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Stævning

Som advokat for

som mandatar for

Landbrug & Fødevarer
(i det følgende ”Mandataren”)
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København

1) Landmand Dan 

2) Landmand Frank 
Anette, Jørn og Lilja

3) Landmand Keld 

4) Landmand Niels  og
Astrid

5) Landmand Arne 
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indstævner jeg herved

6) Landmændene Carsten 
og Rudolf 

7) Landmand Stig

,

8) Landmændene Tina  og Lena

og

9) Landmand Svend

(sagsøgerne 1-9 benævnes i det følgende samlet
som ”Landmændene”)

Mandataren og Landmændene er alle
repræsenteret af advokat Håkun Djurhuus.

Miljø- og Fødevareklagenævnet
(i det følgende ”Nævnet”)
Toldboden 2
8800 Viborg

til at give møde for retten i Viborg, hvor Nævnet skal svare for sig i overensstemmelse med
rettens bestemmelser herom.
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1. Landmændenes påstand

Nævnet tilpligtes at anerkende, at Nævnets afgørelser af 18. december 2017 i
klagesagerne vedrørende Landmændene 1-9 

 er ugyldige.

2. Processuelle forhold

2.1 Begæring om henvisning til førsteinstansbehandling ved Vestre Landsret

Under henvisning til retsplejelovens § 226, stk. 1, anmoder Mandataren og
Landmændene retten om, at træffe afgørelse om, at sagerne omfattet af denne
stævning, henvises til førsteinstansbehandling ved Vestre Landsret.

Det gøres til støtte herfor gældende, at sagen er af principiel karakter, at sagen
har stor og generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen, ligesom
sagen har væsentlig samfundsmæssig rækkevidde i øvrigt.

Den 12. september 2016 nedlagde Egedal Kommune i medfør af
miljøbeskyttelseslovens § 24, forbud mod anvendelse, håndtering og opbevaring
af plantebeskyttelsesmidler på store dele af Landmændenes
landbrugsejendomme. Dette vil påføre Landmændene meget betydelige
afgrødetab og en række andre alvorlige afledte økonomiske skadevirkninger.

Andre kommuner i Danmark har efterfølgende nedlagt tilsvarende forbud i
henhold til miljøbeskyttelseslovens § 24, og det ventes, at flere kommuner vil
følge efter.

Flere kommuner, eksempelvis Århus Kommune, har, i henhold til en anden
bestemmelse i miljøbeskyttelsesloven (§ 26 a), nedlagt forbud mod brug af
plantebeskyttelsesmidler og gødning på store landsbrugsarealer.

§ 24–forbuddene, som er meddelt Landmændene omfattet af denne sag, er
ekspropriative, idet de udgør intensive indgreb i grundlovssikrede ejendoms-
rettigheder. Forbudsafgørelserne udløser derfor erstatning, jf. herved
miljøbeskyttelseslovens § 63.

Forbuddene går i væsentlig grad videre end den generelle beskyttelsesregel i
miljøbeskyttelseslovens § 21 b, hvorefter anvendelse af plantebeskyttelsesmidler
ikke må finde sted inden for en radius af 25 meter fra en boring, der indvinder
grundvand til almene vandforsyninger.
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Der ses ikke at forefindes retspraksis vedrørende denne type omfattende § 24-
forbud.

Nævnets indbragte afgørelse forventes i sig selv at føre til, at der vil blive nedlagt
mange tilsvarende forbud over resten af landet.

Det er på denne baggrund, at Landbrug & Fødevarer, hvori den absolutte
hovedpart af det danske landbrugserhverv, og de danske fødevareerhverv, er
organiseret, har valgt at træde ind i denne sag som mandatar både ved sagens
behandling i Nævnet, og nu ved sagens behandling ved de almindelige domstole.
Mandataren; Landbrug & Fødevarers medlemmer tegner sig for en årlig eksport
på cirka 156 milliarder kr. og beskæftiger godt 169.000 ansatte.

Afgørelsen i denne sag vil blive den første domstolsprøvelse af disse væsentlige,
ekspropriative, forbudssager.

Betingelserne i § 226, stk. 1, i retsplejeloven er til fulde opfyldt.

2.2 Værneting

Mandataren og Landmændene har valgt at anlægge denne sag ved Retten i
Viborg, med henvisningsret til Vestre Landsret, jf. herved retsplejelovens § 240,
stk. 1, altså ved Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemting.

2.3 Begæring om udmeldelse af syn og skøn

Landmændene begærer, under henvisning til retsplejelovens § 196, stk. 1,
bevisoptagelse i form af syn og skøn.

Genstanden for syn og skøn vil være en eller flere af de sagsøgende Landmænds
ejendomme, og en eller flere af de i området værende vandindvindingsboringer.

Sagen har ved Nævnet været undergivet fuld prøvelse, herunder også af faktuelle,
miljøtekniske forhold.

Nævnets tekniske vurderinger bærer præg af, at skønnet er sat under regel, og de
sagkyndige vurderinger fra Nævnet afviger i væsentlig grad fra Landmændenes
samt Mandatarens tekniske eksperters vurderinger.
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Eftersom forbuddet er udtryk for et ekspropriativt indgreb i Landmændenes
ejendomsrettigheder, følger det af grundlovens § 73 blandt andet, at forbuddet,
for at være lovligt og gyldigt, skal være både nødvendigt og aktuelt.

