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Udvalgte kommuners tiltag over for pesticider i byområder
Aarhus Kommune
Det fremgår af Aarhus Kommunes Pesticidstrategi fra 2013, at Aarhus Kommune ikke benytter
pesticider på offentlige arealer i områder med drikkevandsinteresser, samtidig med at kommunen så
vidt muligt undlader at udlægge byområder i sårbare drikkevandsområder. Det fremgår ligeledes af
Pesticidstrategien, at den nødvendige indsats i byområder skal vurderes konkret. Eventuelle indsatser
over for haveejere inden for BNBO skal som udgangspunkt gennemføres som frivillige aftaler, men der
er mulighed for at pålægge restriktioner iht. MBL § 24.
Pesticidstrategien anfører to forslag til kontrol af aftaler om pesticidfri drift i byområder. Det ene forslag
medfører undtagelsesvise tilsyn, og kun som opfølgning på anmeldelser om sprøjtning. Det andet
forslag baseres udelukkende på oplysning og evaluering af effekten, men ingen tilsyn.
Vedtaget indsatsplan fra 2016
Vandværkerne anbefales at gennemføre oplysningskampagner i BNBO og opfordre grundejere til ikke
at bruge pesticider i haver m.v. Grundejere opfordres til at indgå frivillige aftaler om at der ikke må
anvendes pesticider, aftalerne tinglyses på ejendommen. Kommunen vil gennemføre en risikovurdering
for hvert BNBO, og der kan gives forbud mod brug af pesticider i byområder inden for BNBO.
Det fremgår af indsatsplanen, at meddelelsen fra Miljøministeren i 2015 om at MBL § 26a kan anvendes
til at regulere andre formål end erhvervsmæssige, vil blive håndteret særskilt fra indsatsplanen. Medio
2017 har Aarhus Kommune endnu ikke implementeret en plan med pesticidforbud i villahaver, og der er
ingen planer om økonomisk kompensation ved et fremtidigt forbud.
Sønderborg Kommune
Vedtaget indsatsplan fra 2017
Private villaejere i og omkring BNBO bør undlade at bruge pesticider. Vandværker skal, så vidt muligt,
indgå frivillige aftaler med villahaveejere om stop for brug af pesticider. Vandværkerne skal gennemføre
pesticidkampagner overfor private grundejere min. hvert 5. år. Kommunen anvender ikke pesticider på
kommunalt ejede arealer (undtaget Bjørneklo). Det fremgår af indsatsplanen, at ”Da det vil være yderst
vanskeligt at kontrollere og håndhæve et forbud mod private villahaveejeres brug af pesticider lægges i
denne indsatsplan op til frivillige aftaler kombineret med dialog og kampagner overfor beboerne i
området”.
Sønderborg Kommune har, jf. ovenstående, ikke planer om at føre tilsyn med indgåede aftaler, men
satser på selvjustits og på, at frivillige aftale vil medføre en reduktion i brugen af pesticider i byområder.
Kommunen har ikke taget stilling til tinglysning af aftalerne og økonomisk kompensation.
Egedal Kommune
Egedal Kommune er i gang med at etablere et sprøjtefrit område (BNBO) i forbindelse med en vedtaget
indsatsplan. Her har 33 ejendomme modtaget et § 24 forbud mod anvendelse, håndtering og
opbevaring af plantebeskyttelsesmidler. Heraf er 24 boligejere i byområde. Forbuddet trådte i kraft 15.
oktober 2016. 12 ejendomme, herunder 3 boligejere, har påklaget forbuddet til Natur- og
Miljøklagenævnet fordi de er uenige i indgrebet. Boligejerne har fået tilbudt 5.000 kr. i ulempeerstatning.
Seks sager er i Taksationskommissionen.

Af forbuddet, fremgår det: Forbuddet er varigt og knyttet til matriklen. Forbuddet vil blive tinglyst på din
ejendom efter reglerne i Tinglysningslovens § 12, stk. 1. Der er ikke nogle omkostninger forbundet med
tinglysningen. Forbuddet er gældende uanset tinglysning. Overtrædelse af forbud fastsat efter § 24 i
miljøbeskyttelsesloven kan straffes efter lovens bestemmelse herom. Det er Egedal Kommune, der
fører tilsyn med at forbuddet overholdes.
Egedal Kommune har endnu ikke taget stilling til, hvorvidt de vil føre tilsyn med forbuddet mod
anvendelse af pesticider, men de har muligheden for det.
Egedal Kommune vil ikke forbyde brugen af pesticider i sammenhængende byområder, da risikoen for
anden by-forurening (fx klorerede opløsningsmidler) normalt vurderes større.
Odense Kommune
Odense kommune benytter oplysningskampagner til at reducere forbruget af pesticider i boligområder
og kolonihaveforeninger.
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