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Grundvandsbeskyttelse



Grundvandsbeskyttelse

Grundvandskortlægning

stat og kommune 

• OSD

• Indvindingsoplande

• Nitratfølsomme 
områder

• Indsatsområder

• INDSATSPLAN FOR 
GRUNDVANDS-
BESKYTTELSE

BNBO

vandværker og stat

• Videreførsel af 300 m 
zone

• 25 m zone

Jordforurening

region

• Punktkilder 
(lossepladser, 
industriejendomme, 
maskinstationer mv.)

• Risiko ved 
arealanvendelse, 
grundvand og 
overfladevand

Overvågning

stat

• NOVANA

• Varslingssystem (VAP)

• Pesticidgodkendelses-
ordning

Grundvandsbeskyttelse i Danmark



Grundvandskortlægning

Område med særlige 

drikkevandsinteresser (OSD)

Indvindingsoplande

Boringsnære beskyttelsesområder

Grundvandsbeskyttelse



Indsatsområder.

Hvor en særlig indsats er 

nødvendig for at beskytte

grundvandet

Nitratfølsomme indvindings-

områder

Indsatsområder

Grundvandskortlægning

Grundvandsbeskyttelse
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Grundvandsbeskyttelse

BNBO

300 m udvalget,

2003

Behov for 
retningslinjer for 

BNBO, 2005

BNBO-
vejledning, 2007

Tilskud til BNBO 
beregning og 

risikovurdering, 
2012-2013

Staten beregner 
BNBO, 2015-

2016

Pesticidstrategi, 
tillægsaftale

2019

Risikovurdering 
af alle BNBO og  

aftaler inden 
udgang af 2022

Kendes fra 10 m fredningsbælte 

§24, miljøbeskyttelsesloven
”Bevisbyrden ændres”
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Grundvandsbeskyttelse

BNBO beregning

1 års transporttid i magasinet



Grundvandsbeskyttelse

BNBO beregning

1 års transporttid i magasinet



Grundvandsbeskyttelse

BNBO beregningsparametre:

1. Strømningstid

2. Effektiv porøsitet

3. Indvindingsmængde 

4. Magasintykkelse

5. Hydraulisk konduktivitet

6. Transmissivitet

7. Gradient og strømningsretning

Jo større indvinding = > større BNBO

(Indvindingsmængden er tilladelsen delt 
ud på boringerne)
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Grundvandsbeskyttelse

BNBO risikovurdering



Grundvandsbeskyttelse

Risikovurdering



Det første og det vigtigste

Boringen er det helt centrale udgangspunkt for i det hele taget at begynde på 
at foretage beskyttelse…

Er der tale om en ”beskyttelsesværdig” boring og installation omkring denne?

Hvad indgår i overvejelserne om 
beskyttelse af BNBO

Boringen



Overbygning

Forerør skal ende i en fritliggende og 
let tilgængelig råvandsstation. 
Råvandsstationen kan være etableret 
som en tørbrønd eller en 
overbygning på terræn. 
Råvandsstationen må ikke tjene til 
andre formål end beskyttelse af 
boringen og tilhørende installationer. 

Boringens indretning

Boringen



Boringens placering

Der må ikke kunne ske 
oversvømmelse af boringen, og 
terrænet skal skråne væk fra 
boringen. 

En tørbrønd skal altid være tør og 
helt uden vand. 

Boringens indretning

Boringen



Kapacitetsberegning

Egenkontrol eller brug andre

De fleste brøndborer udfører test i forbindelse med 
tilsyn af pumpen

Grundfos udfører ”pumpe audit”

Boringens kapacitet

Boringen



Boringsundersøgelser

Videoinspektion er et velkendt værktøj til visuel 
opklaring af defekter i boringens fysiske konstruktion

Mere vidtgående undersøgelser kan omfatte 
forskellige logs og niveaubestemte vandprøver

Samlet giver det et mere fuldstændigt ”billede” af 
boringens tilstand.

Boringens indre kan undersøges

Boringen



Boringen



Boringsundersøgelser

Resultatet er at boringen ofte kan ændres, og komme til at fungere bedre ved en 
forudgående opklaring af hvor problemerne reelt hidrøre fra.

Men mere interessant er at resultaterne kan inddrages i en samlet analyse, hvor hele boringen 
tages op til overvejelse. 

Helt enkelt: Kan den fortsatte anvendelse af boringen med de nødvendige forbedringer og 
det måske lidt besværlige BNBO betale sig? Eller skal der alternative løsninger på bordet.

Boringens indre kan undersøges

Boringen