Landmændene bestrider, at forbuddet er nødvendigt, ligesom Landmændene
bestrider, at forbuddet skulle være aktuelt.

Det vil i forbindelse med syn og skøn blandt andet skulle klarlægges, hvorvidt der
er det fornødne faglige belæg for at hævde, at det, i arealmæssig henseende helt
usædvanligt omfattende forbudsområde, er fastlagt for at beskytte lovens
beskyttelsessubjekt; vandindvindingsboringen, eller snarere for at beskytte den
samlede grundvandsforekomst i området. Myndighederne har gennem årtier
opereret med såkaldte ”fredningsbælter” rundt om selve boringen. Radius har
hidtil været fastsat til først 10 meter, senere 25 meter. Denne beskyttelse, der nu
findes i eksempelvis miljøbeskyttelseslovens § 21 b, er udtryk for generel
regulering.

De nu nedlagte forbud er udtryk for indgribende individuel regulering, og der er
ifølge Mandatarens og Landmændenes faglige eksperter tale om helt unødvendigt
store beskyttelsesområder (i visse tilfælde mere end 300 m fra boringen).

Syn og skøn vil tillige skulle klarlægge, hvorvidt der er teknisk belæg for, på
baggrund af nugældende viden, at antage, at yderligere beskyttelse end den
eksisterende skulle være ”nødvendig”, henholdsvis ”aktuel”.

Da de tekniske vurderinger, som Nævnets sagkyndige har lagt til grund, afviger så
markant fra de tekniske vurderinger, som andre involverede rådgivningsfirmaer
og eksperter har foretaget, ønsker Landmændene at klarlægge, hvilken faglig
ekspertise Nævnet har gjort brug af ved de indbragte afgørelser.

På denne baggrund opfordres (1) Nævnet til at oplyse, hvilke sagkyndige, der har
medvirket i forbindelse med de indbragte 9 afgørelser. Nævnet opfordres (2) til at
fremlægge CV’er for de medvirkende sagkyndige.

3. Sagsfremstilling

3.1 Som bilag 1.1-1.9 fremlægges Nævnets afgørelser af 18. december 2017 i de 9
sager. Bilag 1.1 omhandler sagsøger nr. 1 etc.

I bilag 1.1. er klage ID fejlagtigt anført som . Det korrekte klage ID er
.
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3.2 Som bilag 2.1-2.9 fremlægges Egedal Kommunes klagesagsafgørelser af 12.
september 2016 i de 9 sager. Bilag 2.1 omhandler sagsøger nr. 1 etc.

3.3 Som bilag 3 fremlægges den til Nævnet, den 10. oktober 2016, indgivne klage
over Egedal Kommunes afgørelser af 12. september 2016, i de 9 sager.

3.4 Som grundlag for de ekspropriative forbudsafgørelser har Egedal Kommune
henvist til et teknisk notat af maj 2016, version 31. maj 2016, som kommunen selv
har udarbejdet. Notatet fremlægges som bilag 4.

Som bilag 5 fremlægges vurderingsnotatet fra Egedal Kommune i en opdateret
udgave fra september 2016.

3.5 Egedal Kommunes bemærkninger til landmand 1’s klage af 12. december 2016
fremlægges som bilag 6.

Som det fremgår af bilaget, side 1 nederst og side 2 øverst, anfører Egedal
Kommune heri, at:

”Landbrug og Fødevarer har indgivet en samlet klage for de ni sager, der primært
indeholder en række generelle klagepunkter, der gøres gældende i alle ni sager.

Egedal Kommune afgiver derfor dette samlet svar for de ni sager, idet der ikke er
konkrete forhold i de enkelte sager, der kræver særkilte bemærkninger fra vores
side. I kapitel 4.3 og kapitel 4.4 er det begrundet, at der er sket individuelle
vurderinger i de ni afgørelser.

HOFOR er involveret i sagerne, idet de ejer Bjellekær Kildeplads og udreder
erstatningerne til de berørte grundejere.” (understreget her)

Det anførte bekræfter for så vidt, at Kommunen ikke har forholdt sig særskilt til
hver enkelt ejendoms særlige forhold.

3.6 Som bilag 7 fremlægges HOFORs indlæg af 20. januar 2017 (fejlagtigt anført som
2016).

De ekspropriative forbud er nedlagt af Egedal Kommune på vegne af HOFOR som
vandforsyningsselskab. Erstatningerne til de berørte landmænd udredes derfor
også af forsyningsselskabet; HOFOR.
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Under hensyntagen til, at det hjemlede beskyttelsessubjekt i
miljøbeskyttelseslovens § 24 er ”vandindvindingsanlægget”, hvilket ifølge senere
lovgivning er synonymt med ”vandindvindingsboringen”, er det væsentligt at
bemærke, at Egedal Kommune, HOFOR og Nævnet synes at være fokuserede på
beskyttelse af hele grundvandsforekomsten i området, og ikke blot beskyttelse af
selve boringen.

