaner og finansieres af vandforsyningerne, hvis kommunalbestyrelsen i den 

pågældende kommune er enig i vurderingen af beskyttelsesbehovet. Opkøb af jord eller dyrkningsrestriktioner – fx 

forbud mod brug af pesticider eller krav om økologi – er i mange tilfælde en både nødvendig og hensigtsmæssigt 

metode til at sikre vandværkernes forsyningssikkerhed af rent drikkevand samtidig med, at det ofte er den på langt 

sigt billigste metode. Vandselskabernes udgifter til opkøb af jord og dyrkningsrestriktioner øger efter gældende 

regler indtægtsrammerne 1:1 og uden effektiviseringskrav, hvis kommunerne vurderer indsatsen nødvendig og 

hensigtsmæssig for vandselskabet og hermed godkender indsatsen. Aftaleparterne er enige om herudover at give 

vandselskaberne mulighed for fremover at fordele udgifter til køb af jord, således at opkrævning af omkostninger 

hertil kan spredes over en årrække. For at sikre en ensartet forståelse af reglerne vil Klima-, Energi- og 

Forsyningsministeren sikre, at kommuner og vandselskaber orienteres om ændringerne

Delaftale om investeringer i et fortsat grønnere Danmark – Finansloven 2022 



De økonomiske rammer 

• Nyt led i bekendtgørelsens § 9, stk. 6:

– Forsyningssekretariatet justerer den økonomiske ramme for et vandselskab ved ændringer af de 

omkostninger, som er omfattet af stk. 4, såfremt vandselskabet giver Forsyningssekretariatet meddelelse 

herom i forbindelse med indsendelse af årsregnskabet, jf. § 18, stk. 1. Hvis vandselskabet anmoder om det, 

fordeles en omkostning til tilbagebetaling af modtaget sambeskatningsbidrag, jf. stk. 4, nr. 5, ligeligt over en 

periode på seks år. Hvis vandselskabet anmoder om det, fordeles omkostninger til beskyttelse af 

vandselskabets drikkevandsressourcer, jf. stk. 4, nr. 7-9, over flere år 

Tilretning i ØR-bekendtgørelsen



De økonomiske rammer 

• Indført regler om mulighed for fordeling af omkostninger til beskyttelse af vandselskabets drikkevandsressourcer 

over flere år, når Forsyningssekretariatet justerer den økonomiske ramme efter reglerne om ikke påvirkelige 

omkostninger i ØR-bekendtgørelsens § 9.

• Gælder for:

– erstatninger for påbud efter miljøbeskyttelseslovens §§ 24 og 26 a, som vandselskaberne skal betale, jf. 

miljøbeskyttelseslovens §§ 63-64 a, jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4, nr. 7, 

– beløb, som vandselskabet er blevet pålagt at betale i medfør af vandforsyningslovens § 13 d, stk. 1, 2. pkt., 

jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4, nr. 8,

– vandselskabets betaling til ejeren af eller indehaveren af andre rettigheder over en ejendom for restriktioner i 

arealanvendelsen, som vandselskabet har indgået aftale om, jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4, nr. 9, hvis 

betingelserne i stk. 5 er opfyldt,

– vandselskabets betaling for selskabets køb af jord med henblik på beskyttelse af vandselskabets 

drikkevandsressourcer, jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4, nr. 9, hvis betingelserne i stk. 5 er opfyldt.

Tilretning i ØR-bekendtgørelsen



De økonomiske rammer 

• Der er lagt op til, at fordeling over flere år skal ske, hvis vandselskabet ansøger om det. 

• Der er ikke lagt op til at specificere, hvor lang periode omkostningen vil kunne fordeles over, idet det er 

forventningen, at vandselskaberne selv vil kunne afveje hensynet til stabile takster over for hensynet til, at 

vandselskabet kan få dækket sine omkostninger med takstindtægter inden for en rimelig tid. 

• Herudover indeholder bekendtgørelsesudkastet også en regel om, at indtægter fra salg af jord, hvor 

vandselskabet fik justeret indtægtsrammen efter § 9, stk. 4, nr. 9, i forbindelse med købet af jorden, kan fordeles 

over flere år, hvis vandselskabet ansøger om det.

Tilretning i ØR-bekendtgørelsen



Tilskudspuljer til beskyttelse af drikkevand



Tilskudspuljer til beskyttelse af drikkevand

• Udkast til bekendtgørelse om tilskud til sløjfning af brønde og boringer og til beskyttelsesforanstaltninger til sikring 
af drikkevand blev sendt i offentlig høring den 19. maj 2022. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. juli 2022

• Bekendtgørelsen indeholder to puljer, der kan søges om:

– Pulje 1: 
Kommuner, almene vandforsyninger og vandsamarbejder kan søge om delvis dækning af udgifter til: 

• Beskyttelsesforanstaltninger mod forurening af arealer med henblik på sikring af drikkevand eller 
fremtidig drikkevand, som indvindes af grundvand.

