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Indsatsplanlægning i Nordfyns Kommune  
 
 
Grundvandsbeskyttelse 
Hvorfor? Det danske drikkevand baseres på en simpel rensning af grundvandet 
Hvordan? Kortlægning, udpegning og beskyttelse af grundvandsressourcerne 
Hvem? Staten, regioner, Kommuner, Vandforsyninger og private lodsejere 
 
Indsatsplanlægning 
Nordfyns Kommune er som bekendt i gang med Indsatplanen ud fra Naturstyrelsens 
grundvandskortlægning. 
Vandforsyningerne er selvfølgelig inddraget i arbejdet med at udfærdige de mindre 
og/eller større indsatser der skal laves, afhængig af hvor sårbar jeres indvinding er. 
 
Grundvandsforum 
Det nedsatte grundvandsforum har udarbejdet de overordnede punkter, som indsat-
sen skal planlægges ud fra. 
 
Vandforsyningsloven 

• OSD – Område med Særlige Drikkevandsinteresse  
• OD – Område med Drikkevandsinteresse 
• NFI – Nitrat Følsom Indvindingsområde 
• IO – Indsats Område 

 
Miljøbeskyttelsesloven 

• 25 meters beskyttelseszonen, hvor den enkelte lodsejer har ansvaret. 
- Vandforsyningen udbetales en mindre årlig afgift efter regler og ansøgning.  
 

• Mulighed for boringsnære beskyttelsesområder BNBO. Ikke en pligt. 
 
Naturstyrelsen, NST, har dog besluttet, at der skal beregnes BNBO omkring alle 
forsyningsboringer. 
NST foretager beregningerne i løbet af 2015/2016, formentlig efter en forenklet 
beregningsmodel. 
Kommunen skal så afgøre/vurdere om der er behov for at pålægge grundejerne 
begrænsninger i anvendelse af jordarealer. 
BNBO vil ikke blive en del af denne indsatsplan, men vil blive inddraget ved den 
førstkommende revision af planen, som er planlagt til 2021. 
- Vandforsyningen skal udbetale erstatning. 
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FVDs anbefalinger til Indsatsplaner/Arealrestriktioner  
 

Vandrådet ved at vandforsyningerne indgår i en positiv dialog med kommunen. 
 
FVD anbefaler overordnet: 

• Mange muligheder for indgreb. Vælg de lette først. 
- Sløjfning af gamle boringer 
- Undersøge om VV boring er tæt 
- Lave overvågning inden for BNBO 

 
• Ingen frivillige aftaler. 

Ved konkrete indgreb skal kommunen udstede påbud i forhold til ejeren  
- Landmanden 
- Villaejeren 

 
 Det skyldes håndhævelse af aftalen / retsprøvning. 
 

• Regioner registrerer de forurenede grunde. 
Indgå ikke aftale med grundejere om f.eks. nitratudvaskning, hvis forurenede 
grunde ødelægger tiltaget. 

 
• Påbud skal være proportionale. Dvs. det mindste indgribende tiltag skal vælges. 

 
• Der skal kun udbetales erstatning ved tab. Derfor ingen erstatning til villaejere. 

 
 
Økonomi: 

• Vandforsyningerne kommer til at betale. Ingen tvivl om det! 
• FVD har ingen kompetence til at prissætte. 
• FVD har ingen kompetence til at udformning af dokumenter. 
• FVD har ingen kompetence til forhandlinger. 

 
• Prisniveauet vil være meget forskelligt fra landsdel til landsdel. 
• Derfor er det så vigtigt, at vandforsyningerne afholder sig fra at indgå aftaler! 

 
• Det anslås at erstatningsprisen i gennemsnit nok ligger på 60.000 kr./ha. 

 
 
 

Vandråd Nordfyns anbefalinger til Indsatsplaner 
 

• Hvis Nordfyns Kommune skal udstede påbud, for de aftaler vandforsyningerne 
indgår med lodsejere, vil det blive et standardiseret påbud. 
Specielle forhold vil altså ikke indgå i påbuddet. 
 

• Vandrådet vil derfor undersøge, hvordan andre vandforsyninger har forholdt sig 
til indgåelse af frivillige aftaler.  
For det ved vi flere har! 

 
Vandråd Nordfyn vender tilbage, med hvordan frivillige aftaler evt. kan indgås, til au-
gust. 
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