Sager som disse rubriceres under betegnelsen ”BNBO”, hvilket er en forkortelse
for boringsnære beskyttelsesområder. Dette harmonerer med det i lovens § 24
angivne beskyttelsessubjekt.

Man har gennem en årrække fastlagt såkaldte ”fredningsbælter” i et areal rundt om
boringen. Fredningsbælterne har typisk været inden for en radius af 10 meter fra
boringen.

Fredningsbælterne har traditionelt været en fysisk fredningszone, som primært
har haft til hensigt at forhindre, at selve boringen beskadiges fysisk ved påkørsel
eller på anden vis.

Det har længe været hævdet, at der kan opstå en meget lokal ”tragteffekt” inden
for måske 10 meter fra selve boringen som følge af et vakuum, der skabes, når
der suges store mængder grundvand op fra boringen. Den 10 meters
fredningszone har således også bidraget til en beskyttelse mod nedsivning af
fremmedstoffer via tragteffekten.

I den generelle beskyttelsesregel i miljøbeskyttelseslovens § 21 b opereres der nu
med en udvidet beskyttelseszone, nemlig et fredningsbælte med en radius af 25
meter fra boringen. Denne udvidelse af beskyttelseszonen har primært til formål
at hindre nedsivning af plantebeskyttelsesmidler boringsnært.

I en række af de konkrete sager har man nedlagt forbud i en afstand af helt op til
300 meter fra boringen, altså under inddragelse af markant større
beskyttelseszoner end de sædvanlige fredningsbælter 10 meter fra boringen. Det
er Mandatarens og Landmændenes opfattelse, at der ikke er fremkommet ny
teknisk viden, der kan berettige en sådan udvidelse i relation til beskyttelse af
selve boringen.

3.7 På trods af at de lokale forhold i relation til lerdækket oven over det primære
grundvandsmagasin m.v. varierer ganske betragteligt, er det påfaldende at se,
hvor generisk de enkelte afgørelser er udformet.
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Pligten til gennemførelse af et konkret og individuelt skøn, sag for sag, synes ikke
iagttaget. Afgørelserne efterlader det klare indtryk, at skønnet er sat under regel.

HOFOR, Kommunen og Nævnet betragter efter alt at dømme grundvands-
forekomsten som beskyttelsessubjektet, jf. eksempelvis i HOFORs ovennævnte
brev, hvori det angives, at:

”HOFOR er enige i Egedal Kommunes vurdering af behovet for forbud til beskyttelse af
drikkevandet fra Bjellekær Kildeplads, men finder anledning til … vedrørende
opretholdelse af tilstrækkelig sikkerhed for den almene vandforsyning …”

3.8 Som bilag 8 fremlægges Mandatarens og Landmændenes bemærkninger af 15.
februar 2017 til Egedals Kommunes bemærkninger af 13. december 2016.

3.9 Som bilag 9 fremlægges Mandatarens og Landmændenes bemærkninger af 28.
februar 2017 til HOFOR’s høringsindlæg af 20. januar 2017

3.10 Som bilag 10 fremlægges Egedal Kommunes bemærkninger af 18. april 2017 til
Landmændenes og Mandatarens bemærkninger af 15. februar 2017.

3.11 Som bilag 11 fremlægges Mandatarens og Landmændenes bemærkninger af 18.
juli 2017 til Egedal Kommunes bemærkninger af 18. april 2017 (fejlagtigt angivet
som 2016).

3.12 Det faglige grundlag for Egedal Kommunes forbudsafgørelser ses navnlig at være
Egedal Kommunes egen tekniske vurdering af behovet for at stille skærpede krav
til anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler i det boringsnære beskyttelses-
område ved Bjellekær Kildeplads, september 2016 (sagens bilag 5).

Også Egedal Kommune anvender udtrykket ”boringsnære beskyttelsesområder”
(understreget her).

Kommunen referer videre til, at beskyttelsesområderne udgør ”… de beregnede
nærområder omkring vandindvindingsboringer, der i særlig grad har brug for
beskyttelse, fordi der her opstår et undertryk, som hurtigt kan trække eventuel
forurening ned.” (understreget her).

Der refereres til den såkaldte ”tragteffekt”, som er omtalt ovenfor.
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Ved gennemlæsning af dette bilag forstærkes indtrykket af, at det ikke er den
”boringsnære” beskyttelse, der har udløst de vidtgående forbud, men snarere et
ønske om at beskytte hele grundvandsressourcen i området.

Af Egedal Kommunes redegørelse, side 6, fremgår det således, at: ”Det
boringsnære beskyttelsesområde ligger geografisk inden for det område, som
indsatsplanen udpeger som områdets mest forureningssårbare, og som har højeste
prioritet for beskyttelse af vandindvindingen i forhold til forurening fra nærmeste
omgivelser.”

Igen fremhæves det af Landmændene, at beskyttelsessubjektet er selve boringen
og ikke grundvandsforekomsten som sådan, jf. også udtrykket ”boringsnære”.

