
 

BNBO/indsatsplaner - ”Det juridiske spor”  

- rådgivning om alternativ Behovsstyret BNBO/Indsatsplan 
Grundvandets Venner hjælper med at redde vandværker, kildepladser og bevare den decentrale 

vandforsyning! – efter behov. Her er lidt om de juridiske rammer og vandværkernes muligheder for 

alternative metoder om varsling og sikre rent grundvand via Behovsstyret Indsatsplaner. Læs også 

artiklen om ”det faglige spor”. 

 

Hver gang et vandværk skaffer ny viden, skal en myndighed tage hensyn til dette.  

Her er EU-retten ret så klar. Som bekendt står den over den danske. 

  

Vandværker, som ønsker assistance om ”det juridiske spor” kan købe assistance via Advokaterne i 

Nibe, v/Niels Pedersen (NP), advokat for Grundvandets Venners - som kan rådgive 

vandværksmedlemmernes bestyrelser om de juridiske handlemuligheder.  

Niels Pedersen har møderet for landsretten, hvor sager vil starte, såfremt et vandværk bliver 

”politianmeldt” for ikke at overholde påbud fra kommunen. Det vil formentlig aldrig komme så 

vidt, men det er godt for en bestyrelse at vide ”hvor står vi” under en forhandling om 

BNBO/Indsatsplaner. 

 

Nedenstående er et uddrag af et referat fra et møde mellem Advokat Niels Pedersen, Nibe og DVN. 

  

”Vandværket skal først og fremmest fremlægge sin egen faglige begrundede plan om ”det faglige 

spor” og søge den bedst mulige sikkerhed for rent drikkevand via en faglig forhandling med 

kommunen og de lokale landmænd - om den løsning som vandværket ønsker. 

  

Planen skal vise noget væsentligt ”nyt og med forbedringer” i forhold til kommunens plan. Altså så 

vidt det er muligt både på de sikkerhedsmæssige forhold om at sikre rent vand i fremtiden samt evt. 

også en samlet økonomisk fordel.  

  

Hvis kommunen ikke vil imødekomme vandværkets faglige 

ændringsforslag i et acceptabelt omfang, KAN forskellige 

juridiske regler komme i spil: 

  

• EU-rettens regler ”står” over den danske lovgivning, 

bekendtgørelser og vejledninger. 

• EU-retten siger på jævn dansk, at en myndighed ikke må 

forlange eller stille krav/påbud om indgreb, som er ud 

over det nødvendige  

• Hvis en myndighed gør dette, skal myndigheden selv betale 

• Endelig skal en myndighed altid tage hensyn til ny viden. 

• Der hersker generel metodefrihed om opnåelse af 

definerede mål, så en myndighed kan ikke påbyde en 

bestemt metode for at opnå formålet. 

  

Vandværket kan derfor med god grund fremsende sine ønsker 

og forslag til ændringer af kommunens BNBO/Indsatsplan 

med faglige begrundelser ud fra nye oplysninger i sagen. 


