TM 10014 Webinar – Beskyttelse af BNBO fra A-Z

Formål:

At forbedre sagsbehandlernes kompetencer i opgaven
med BNBO screening, dyrkningsaftaler i BNBO og
erstatningsfastsættelse.

Målgruppe:

Sagsbehandlere der arbejder med Boringsnære
beskyttelsesområder (BNBO) og grundvandsbeskyttelse.

Sted:

Online via Zoom

Tidspunkt:

24. marts 2021 fra kl. 9.00 til 15.35

Program:

Se efterfølgende
Inden webinaret er der mulighed for at indsende
spørgsmål om konkrete problemstillinger til
indlægsholderne, så vil de så vidt muligt forsøge at svare
på spørgsmålene i deres indlæg.
Spørgsmål til indlægsholderne skal indsendes skriftligt til
danim@roskilde.dk inden den 19. marts 2021. Husk at
angive, hvilke(n) indlægsholder(e) spørgsmålet er stilet
til.

Arrangører:

Henrik Züricho, Sønderborg Kommune,
hzyr@sonderborg.dk.
Dani Mikkelsen, Roskilde Kommune, danim@roskilde.dk

Deltagerantal:

Minimum 20 deltagere

Pris:

Medlemmer kr. 400, ekskl. moms (kr. 500,- inkl. moms).

Tilmelding:

Senest den 17. marts 2021. Tilmeldingen er bindende

TM 10014 – Beskyttelse af BNBO fra A-Z
Processerne omkring risikovurdering, erstatningsfastsættelse,
lodsejerforhandlinger, taksation m.v.

Program for onsdag den 24. marts 2021
Kl. 08.45 – 09.00

Webinaret åbner og deltagerne lukkes ind.
Lyden tændes først kl. 8.55

Kl. 09.00 – 09.10

Velkomst og dagens program.
v/Dani Mikkelsen, Roskilde Kommune og Henrik Züricho,
Sønderborg Kommune

Rammerne og processen
Kl. 09.10 – 09.25

Hvordan ser KL på processen frem til 31.12.2022?
v/Niels Phillip Jensen, KL

Fremdriften i arbejdet med sprøjteforbud ved drikkevandsboringer. Nyt fra BNBO
partnerskabet.

Kl. 09.25 – 09.40

Status for kommunernes screening og indberetning
v/Philip Grinder Pedersen, Miljøstyrelsen

Status på pesticidaftalen, hvor langt er kommunerne? Erfaringer fra den første
indberetningsrunde. Nyt til næste indberetning.

Kl. 09.40 – 10.10

Lovgrundlaget
v/Jakob Brandt, Codex, advokater

Paragrafferne for aftaler og påbud gennemgås. Hvem kan hvad inden for lovgivningens
rammer. Hvilke paragraffer gælder inden for BNBO og hvilke gælder uden for BNBO .

Kl. 10.10 – 10.25

Opsamlende spørgsmål

Kl. 10.25 – 10.35

Pause
Vurdering af beskyttelsesbehovet

Kl. 10.35 – 10.45

Risikovurdering af BNBO

v/Dani Mikkelsen, Roskilde Kommune

Hvad skal der til for at konkludere, at yderligere beskyttelse ikke er nødvendig?

Kl. 10.45 – 11.25

Risikovurderinger, screening. Hvor finder vi data,
eksempler?
v/Paul Thorn, Rambøll

Hvorledes kan en risikovurdering foretages. Hvor kan relevante data findes så en risikovurdering
kan foretages på et oplyst grundlag.

Kl. 11.25 – 11.40

Opsamlende spørgsmål

Kl. 11.40 – 12.20

Frokost
Erstatning og aftaler

Kl. 12.20 – 12.50

Erstatningsfastsættelse
v/Christian Thirup, Niras

Hvad kræver det, at fastsætte erstatning for den rådighedsindskrænkelse et pesticidforbud
medfører. Principperne for fastsættelse af erstatninger gennemgås.

Kl. 12.50 – 13.05

Proces for indgåelse af aftaler – KL’s paradigme
v/Thorben Jørgensen, Odense Kommune

KL’s paradigme for processen for indgåelse af aftaler om ingen brug af pesticider indenfor et BNBO
gennemgås. Hvad er op, hvad er ned, hvad skal vi særligt lægge mærke til.

Kl. 13.05 – 13.10

Pause

Kl. 13.10 – 14.00

Indgåelse af frivillige aftaler, hvordan laver man en
kontrakt?
v/Pernille Jakobsen, Ålborg Forsyning (25 min) og
Stine Bisgaard, HOFOR (25 min)

Når der indgås en frivillig aftale om erstatning hvad skal som minimum med og hvad er godt at
have med. Gode erfaringer og læring deles. Oplægsholderne deler deres erfaringer med indgåelse
af frivillige aftaler. Hvad er der af eventuelle faldgrupper og læringspunkter vi kan drage nytte af.
Hvem fører tilsyn, hvor tit føres tilsyn, hvad sker der hvis kontrakten misligholdes.

Kl. 14.00 – 14.05

Pause

Kl. 14.05 – 14.20

Indgåelse af aftaler set fra kommunens side
v/ Trine Tommer Eriksen, Skanderborg Kommune

Hvis vandforsyningerne ikke vil forsøge at indgå frivillige aftaler, bliver det kommunes opgave.
Hvad betyder det for processen? Hvilke udfordringer og fordele opstår der, når det er kommunen
der både skal forsøge, at indgå den frivillige aftale og giver et evt. påbud?

Kl. 14.20 – 14.35

Opsamlende spørgsmål på ”Erstatning og aftaler”.

Kl. 14.35 – 14.40

Pause
Taksation

Kl. 14.40 – 15.05

Når forhandlingerne går i hårdknude. Forberedelse til
taksation.
v/Christian Thirup, Niras

Vurdering af ejendomme, historiske salgspriser på jord i området, afgrøder, forpagtningsaftaler i
området, økologisk drift – er det muligt. Hvordan foregår taksationen i praksis?

Kl. 15.05 – 15.20

Status for sager som er i taksation/overtaksation
Århus, Sønderborg, Egedal
v/Anne Schelde Pårup, Århus Kommune, Helene Nørgaard
Bachmann, Egedal Kommune og Henrik Züricho, Sønderborg
Kommune

Kl. 15.20 – 15.35

Opsamling, evaluering og afslutning på dagens webinar