Iagttages Kommunes beslutningsgrundlag i form af vurderingen fra september
2016 vil man i figur 11 (side 34) konstatere omfanget af det angiveligt
”boringsnære” beskyttelsesområde markeret med fuldt optegnet rød streg.

Der er tale om et ganske betydeligt område, og det fremgår tydeligt, at det ikke
blot er selve boringen, og en afstand på et mindre tocifret antal meter fra
boringen, der beskrives som ”boringsnært”, men derimod et større
kildepladsområde.

En sådan generel og omfattende beskyttelse af grundvandsmagasinet ved hjælp
af forbud er helt åbenbart ikke hjemlet i miljøbeskyttelseslovens § 24, jf.
redegørelsen for de retlige forhold nedenfor.

Af rapporten, herunder på side 16, fremgår det, at påviste plantebeskyttelses-
midler i grundvandsboringer stort set udelukkende omfatter BAM, som er et
nedbrydningsprodukt fra et plantebeskyttelsesmiddel, der har været forbudt i
mere end to årtier. Forbuddet har en naturlig sammenhæng med, at det
pågældende plantebeskyttelsesmiddel ikke, som nutidige plantebeskyttelses-
midler, tilbageholdes i rodzonen og i øvrigt nedbrydes hurtigt.

Datagrundlaget er således forkert i forhold til de nuværende plantebeskyttelses-
midler, der lovligt må anvendes, og som er godkendt efter en særdeles restriktiv
godkendelsesprocedure som forestås af Miljøstyrelsen.

Det forhold, at pesticider, som har været forbudte i mere end to årtier, er fundet i
grundvandet, kan således på ingen måde udgøre dokumentationsgrundlag for, at
nutidige, fuldt ud godkendte, plantebeskyttelsesmidler skal forbydes i et stort
område, også i ganske lange afstande fra boringerne, som § 24 beskytter. Stoffet
BAM er nærmere omtalt i Kommunens vurderingsrapport på side 17.
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Af rapporten fremgår det, at der i dag ikke påvises andre pesticider end BAM i
vandindvindingsboringerne (vurderingsnotatet side 17, næstsidste afsnit). Af de
omtalte plantebeskyttelsesmidler (i oversigten på side 17) er fem af de omtalte
plantebeskyttelsesmidler i dag forbudt.

Af rapportens figur 9 fremgår det, at det eneste plantebeskyttelsesmiddel, der i
dag er tilladt; bentazon har været stærkt faldende og nærmer sig nu nulpunktet
(cirka 0,01 µg/l).

Forbuddene hviler altså på et særdeles spinkelt grundlag i relation til det
grundlovsfæstede nødvendighedskrav, henholdsvis aktualitetskravet i relation til
beskyttelse via ekspropriative forbudsindgreb. Dette indtryk skærpes som nævnt
af, at Danmark har det mest restriktive godkendelsesprogram for godkendelse af
plantebeskyttelsesmidler, der må anvendes på landbrugsarealer. Godkendelses-
systemet er baseret på mange årtiers empiri og på særdeles omfattende ”real life
forsøg”. For at blive godkendt skal plantebeskyttelsesmidler i dag fastholdes og
nedbrydes i rodzonen. Plantebeskyttelsesmidlerne vil dermed ikke nå ned til
grundvandsforekomsterne. Forsøgsordningen dækker anslået 90 % af de i
Danmark forekomne landbrugsarealer. De resterende 10 % omfatter typisk
områder karakteriseret ved store sandforekomster og derved lettere nedvaskning
til grundvandet.

Det er ikke påvist, og det kan heller ikke påvises, at de af denne sag omhandlede
ekspropriative forbudsindgreb skulle være i besiddelse af de jordmæssige
karakteristika, der præger de 10 %, der ikke er dækket af den i årtier anvendte
overvågning og efterprøvelse af nye plantebeskyttelsesmidler med henblik på
mulig godkendelse af disse.

Skulle man lægge Egedal Kommunes og Nævnets vurderinger til grund, skulle
man samtidig forkaste Miljøstyrelsens godkendelsesprocedure som ineffektive
eller stærkt fejlbehæftede. Sådan kritik har, så vidt ses, ikke fra nogen seriøs side
været rejst mod Miljøstyrelsens godkendelsesordning.

Igen er disse forhold af helt afgørende betydning for at vurdere, hvorvidt det
grundlovsfæstede nødvendighedskrav er opfyldt i relation til de ekspropriative
forbudsindgreb.

Det her anførte ses da også at blive bekræftet i Egedal Kommunes egen
redegørelse (side 21), hvor det anføres, at: ”Fundne af pesticidnedbrydnings-
produktet BAM vurderes at stamme fra fortidens anvendelse af de i dag forbudte
plantebeskyttelsesmidler Prefix og Casoron indenfor det boringsnære
beskyttelsesområde og den resterende del af oplandet til Bjellekær Kildeplads.”
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Det giver ikke nogen logisk mening at fokusere på, hvad der hidrører fra
plantebeskyttelsesmidler, der har været forbudte i årtier. Vurderingerne skal
foretages i relation til den risiko, som almindelig landbrugsmæssig anvendelse af
plante-beskyttelsesmidler, der anvendes lovligt efter godkendelsesordningen på
landbrugsarealer over det ganske land, udgør af risiko for grundvands-
forekomsterne.

