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BNBO

• Hvad er BNBO og hvorfor skal det 
risikovurderes?

• BNBO er defineret som arealet 
hvor grundvandet strømmer til en 
indvindingsboring indenfor et år

• Er boringsnære som er påvirket af 
sænkningstragt

• Størrelsen af BNBO er afhængig af 
hvor meget der indvindes fra 
boringen

• BNBO er på grund af kort 
transporttid og sænkningstragt 
som regel mere sårbare

Blå stiplede streg – potentiale, ingen indvinding
Grøn stiplede streg – potentiale, lav indvinding
Orange stiplede streg– potentiale, moderat indvinding
Røde stiplede streg – potentiale, høj indvinding

BNBO



BNBO

• Hvad er BNBO og hvorfor skal det 
risikovurderes?

• I 2019 er der lavet en politisk aftale 
om at der som udgangspunkt ikke 
skal være erhvervsbrug af 
pesticider i BNBO

• Men der kan være undtagelser i 
tilfælde hvor magasinet er så godt 
beskyttet, at der ikke er risiko for 
at pesticider kan nå til 
indvindingsmagasinet i BNBO

• Derfor har kommunerne en pligt til 
at risikovurdere BNBOerne i forhold 
til erhvervsbrug af pesticider 
(BEK nr 1476 af 17/12/2109 §4)

Blå stiplede streg – potentiale, ingen indvinding
Grøn stiplede streg – potentiale, lav indvinding
Orange stiplede streg– potentiale, moderat indvinding
Røde stiplede streg – potentiale, høj indvinding

BNBO



RISIKOVURDERING

• Stevns Kommune har i samarbejde med 
Rambøll vurderet behov for indsats mod 
erhvervsbrug af pesticider

• Tre trins vurderingsproces:

1. Screening

2. Sårbarhedsvurdering

3. Vurdering af behov for indsatser i BNBO

• Screening er fortaget af kommunen

• Sårbarhedsvurdering og behov for 
indsatser er udført af Rambøll i 
samarbejde med kommunen

BNBO

Screening
Ingen 

erhvervsbrug af 
pesticider

Ingen NFI eller 
pesticider

I NFI eller har 
pesticider

Sårbarheds-
vurdering

Ikke behov for 
indsats

Behov for 
indsats



RISIKOVURDERING

• Resultatet af Screening

• BNBOer uden erhvervsbrug af pesticider:

• Bakkehældet – bymæssig bebyggelse

• Bækager – bymæssig bebyggelse eller 
indenfor 25 m beskyttelseszone

• Lyderslev – en boring (218.1075) ligger i 
bymæssig bebyggelse

BNBO

Screening
Ingen 

erhvervsbrug af 
pesticider

Ingen NFI eller 
pesticider

I NFI eller har 
pesticider

Sårbarheds-
vurdering

Ikke behov for 
indsats

Behov for 
indsats

218.1075



RISIKOVURDERING

• Resultatet af Screening

• BNBOer hvor indvindingsboringer har 
pesticider eller ligger indsatsområder:

• Klippinge – Pesticider i boringer

• Magleby – Pesticider i boringer

• Hellested – Pesticider i 218.892

• Haarlev – Pesticider i 218.958 

• Rødvig – Pesticider i boringer og i IO

• Store Heddinge - Pesticider i boringer og i IO

• Strøby By - Pesticider i boringer og i IO

• Strøby Ladeplads - Pesticider i boringer og i IO

• Tommestrup - Pesticider i boringen

BNBO

Screening
Ingen 

erhvervsbrug af 
pesticider

Ingen NFI eller 
pesticider

I NFI eller har 
pesticider

Sårbarheds-
vurdering

Ikke behov for 
indsats

Behov for 
indsats



RISIKOVURDERING

• Resultatet af Screening

• BNBOer der skal sårbarhedsvurderes:

• Arnøje – 1 BNBO

• Frøslev – 1 BNBO

• Havnelev – 2 BNBOer

• Hellested – BNBO til 218.810

• Haarlev – 3 BNBOer

• Lyderslev – 2 BNBOer

• Skørpinge – 1 BNBO

BNBO

Screening
Ingen 

erhvervsbrug af 
pesticider

Ingen NFI eller 
pesticider

I NFI eller har 
pesticider

Sårbarheds-
vurdering

Ikke behov for 
indsats

Behov for 
indsats



SÅRBARHEDSVURDERING

• Sårbarhedsvurderingen inddrager

• Geologisk beskyttelse

• Grundvandkemisk viden

• Hydrologi (grundvandsdannelse og 
strømning)

• Risiko ved spild



SÅRBARHEDSVURDERING

• Sårbarhedsvurderingen inddrager

• Geologisk beskyttelse

• Grundvandkemisk viden

• Hydrologi (grundvandsdannelse og 
strømning)

• Risiko ved spild

• Hele BNBO skal vurderes

• Resultater støtter kommunens 
indmeldingspligt



RISIKOVURDERING

• Geologi

• Lertykkelse over indvindingsmagasin

• Jo mere akkumuleret ler over 
indvindingsmagasin desto bedre beskyttet 
BNBO vil være

• Øverst 10 ler kan være opsprækket og der 
kan være lokale variationer i mængden af 
sand og ler inden for selv BNBOet

Geologisk beskyttelse

God Moderat Ringe

Mere end 30 m 
akkumuleret ler

20 – 30 m 
akkumuleret ler

Under 20 m 
akkumuleret ler

Sekundært magasin
(spild) --

Intet sekundært 
magasin
(spild)



RISIKOVURDERING

• Geologi

• Lertykkelse over indvindingsmagasin

• Jo mere akkumuleret ler over 
indvindingsmagasin desto bedre beskyttet 
BNBO vil være

