
Konklusioner fra møde mellem DN FRS og borgmester John Schmidt Andersen om pesticider i 
drikkevandet. 

Afholdt den 20. maj 2019 på Frederikssund Rådhus. 
 

Fra kommunen deltog borgmester John Schmidt Andersen, teknisk direktør Kristian Nabe samt fra Novafos, adm. 
direktør Carsten Nystrup og vicedirektør og grundvandschef Bo Lindhardt. 

Fra DN deltog formand Per Seerup, næstformand Ursula Lange, bestyrelsesmedlem Harry Glogauer og 
seniorrådgiver, geolog Walter Brüsch. 

 

DN henviste til, at første indskydelse var, at nyheden i FAA 1.4.2019 var en aprilsnar, men det var det ikke. Derfor var 
ønsket at få afklaret, hvad er det sket siden jul og hvad er tankerne for fremtiden? 

DN henviste til det forud udsendte notat om lovgivningens krav til BNBO. Fandt det vigtigt at kende til lovgivningens 
krav, som er den politiske ramme. 

Ønskede at fokusere på såvel den reparerende indsats som den forebyggende indsats. 

 

Borgmesteren oplyste, at han ikke kendte noget på forhånd til Novofos’s ansøgning.  

 

DN omdelte papiret ”Forslag til FRS kommune: (udkast 14-05-2019)”, som det var tilrettet af WB. DN fremhævede 
bullit nr. 1, 2, 4, 5, 6 og 7. 
Der omdeltes samtidig folder om Giftfri Have og Slangerup grundvandspuljes folder ”Du bor på dit drikkevand”.  

DN konstaterede med tilfredshed, at DN i efteråret 2018 havde fremsendt forslag til tekst i kommuneplanen til de to 
udvalgsformænd – for PMU og for TU – og at teksterne var modtaget positivt af begge. 

Det primære var at få en tekst ind i kommuneplanen, som forebygger rent grundvand. 
 

WB gennemgik lovændringerne, som indebar at kommunerne over de næste 3 år fik et ansvar for at gennemgå 
BNBO for at sikre drikkevandet af lokale sprøjteforbud. 
Såvel WB som Novafos anså de ministerielle retningslinjer for en udfordring, da det ikke var fastslået, hvordan 
erstatningen skulle udmåles, når kommunen og vandværket skal leve op til sit ansvar gennem sprøjteforbud i BNBO 
eller ved andre restriktioner i ejendomsretten.  

Der var et klart behov for kommunen/-erne for at få klarlagt, hvordan erstatningen til lodsejere med arealer i BNBO 
skulle udmåles. 

Da borgmesteren, Novafos og DN i fællesskab udtrykte ønsket om at denne økonomiske uklarhed skulle afklares for, 
at Frederikssund kommune og andre kommuner kunne leve op til det nye ansvar, tilkendegav borgmesteren, at han 
ved et kommende møde i et udvalg i KL-regi ville tage emnet op, så der kunne arbejdes for, at staten vil udstikke 
økonomiske retningslinjer for den økonomiske erstatning ved kommunens og vandværkets påbud om sprøjteforbud 
i BNBO eller ved realisering af sit ansvar gennem opkøb eller andre restriktioner i ejendomsretten. Novafos nævnte, 
at de havde mulighed for at kontakte og samarbejde med brancheforeningen DANVA, som Novafos er medlem af. 

 

I forhold til DN’s ønske om at igangsætte en øget folkeoplysningsindsats, støttede borgmesteren, at der igangsattes 
en indsats for at borgerne fik viden om at reducere brugen af sprøjtegifte. 

Borgmesteren tænkte umiddelbart på, at det kunne være en opgave, som LOF kunne klare. 



 

Under den videre drøftelse slog Novafos fast, at en dispensation, for forsat at udpumpe drikkevand der overskrider 
grænseværdien på 0,1µ/l, er en nødvendighed. Udviklingen i pesticider betyder, at det desværre er nødvendigt at 
have tid til at planlægge og gennemføre tiltag der fremover skal sikre rent drikkevand, fx gennem udpegning af ny og 
rene magasiner, og at denne proces desværre tager tid. Det er ikke muligt med den nuværende ressource at 
fortynde sig ud af problemerne. 

Tidligere er der i Boring Kontrollen analyseret for 39 stoffer, men Novafos har gennemført en analyse af ca 190 
stoffer. Det nye stof fra regionernes screening af grundvand ved punktkilder, der har lukket Ledøje vandværk 
(chlorothalonilamidsulfonsyre) er ikke fundet i kommunen. 

Det er Novafos ønske, at vandsamarbejdet sammen med Region Hovedstaden vil søge efter punktkilder til 
forureningen. 

Der er for lidt rent vand i området, hvorfor en fremtidig indvinding kunne basere sig på et samarbejde mellem FRS, 
Egedal og Ballerup indenfor Novafos-samarbejdet. 

På spørgsmål om vandet kunne skaffes på anden vis, oplyste Novafos, at en vandledning fra Hornsherred til 
Frederikssund-siden af kommunen ikke var en umulighed. En mulighed kunne også være vand fra HOFOR’s anlæg i 
Slangerup. 

Tidsperspektivet med nye boringer er vanskeligt, idet der først skal findes rene ressourcer og derefter skal det over 
en periode konstateres, at der er tale om grundvandsmagasiner, der på længere sigt er gode nok. Novafos 
vurderede, at det muligvis kan lade sig gøre at finde ressourcer indenfor et år, men at det kun med vanskeligheder vil 
kunne lykkes at være klar med ny kildepladser efter 3 år. 

Dertil kommer – fremhævede Novafos – at det aktuelle pesticid er DMS som findes i regionen og i kommunen, men 
at en ny indvinding senere kunne vise sig at indeholde BAM, CTA eller et helt fjerde pesticid. 

Borgmesteren tilsluttede sig, at der ikke skal være pesticider i drikkevandet.  

 

Afslutningsvis drøftedes den umiddelbare fremtid. 

 
DN tilkendegav, at det var nødvendigt at få formuleret en tekst, som kan bringes i forslag til den kommende 
kommuneplan. Teksten skal sikre den forebyggende indsats mod pesticider, herunder at kommunen bliver giftfri 
kommune, og at der gennemføres oplysningskampagner om at private ikke bruger pesticider. 
Får DN ikke denne tekst på plads inden Novofos’s ansøgning om dispensation bliver aktuel og imødekommes, vil DN 
klage over kommunens velvilje til at have pesticider i drikkevandet. DN vil derudover problematisere over 
kommunens vilje til at give dispensation for pesticider i drikkevandet! 
 

Afslutningsvis aftaltes, at DN-formanden tager telefonisk kontakt til teknisk direktør indenfor en uge. Kontakten skal 
handle om at drøfte teksten til kommuneplanen, og muligheden for at Novafos deltager i borgermøder i kommunen. 

 

Referat udarbejdet af  
DN Frederikssund 
29-05-2019 