På side 27 øverst i Kommunens vurderingsrapport anføres det videre, at ”fundne
af BAM kan ikke umiddelbart benyttes i forhold til at vurdere den nuværende
godkendelsesordning for plantebeskyttelsesmidler, da Prefix og Casoron ikke er
godkendt i dag.”

Der foreligger intet grundlag for at antage, at de i dag anvendte
plantebeskyttelsesmidler udgør en forureningstrussel mod grundvandet i de
såkaldte boringsnære beskyttelsesområder i Egedal Kommune.

Et ekspropriativt forbudsindgreb er så intensivt, at efterprøvelse af, hvorvidt
kriterierne for at finde sådanne indgreb gyldige, skal hvile på et meget sikkert
faktuelt grundlag. Et sådant grundlag findes ganske enkelt ikke i denne sag.

Indgrebet skal i givet fald være støttet på et fagligt korrekt og bæredygtigt
vurderingsgrundlag, og sagen skal være fuldt oplyst i overensstemmelse med
officialprincippet.

Egedal Kommune har ikke ulejliget sig med at udtage grundvandsprøver
umiddelbart under og 1-2 m under rodzonen på de af forbuddet berørte arealer,
med henblik på at påse, hvorvidt midlerne – i modsætning til hvad der er påvist i
forbindelse med plantebeskyttelsesmiddelgodkendelsen – vurderes at trænge
ned til grundvandsforekomsten umiddelbart omkring boringen.

I forbindelse med et syn og skøn vil Landmændene i øvrigt begære undersøgelse
af, hvorvidt der i umiddelbar nærhed (indenfor en radius af 10 meter) omkring de
i området værende 7 indvindingsboringer kan konstateres kildeforurening
(såkaldt ”hot spot”). Baggrunden herfor er, at adskillige landmænd har berettet, at
der gennem mange år typisk har kunnet konstateres gult græs i en cirkel
umiddelbart rundt om indvindingsboringen. Opfattelsen er, at vandværkerne selv
har anvendt plantebeskyttelsesmidler rundt om boringen for at holde området
frit for ukrudt. Dette vil, i givet fald, kunne udgøre en særdeles væsentlig
forureningskilde, idet området helt tæt på boringen selvsagt er særligt sårbart,
fordi der fra boringen er etableret direkte adgang, gennem lerlag, ned til
grundvandsforekomsten.
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Af rapportens figur 10 (side 23) fremgår det i øvrigt, at der på meget store dele af
forbudsområdet slet ikke anvendes plantebeskyttelsesmidler. Afgrænsningen er
foretaget baseret på indberetninger, sprøjtejournaler m.v., og det fremgår, at der
alene på 50 % af landbrugsarealerne indenfor det såkaldte boringsnære
beskyttelsesområde i 2011/2012 har været anvendt plantebeskyttelsesmidler.

I relation til de resterende 50 % forekommer det vanskeligt at få øje på opfyldelse
af nødvendighedskravet, henholdsvis aktualitetskravet.

Den såkaldte ”tragteffekt” omtales tillige på side 27 i Kommunens rapport.
Kommunen har i forbindelse med sagen rekvireret et notat fra NIRAS, der skal
styrke argumentationen for, at tragteffekten rækker udover det, der gennem
mange år har været betragtet som det boringsnære beskyttelsesområde, dvs.
indenfor en radius af 10-25 meter fra selve boringen.

Mandataren har på vegne af Landmændene forelagt disse forhold for eksperterne
hos SEGES og hos Landbrug & Fødevarer.

Kommunens argumentation er båret af, at der angiveligt er meget stor
grundvandsdannelse i det Kommunen, fejlagtigt, benævner BNBO.

Mandatarens konsulterede eksperter finder det ikke godtgjort, at der skulle
dannes betydelige mængder grundvand i forbudsområdet. Eksperterne finder, at
det tværtimod fremgår af grundvandsmodellen, at grundvandsdannelsen til
indvindingsboringerne sker fra det mellemliggende sandmagasin, hvortil vandet
strømmer horisontalt, og grundvandsdannelsen fra terræn til indvindingsmagasin
er gennemsnit 0 indenfor forbudsområdet.

Det fremdrages, at Egedal Kommune på baggrund af en pejlerunde i 2014 har
konkluderet, at der er en mindre nedadrettet gradient mellem det øvre og det
primære magasin. Nævnet lægger denne undersøgelse til grund og tager det som
indtægt for, at der dannes betydelige mængder grundvand i forbudsområdet.

Mandatarens eksperter finder ikke, at dette godtgjort.

De påpeger, at det fremgår af det data, der foreligger, at der en opadrettet
gradient mellem det mellemliggende sandmagasin og det primære magasin.
Pejle-undersøgelsen er ifølge disse eksperter tvetydig og underbygger ikke
Nævnets konklusioner, der findes at være teknisk forkerte.

