WORKSHOP 2
Vintermøde 2014
BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO)
– erfaringer med implementering
Tidspunkt
Tirsdag den 11. marts 2014, kl. 11.15 – 12.40
Sted
Vingsted Hotel og konferencecenter - Lokale 5/6
Kun forhåndstilmeldte – begrænset deltagerantal (40)
Faglig tilrettelæggelse
Agronom Christian Thirup, ALECTIA A/S, cth@alectia.com
Geolog Lone Kildal Møller, Skanderborg Kommune, lone.kildal@skanderborg.dk
Civilingeniør Mette Skougaard, Egedal Kommune, mette.skougaard@egekom.dk
Baggrund
Naturstyrelsen har bevilliget 33 mio. kr. i 2012-13 til 35 kommuner til udpegning, risikovurdering og implementering af BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO). Adskillige kommuner er nu nået frem til implementeringsfasen. Dette er en ny opgavetype for kommunerne, som har til formål at medvirke til sikring af den fremtidige drikkevandsforsyning.
Indhold
De 35 kommuner, der pt. er i gang med BNBO-opgaven er på vidt forskellig stadie. Enkelte kommuner er
nået rigtig langt, og der er her oparbejdet mange nyttige erfaringer, som de øvrige kommuner og vandforsyninger kan drage nytte af.
Formålet med workshoppen er at fremlægge og diskutere erfaringer opnået med implementering af
BNBO. Det omhandler bl.a.:
•
•
•
•

Udlægning af BNBO - frivillige aftaler eller påbud
Inddragelse af vandværkerne
Inddragelse af borgerne
Proportionalitets-princippet: Restriktioner i BNBO må ikke være mere vidtgående end målet med
BNBO tilsiger.

I grupper arbejdes med en række cases og problemstillinger, hvor gruppen skal vurdere, hvad der er den
bedste løsning og fremgangsmåde. Resultaterne præsenteres og diskuteres i plenum.
Naturstyrelsens rejsehold vil være til stede til besvarelse af spørgsmål.
Workshoppen ender ud med et referat med hovedbudskaber, der kan danne inspiration i det videre
BNBO-arbejde. Referatet og slides bliver efterfølgende tilgængeligt på såvel ATV Jord og Grundvands
hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk samt KTC-netværket ”Erfagruppe-BNBO”,
http://netvaerk.ktc.dk/netvaerk/erfagruppe-bnbo
Målgruppe
Kommuner, vandforsyninger og rådgivere, som arbejder med grundvandsbeskyttelse.
Indlægsholdere
Agronom Christian Thirup, ALECTIA: Introduktion og ordstyrer
Civilingeniør Mette Skougaard, Egedal Kommune: Etablering af pesticidfrit BNBO omkring Bjellekær Kildeplads ved hjælpe af forbud efter MBL §24 - overvejelser og foreløbige erfaringer.
Geolog Lone Kildal Møller, Skanderborg Kommune: Implementeringen af BNBO i Skanderborg Kommune
som en del af indsatsplanen - eller tidligere?
Ændringer kan forekomme
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