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J.nr. 2022-11070  

Den 16. januar 2023 

 

Lasse Frimand Jensen, Formand DANVA 

Jan Andersen, Formand Danske Vandværker 

Thor Gunnar Kofoed, Viceformand Landbrug & Fødevarer     

   

   

 

Kære Lasse Frimand Jensen, Jan Andersen og Thor Gunnar Kofoed   

 

Tak for jeres henvendelse d. 2. december 2022 om styrkelse af den kommunale 

indsats for at beskytte BNBO, og de konkrete forslag til hovedelementer i plan for 

beskyttelse af BNBO i 2024.  

 

Det er bekymrende, at vi finder rester af sprøjtemider og nye kemiske stoffer i 

vores grundvand, og det er et klart signal om, at vi skal styrke kontrollen og 

beskyttelsen af vores drikkevand. Der skal ikke herske tvivl om, at rent drikkevand 

er en vigtig prioritet for regeringen og for mig som minister. Det er fuldstændigt 

naturligt for os danskere, at vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet. Det skal 

det også være i fremtiden for kommende generationer. 

 

Jeg har læst jeres brev og er enig i, at det går alt for langsomt med at beskytte de 

boringsnære arealer. Som en del af regeringsgrundlaget, vil regeringen derfor 

straks tage initiativ til en akut plan for BNBO-områder, hvor vi skal sikre, at alle 

parter gør en stor indsats, og at der er incitament til at omstille. Der har ikke været 

den ønskede fremdrift fra især kommunalt hold, hvilket er nødvendigt for at 

komme i mål som aftalt.  

 

Herudover skal vandselskaberne have bedre muligheder for at sikre grundvand i 

deres områder. Det skal således undersøges, om der kan gives bedre mulighed for 

eksempelvis lange afskrivningsperioder og lån. Regeringsgrundlaget nævner også 

at Drikkevandsfonden skal styrkes, så det bliver muligt at få tilskud til 

beskyttelsesinitiativer. 

 

Jeres forslag, og de bekymringer I rejser, vil selvfølgelig blive taget til efterretning. 

Jeg er meget åben for at drøfte værktøjer til at sikre tilstrækkelig beskyttelse af 

drikkevandet, og som ny miljøminister, ser jeg frem til samarbejdet med jer. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Magnus Heunicke 

 