Det fremgår af materialet, at Egedal Kommune har foretaget udvasknings-
beregninger ved et teoretisk spild af plantebeskyttelsesmidlet Glyphosat.
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Mandatarens eksperter finder, at Kommunens beregninger er baseret på stærkt
forsimplede antagelser, hvor der blandt andet ikke er taget hensyn til, at der
findes et sekundært magasin, henholdsvis til at der mellem det sekundære og det
primære magasin ikke er nogen betydelig grundvandsdannelse. Disse helt
afgørende, og fundamentale, mangler ved Egedal Kommunes beregninger fører til
væsentlige fejlkonklusioner.

Foretagne analyser af grundvandets vandtype i indvindingsboringer, klassificerer
vandtypen som vandtype B. Kendetegnende for denne vandtype er, at
grundvandet, i de områder hvor det dannes, ikke er beskyttet af lerlag af
væsentlig tykkelse, der kan nedbryde nedsivende kvælstof. Miljø- og
Fødevareklagenævnet vurderer, at den relativt hurtige udvikling af
koncentrationer af nitrat og sulfat kun kan finde sted ved dannelse af betydende
mængder grundvand boringsnært. Mandatarens eksperter finder, at den relativt
hurtige udvikling i vandkemien i indvindingsboringerne ikke godtgør, at
grundvandet nødvendigvis er dannet i forbudsområdet. Grundvandsmodellen
peger tværtimod på, at grundvandsdannelsen sker fra et geologisk vindue lige
nord for forbudsområdet. Mandatarens eksperter finder, at den relativt hurtige
udvikling af koncentrationerne af nitrat og sulfat sagtens kan stemme overens
med, at grundvandet dannes udenfor forbudsområdet, og Nævnets konklusion er
meget svagt underbygget.

Eksperterne fremhæver videre, at Nævnet lægger en række fund af
beskyttelsesmidler i indvindingsboringerne til grund for, at forbudsområdet er
sårbart. Eksperterne fremhæver, at det på ingen måder er godtgjort, at disse fund
stammer fra forbudsområdet. Der er tale om stoffer, der er forbudte i forbindelse
med landbrugspraksis, hvorfor fundne hidrører fra ældre grundvand og ikke
nydannet grundvand.

Dette underbygges af, at der i boring DGU nr. 200.4220, som indvinder mest vand
(345.000 m3/år af de i alt 1.200.000 m3/år), aldrig er fundet pesticider til trods for,
at boringen er placeret centralt i forbudsområdet og på trods af, at boringen er
ubeskyttet. Der rejses altså en ganske fundamental kritik og tvivl mod
forudsætningerne for Egedal Kommunes, henholdsvis Nævnets, afgørelser.

3.13 I hovedafsnit 7 i Kommunens vurderingsrapport forholder Kommunen sig selv til
nødvendighedskriteriet, henholdsvis proportionalitetskravet i relation forbuds-
afgørelserne.

Også her forekommer det påfaldende, at der konsekvent henvises til hele
”Bjellekær Kildeplads” som beskyttelsessubjekt og ikke til de enkelte boringer, som
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er beskyttelsessubjektet i forhold til den påberåbte hjemmelsbestemmelse;
Miljøbeskyttelseslovens § 24.

Det fremgår, at selve kildepladsen ejes af HOFOR, der antageligt ikke anvender
plantebeskyttelsesmidler på kildepladsen. Forbuddene dækker imidlertid ikke blot
kildepladsen men også forbudsadressaternes landbrugsbedrifter.

Igen er det påfaldende, at der ikke foreligger undersøgelser, der kunne
tilvejebringe et bedre og egentligt beslutningsgrundlag i overensstemmelse med
officialprincippet, idet man ikke har foretaget undersøgelser, der viser om de i dag
anvendte plantebeskyttelsesmidler, på de af sagen berørte landbrugsejendomme,
udvaskes fra rodzonen, henholdsvis træffes i, ikke foretagne, prøveboringer 1, 2, 3
m.u.t.

Da der ikke er påvist udvaskning af de i dag lovligt anvendte plantebeskyttelses-
midler, er det intensive, ekspropriative, forbudsindgreb baseret på gætteri og løse
antagelser, under omstændigheder hvor forbudsmyndigheden både kunne og
burde have tilvejebragt et faktuelt grundlag for de vidtgående beslutninger.

3.14 Endeligt begrunder Egedal Kommune de meddelte forbud med, at der er en
uacceptabel fare for forurening af kildepladsen ved spild, uheld og utilsigtede
hændelser i relation til anvendelse, håndtering og opbevaring af
plantebeskyttelsesmidler.

Det faglige grundlag for denne del af forbudsafgørelsen er, som for den øvrige del
af forbudsafgørelsen, vurderingsnotatet fra Egedal Kommune i en opdateret
udgave fra september 2016 (sagens bilag 5).

Der henvises til vurderingsnotatets afsnit 6.2.1.2 Utilsigtede hændelser i relation til
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, 6.2.2.1 Uheld i jordbrug og 6.2.3 Utilsigtede
hændelser i relation til opbevaring af plantebeskyttelsesmidler.