• Forundersøgelser i forbindelse med den konkrete beskyttelsesforanstaltning og til tinglysning i forhold 
til frivillige aftaler, og rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger efter 
miljøbeskyttelseslovens § 26 a.

– Pulje 2:
Private borgere – eller kommuner på vegne af private borgere – kan søge om tilskud til afvikling af 
ubenyttede brønde og boringer, herunder brønde og boringer, der ikke er sløjfet korrekt.

• Det forventes, at der åbnes for ansøgninger om tilskud fra september 2022 til og med oktober 2022. 

Ny bekendtgørelse

https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/d76bb1fa-d3c1-4e55-9a28-1676079c99ce/H%C3%B8ringsbrev.pdf


Tilskudspuljer til beskyttelse af drikkevand

• Der kan ydes tilskud til sløjfning af ubenyttede brønde og boringer til indvinding af grundvand, herunder til brønde 

og boringer, som ikke er sløjfet korrekt.

– Det er en betingelse, at brønden eller boringen til indvinding af grundvand er ubenyttet, og at brønden eller

boringen ligger inden for et indvindingsopland til en almen vandforsyning eller inden for et område med

særlige drikkevandsinteresser.

– Der kan kun ydes tilskud til udgifter til sløjfning, som er afholdt efter den 1. juli 2022.

– Ansøgningen prioriteres som udgangspunkt efter ansøgningstidspunktet (først til mølle-princippet).

• Tilskud kan alene gives til private ejere (fysiske personer). 

– Kommunen og/eller den almene vandforsyning kan dog efter aftale på vegne af flere ejere ansøge om 

tilskud, og er modtager af tilskuddet på vegne af ejerne.

• Tilskuddets størrelse er 15.000 kr. pr. brønd eller boring. Hvis en ansøgning indeholder flere brønde eller boringer 

er det gennemsnitlige max beløb 15.000 kr. for brøndene og boringerne.

Tilskud til sløjfning af ubenyttede brønde og boringer til indvinding af grundvand  



Tilskudspuljer til beskyttelse af drikkevand

• Der kan ydes tilskud til delvis dækning af følgende udgifter til beskyttelsesforanstaltninger til sikring af drikkevand:

1. Kompensation ved indgåelse af frivillige aftaler med henblik på at undgå fare for forurening af bestående

eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand, som nævnt i miljøbeskyttelseslovens § 24.

2. Kompensation ved indgåelse af frivillige aftaler efter vandforsyningslovens § 13 d.

3. Erstatning ved påbud eller forbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24, eller pålæg om

rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger efter miljøbeskyttelseslovens § 26 a.

4. Forundersøgelse af beskyttelsesforanstaltningen.

▪ Her kan medregnes udgifter til arealopmåling og udgifter afholdt ved indgåelse af frivillig aftale med

lodsejer eller ved dialog med lodsejer før afgørelse efter §§ 24 eller 26 a i lov om miljøbeskyttelse.

5. Tinglysning.

• Tilskuddet kan højest udgøre 40 % af de samlede udgifter for beskyttelsesforanstaltningen, forundersøgelser af

beskyttelsesforanstaltningen og tinglysning.

Beskyttelsesforanstaltninger til sikring af drikkevand



Tilskudspuljer til beskyttelse af drikkevand

• Tilskuddet kan alene gives til en kommune, en almen vandforsyning eller et 

vandsamarbejde.

• Der kan kun ydes tilskud til udgifter til beskyttelsesforanstaltningen, forundersøgelser og 

tinglysning, som er afholdt efter den 1. juli 2022. 

• Der kan ikke ydes tilskud til beskyttelsesforanstaltninger i forhold til statslige, regionale, 

kommunale eller kirkeligt ejede arealer. 

• Ansøgningen prioriteres efter en række nærmere fastsatte kriterier/pointsystemer, hvis 

der modtages flere ansøgninger, end der kan afholdes inden for tilskudsrammen. 

Beskyttelsesforanstaltninger til sikring af drikkevand



Sprøjteforbud
Ændring af kemikalieloven og bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen



Baggrund 

• Ændringen af kemikalieloven og bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen er en udmøntning af den politiske aftale om 

miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling fra september 2021.

– Formålet med den politiske aftale var bl.a. at sikre hjemmel til indførelse af et forbud mod sprøjtning med 

visse plantebeskyttelsesmidler på en række offentlige og private arealer.

• En ændring af kemikalieloven blev vedtaget af Folketinget den 21. april 2022.

• Udkast til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse har været i offentlig høring i perioden fra den 7. marts til den 20. 

april. Den endelige bekendtgørelse er endnu ikke offentliggjort. 



