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Mange kommuner er i fuld gang med at udpege BNBO. Naturstyrelsen færdiggør
grundvandskortlægningen i de sidste områder og kommunerne udarbejder indsatsplaner. Men
hvordan går det med den faktiske beskyttelse i de udpegede og sårbare områder? Dette møde
sætter fokus på de initiativer der lige nu udfolder sig for at beskytte det rene vand.

2. oktober 2014 - Gå-hjem-møde
HOFOR
Ørestads Boulevard 35, lokale 41/42
2300 København S
Tilmelding OBS!
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Der vil være en let forplejning til
de tilmeldte. Tilmelding bedes foretaget på e-mail inbr@hofor.dk senest 26. september 2014.
Mødenr.

Tidspunkt

30 - Gå-hjem-møde

Torsdag den 2. oktober 2014, kl. 16.30 – 19.00

Sted
HOFOR
Ørestads Boulevard 35, lokale 41/42
2300 København S
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Faglig tilrettelæggelse
Østgruppen under ATV Jord og Grundvand
v/seniorrådgiver Bente Villumsen, Danmarks Naturfredningsforening, bv@dn.dk, og planlægger
Stine Bisgaard, HOFOR, sbis@hofor.dk
Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk
Emne
Mange kommuner er i fuld gang med at udpege BNBO. Naturstyrelsen færdiggør
grundvandskortlægningen i de sidste områder og kommunerne udarbejder indsatsplaner. Men
hvordan går
det med den faktiske beskyttelse i de udpegede og sårbare områder? Dette møde sætter fokus
på de initiativer der lige nu udfolder sig for at beskytte det rene vand.

- Velkomst v/ Lars Terkildsen, administrerende direktør, HOFOR
- Status på BNBO udpegning og påbud i Kommunerne. Nye initiativer?
v/ Martin Skriver, funktionsleder, Naturstyrelsen
- BNBO og praktisk beskyttelse: Status og differentiering i udpegning og beskyttelse
v/ Bente Villumsen, seniorrådgiver, DN og Stine Bisgaard, Planlægger, HOFOR.
- Pause, hvor der serveres en sandwich og (poste)vand
- Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers
og regioners grundvandsbeskyttende indsats?
v/ Morten Sørensen, leder af Videncenter for Jordforurening
- Hvordan arbejder kommunerne videre med en differentieret grundvandskortlægning –
eksempel fra Køge Kommune.
v/ Carsten Christiansen, hydrogeolog, Køge Kommune

Der bliver mulighed for at stille korte spørgsmål efter hvert oplæg samt fælles debat.

OBS: Tilmelding (af hensyn til forplejning) bedes foretaget på e-mail inbr@hofor.dk senest 26.
september 2014.
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Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Bente Villumsen, Danmarks
Naturfredningsforening, bv@dn.dk, eller Stine Bisgaard, HOFOR, sbis@hofor.dk
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer til at tjekke vores
hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.
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