• Øverst 10 ler kan være opsprækket og der 
kan være lokale variationer i mængden af 
sand og ler inden for selv BNBOet



SÅRBARHEDSVURDERING

• Grundvandskemi

• Indikerer grundvandets alder og tegn på 
påvirkninger fra terrænet i 
grundvandsmagasinet

• Vandtype

• A og B – nitrat i vandet, ungt grundvand

• C – lidt ældre grundvand, men tegn på 
påvirkninger fra terrænet

• D – gammelt grundvand, ofte med metan, og 
ingen tegn på påvirkninger fra terrænet

• Sulfat

• Stigende tendens, tegn på påvirkninger fra 
terrænet er på vej (hvis over 10 mg/l)

• Ustabil eller faldende kan også være tegn på 
påvirkninger fra terrænet 

Grundvandkemisk viden

God Moderat Ringe

Vandtype D Vandtype C med 
under 30 mg/l sulfat

Vandtype A, B, samt 
C med over 30 mg/l 

sulfat

Stabil sulfat
10 – 20 mg/l og 
stigende sulfat, 

ustabil eller faldende 
sulfat

Over 20 mg/l og 
stigende sulfat



SÅRBARHEDSVURDERING

• Grundvandskemi

• Indikerer grundvandets alder og tegn på 
påvirkninger fra terrænet i 
grundvandsmagasinet

• Vandtype

• Sulfat

• Data stammer fra Jupiter 

• Vandanalyser fra boringskontrol

Grundvandkemisk viden

God Moderat Ringe

Vandtype D Vandtype C med 
under 30 mg/l sulfat

Vandtype A, B, samt 
C med over 30 mg/l 

sulfat

Stabil sulfat
10 – 20 mg/l og 
stigende sulfat, 

ustabil eller faldende 
sulfat

Over 20 mg/l og 
stigende sulfat



SÅRBARHEDSVURDERING

• Gradient

• Hvad er gradient?

• Forskel i grundvandsstand mellem de 
forskellige magasiner og vandspejlet

• Gradient giver en indikation om 
grundvandsdannelse eller afstrømning

• Nedadrettet gradient:    
grundvandsdannelse indenfor BNBO –
påvirkninger fra terrænet kan i princippet 
nå indvindingsmagasin –
Magasin kan være sårbart

Danienkalk

Grønsandskalk

Kerteminde
mergel

Moræneler

Sand 3

Sand 2

BNBO

Nedadrettet gradient



SÅRBARHEDSVURDERING

• Gradient

• Hvad er gradient?

• Forskel i grundvandsstand mellem de 
forskellige magasiner og vandspejlet

• Gradient giver en indikation om 
grundvandsdannelse eller afstrømning

• Nedadrettet gradient:    
Magasin kan være sårbart

• Opadrettet gradient:
ingen grundvandsdannelse indenfor BNBO 
– påvirkninger fra terrænet kan ikke nå 
indvindingsmagasin – Magasin er 
beskyttet

Opadrettet gradient



NATURLIG BESKYTTELSE
STØTTEPARAMETRE

• Der bruges støtteparametre i tilfælde hvor 
der er uoverensstemmelse mellem 
geologi og grundvandskemi

• Støtteparametre inkluderer

• Beregnet grundvandsdannende opland –
områder på terrænet hvor grundvandet 
bliver dannet og strømmer videre til 
indvindingsboringen

• Transporttid – hvor lang tid tager det 
vandet at strømme fra overfladen til 
indvindingsmagasin

• Data stammer fra resultater fra 
grundvandsmodeller opstillet i forbindelse 
med grundvandskortlægning

Frøslev Vandværk

• GDO ligger udenfor BNBO



RISIKO VED SPILD

• Hvis risikoen med hensyn til den naturlige 
beskyttelse er moderat eller lav er der 
beregnet risikoen ved spild

• Beregnet et fiktiv spild ved en væltet 
marksprøjte med 5000 l pesticid (worst
case)

• Brugt værktøj BRIBE

• Vurderet i forhold til koncentration der når 
kalkmagasin og transporttid

• Over 50 år og maksimum koncentration under 
2,0 µg/l – lav risiko

• 40 – 50 år eller maksimum koncentration 
mellem 2,0 og 4,0 µg/l – moderat risiko

• Under 40 år eller maksimum koncentration 
over 4,0 µg/l – høj risiko



VURDERING

• Generelt for Stevns Kommune

• Tynd lerdæklag (generelt under 10 m)

• Varierende vandtype

• Nedadrettet gradient

Store Heddinge Vandværk

Moræneler

Kalkmagasinet

Moræneler

Kalkmagasinet

Lyderslev Vandværk



RESULTATER

• Arnøje Vandværk

• Behov for indsatser



RESULTATER

• Frøslev Vandværk

• Behov for indsatser



RESULTATER

• Havnelev Vandværk

• Uoverensstemmelse mellem lertykkelse og 
vandtype

• Risiko i tilfælde af spild er høj

• Behov for indsatser



RESULTATER

• Hellested Vandværk

• Behov for indsatser



RESULTATER

• Haarlev Vandværk

• Behov for indsatser



RESULTATER

• Lyderslev Vandværk

• Uoverensstemmelse mellem lertykkelse og 
vandtype

• Risiko i tilfælde af spild er høj

• Behov for indsatser



RESULTATER

• Skørpinge Vandværk

• Uoverensstemmelse mellem lertykkelse og 
vandtype

• Risiko i tilfælde af spild er høj

• Behov for indsatser



RISIKOVURDERING

• Spørgsmål?
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