Sprøjteforbud på befæstede eller stærk permeable arealer

• På befæstede eller stærkt permeable arealer er det ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler, der indeholder ikke let-
nedbrydelige aktivstoffer, til sprøjtning, jf. bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsens § 40, stk. 1

– Befæstede arealer:
Arealer, hvor det øverste lag jord eller muldlag er fjernet og erstattet af asfalt, beton eller lignende, som sikrer, at 
nedbør ledes i en bestemt retning.

– Stærkt permeable arealer:
Arealer, hvor det øverste jord eller muldlag er fjernet, og hvor der er anlagt overflader med brolægning, fliser, spor, 
grusveje eller lignende, som sikrer en nedsivning af nedbør gennem arealet eller en overfladeafstrømning til faskiner, 
overfladevand eller kloaksystemer. .

– Plantebeskyttelsesmidler med ikke let-nedbrydelig aktivstoffer:
Plantebeskyttelsesmidler, hvis aktivstoffer eller deres nedbrydningsprodukter har halveringstid i jord på 10 dage +. 

• Det vil ikke længere være lovligt at sælge, besidde eller anvende plantebeskyttelsesmidler med ikke let-nedbrydelige
aktivstoffer til brug på befæstede eller stærkt permeable arealer, hvis anvendelsen ikke følger af midlets etikettetekst,
brugsanvisning, specifikke undtagelser eller efter ansøgning hos Miljøstyrelsen om dispensation herom.

– NB! Der er en afviklingsordning.

Udkast til bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsens § 40, stk. 1 og 2



Undtagelser til forbuddet

• Plantebeskyttelsesmidler, der indeholder ikke let nedbrydelige aktivstoffer må sælges, anvendes og besiddes til

sprøjtning på følgende befæstede eller stærkt permeable arealer, hvis de ifølge etiketteksten eller

brugsanvisningen er godkendt til denne anvendelse:

1. På og omkring offentlige eller private flyvepladser, herunder militære flyvestationer og andre luftfartsanslæg.

2. I og omkring spor og skinner på offentlige og private by- og jernbaner.

3. På motorvejsstrækninger med New Jersey-betonautoværn.

4. Beskyttede og fredede fortidsminder og kulturarvsarealer med plejepligt.

• Plantebeskyttelsesmidler med ikke let-nedbrydelige aktivstoffer kan anvendes til bekæmpelse af plantearter, som

fremgår på den nationale liste over invasive arter og EU-listen over invasive arter, når disse plantearter vokser på

befæstede eller stærkt permeable arealer.

Udkast til bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsens § 40, stk. 3 og § 41



Rekreative arealer med offentlig adgang

• På rekreative græsarealer med offentlig adgang må der kun anvendes plantebeskyttelsesmidler, der er
lavrisikoplantebeskyttelsesmidler, og som ifølge etiketteteksten eller brugsanvisningen er godkendt til anvendelse til
sprøjtning på disse arealer.

– Rekreative græsarealer med offentlig adgang er fx offentlige parker og haver, sportspladser, rekreative områder,
forlystelsesparker, campingpladser, områder omkring skoler, børneinstitutioner, sundhedsfaciliteter og lignende.

– Lavrisikoplantebeskyttelsesmidler er midler som opfylder betingelserne angivet i artikel 47, stk. 1, i
plantebeskyttelsesmiddelforordningen.

• På golfbaner må der dog sprøjtes med plantebeskyttelsesmidler, hvis disse midler er godkendt til sprøjtning på golfbaner.

• Anvendelsesforbuddet bliver suppleret af regler om, at det efter afviklingsperioden ikke længere vil være lovligt at sælge,
besidde eller anvende ikke lavrisikoplantebeskyttelsesmidler til brug på rekreative arealer med offentlig adgang, hvis
anvendelsen ikke følger af midlets etikettetekst, brugsanvisning, specifikke undtagelser eller efter ansøgning hos
Miljøstyrelsen om dispensation herom.

• Det forventes fortsat være tilladt at sælge, besidde og anvende plantebeskyttelsesmidler, der ikke er lavrisikoplante-
beskyttelsesmidler på rekreative græsarealer med offentlig adgang, hvor der eksisterer et hensyn til bekæmpelse af
plantearter, der fremgår på den nationale lister over invasive arter og EU-listen over invasive plantearter.

Udkast til bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsens § 39



Afviklingsordning

• Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen fastsætter afviklingsperioder for henholdsvis salg, anvendelse og 

besiddelse af plantebekæmpelsesmidlerne omfattet af forbuddene i §§ 39 og 40. 

• For salg er der fastsat en afviklingsperiode på 6 måneder, så de pågældende produkter alene kan sælges til og 

med den 31. december 2022.

• For så vidt angår afviklingsperioden for besiddelse og anvendelse, så er det tilladt at besidde og anvende de 

pågældende produkter til og med den 31. december 2023.

Udkast til bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsens § 73
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