3.15 For så vidt angår de enkelte landbrugsbedrifter tilhørende Landmændene
henvises der til den indgivne klage over Egedal Kommunes forbudsafgørelser
punkt 2.2. Herudover henvises der navnlig til klagens punkt 3.2.2.
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4. Den retlige ramme for denne sag – fortolkning af den påberåbte
hjemmelsbestemmelse; miljøbeskyttelseslovens § 24

4.1 Reglen i miljøbeskyttelseslovens § 24, stk. 1, har følgende ordlyd:

”Amtsrådet kan give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening
af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand.”

Beskyttelsessubjektet er altså ”vandindvindingsanlæg”. Senere offentligretlig
regulering har fastslået, at ”vandindvindingsanlæg” er direkte synonymt med
”vandindvindingsboringer”.

4.2 Bestemmelsen har sin oprindelse i vandforsyningsloven fra 1969, §§ 42, 44, 46 og
47.

Af forarbejderne til 1969 vandforsyningslovens § 42 fremgår det, at også den
oprindelige bestemmelse navnlig tog sigte på beskyttelse af grundvandet mod
forurenende forhold.

Ved den første miljøbeskyttelseslovs ikrafttræden den 1. oktober 1974 blev disse
bestemmelser videreført som den nye miljøbeskyttelseslovs § 14, hvorefter
bestemmelsens ordlyd blev ændret til den nugældende § 24, der efterfølgende er
blevet ændret ved en indføjelse af stk. 2, og i forbindelse med
jordforureningsloven stk. 3.

4.3 Det fremgår af forarbejderne til 1973 miljøbeskyttelsesloven, at denne ikke
tilsigtede nogen ændring af retsstillingen i forhold til reglerne i
vandforsyningsloven, herunder denne lovs §§ 42, 44, 46 og 47.

4.4 Den nuværende ordlyd stammer fra miljøbeskyttelseslovsreformen fra 1991.

I miljøbeskyttelsesloven af 1991 med kommentarer anfører Bjerring og Møller
blandt andet (side 285), at:

”Det er almindelige antaget, at indgreb i medfør af § 24 forudsætter, at der er tale
om at beskytte en aktuel vandforsyningsinteresse, uanset at bestemmelsen bruger
udtrykket ”fremtidige vandindvindingsanlæg”. Den kan således formentlig ikke
anvendes til at beskytte grundvandet generelt – således som det ellers er tilfældet
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i lovens kapitel 3 – men kun grundvandsmagasiner, hvor der er aktuelle ind-
vindingsinteresser.”

I kommentaren henviser forfatterne til miljøstyrelsens cirkulære nr. 64 af 28.
februar 1980 om vandindvinding og vandforsyning, hvorefter der bør stilles krav
om, at ”… arealet omkring boringen skal være indhegnet indenfor en afstand af mindst
10 m fra boringen, at hegnet normalt skal holdes lukket, og at der på dette areal ikke
må gødes, bruges gifte eller bekæmpelsesmidler…”.

4.5 I et ministersvar på spørgsmål nr. S780 gengivet i Folketingstidende for
Folketingsåret 1996-1997 oplyste daværende miljø- og energiminister Svend
Auken blandt andet, at:

”Det fremgår endvidere af bestemmelsen, at der skal være fare for forurening af
indvindingsanlægget, men det er ikke nærmere præciseret, hvad der ligger i dette
krav.

Bestemmelsen har hovedsagligt været anvendt til - mod erstatning – at fastlægge
såkaldte redningsbælter, typisk med radius på 10 meter omkring vand-
indvindingsboringer. Indenfor dette område, som eventuelt skal indhegnes, må
der blandt andet ikke gødes eller bruges gifte eller bekæmpelsesmidler, jf.
Miljøstyrelsens cirkulære nr. 64 af 28. februar 1980 om vandindvinding og
vandforsyning.

Miljøstyrelsen er ikke herudover bekendt med eksempler på, at bestemmelsen har
været anvendt overfor almindelig landbrugs- eller skovdrift

…

indenfor fredningsbælterne skal forbuddet imidlertid imødegå en fare for direkte
forurening af boringen

…

Ud fra det vidensgrundlag vi har i dag, sikrer jeg den nuværende
godkendelsesordning, at regelret anvendelse af bekæmpelsesmidler ikke medfører
en forurening af grundvandet med koncentrationer over grænseværdien for
drikkevand.” (understreget her).

Godkendelsesordningerne for pesticider er siden ministerens besvarelse i midten
af 90’erne blevet skærpet væsentligt, og ministerens udtalelse vedrørende
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betydningen af godkendelsesordningen, må så derfor i dag med endnu større
kraft være gældende.

Ministeren anførte i øvrigt i sit svar, at Drikkevandsudvalget var i gang med en
vurdering af, hvorvidt der skulle ske ændringer, herunder af § 24. Dette blev som
bekendt ikke tilfældet.

4.6 I folketingssamlingen 1997-1998 blev der fremsat forslag om blandt andet
indførelse af den nugældende bestemmelse i miljøbeskyttelseslovens § 26 a.

Bestemmelsen udgør et supplement eller et alternativ til § 24. Bestemmelsen
forudsætter, at der først udarbejdes en indsatsplan, således at der foreligger et
forsvarligt teknisk grundlag.

Man kunne, med rette, spørge sig selv, hvorfor § 26 a er blevet indført ved lov,
såfremt § 24, der har været indføjet i miljøbeskyttelsesloven siden ikrafttrædelsen
i 1974 også rummede den samme mulighed.

Dette spørgsmål besvares i forarbejderne til lovforslaget, hvor man til
lovforslagets nr. 2 (§ 26 a) blandt anførte følgende:

”Den gældende regel i miljøbeskyttelseslovens § 24 ville muligvis kunne bruges i
nogle af disse tilfælde, men dens rækkevidde er tvivlsom. Den er hidtil ikke mindst
blevet brugt til at påbyde fredningsbælter på i størrelsesordenen 10 m omkring
vandindvindingsboringer, hvor stort set alle aktiviteter er forbudt, herunder
gødnings- og pesticidanvendelse. Det er fortsat meningen, at § 24 skal anvendes
til at give påbud om sådanne fredningsbælter, uanset hvor den pågældende
boring er beliggende. Imidlertid er bestemmelsens præcise rækkevidde herudover
tvivlsom, og anvendelsen af den forudsætter i hvert fald, at der er en konkret
(eksisterende eller planlagt) indvinding, som ønskes beskyttet. Den nye
bestemmelse vil også kunne bruges til at beskytte områder, hvorfra der ikke
indvindes i dag, men som prioriteres højt som reserveområder for fremtidig
indvinding og derfor er udpeget som områder med særlige
drikkevandsinteresser.” (understreget her)

4.7 I Miljøstyrelsens betænkning nr. 1 fra 1998 – Drikkevandsudvalgets betænkning er
det under punkt 2.4.1 – omtalen af godkendelsesordninger vedrørende pesticider
blandt andet anført, at:

”Udvalget har konstateret, at der er sket en væsentlig forbedring af
godkendelsesordningen, og det vurderingsgrundlag, der anvendes. Udvalget har
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endvidere noteret sig, at det internationale ekspertpanels vurdering, hvorefter den
nugældende godkendelsesordning med den praksis, der er i dag, betegnes som et
af de strengeste i det nordlige Europa i forhold til grundvandsbeskyttelsen.
Udvalget har også noteret sig de anbefalinger, som ekspertpanelet er
fremkommet med. Udvalget har bemærket, at salg og anvendelse af de pesticider,
der er fundet i grundvandet over den højest tilladelelige grænseværdi, nu alt
overvejende er forbudt eller stærkt begrænset med henblik på at eliminere
risikoen for grundvandet ved regelret anvendelse.”

4.8 På baggrund af et folketingsforslag om etablering af sprøjtefri zoner på 300 m
”omkring drikkevandsboringer” nedsatte ministeren det såkaldte ”300 meter udvalg”,
der fremkom med betænkning/notat i december 2003.

Af sammenfatningen fra udvalget fremgik det, at:

”Arbejdsgruppen har i sit arbejde forudsat, at regelret brug af godkendte
pesticider normalt ikke giver anledning til forureningsproblemer for
grundvandet.”

Udvalget fandt, jf. også det såkaldte Drikkevandsudvalgs betænkning, at:

”Det er usikkert … hvorvidt der er hjemmel til at udlægge zoner, der er væsentligt
større end de 10 meter. Det forventes ikke, at den kommende vejledning til
bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land vil
indeholde nærmere anbefalinger omkring en udvidelse af fredningsbæltet.”
(understreget her).

4.9 Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning om ”boringsnære beskyttelsesområder –
BNBO” (vejledning nr. 2/2007).

Det fremgår af vejledningens punkt 1.2, at formålet med vejledningen var at
beskrive anvendelsen af miljøbeskyttelseslovens § 24 til etablering af boringsnære
beskyttelsesområder ”… og de tekniske overvejelser, som med fordel kan gøres med
hensyn til at vurdere størrelsen af BNBO.”

Af vejledningens punkt 2.2 fremgår blandt andet, som en direkte kommentar til
miljøbeskyttelseslovens § 24, stk. 1, at:

”Det er betingelse, at det kan begrundes, at en given aktivitet, situation eller et lignende
forhold kan true eller truer med at forurene vandindvindingsanlæg. Det er således ikke
tilstrækkeligt, at forureningen truer grundvandet generelt.” (understreget her).
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I denne sag er der henvist til, at der kan fastsættes forbud også i tilfælde, hvor
pesticiderne ikke vil føre til en forurening, der overskrider grundvandskriterierne.

Herom anfører vejledningen imidlertid (side 11), at:

”Anvendelsen af beskyttelseszoner skal anvendes, hvor kommunalbestyrelsen
vurderer, at der kan ske en forurening, som vil føre til en overskridelse af
grundvandskriterierne, som er fastsat ud fra en vurdering af, at grundvandet skal
kunne opfylde drikkevandskriterierne efter normal, simpel vandbehandling.”
(understreget her).

4.10 I Naturstyrelsens notat til kommunerne af 12. december 2011 om boringsnære
beskyttelsesområder fremgår det blandt andet, at bestemmelsen i § 24 ”… har til
hensigt at beskytte en aktuel vandforsyningsinteresse mod, at en given aktivitet,
situation eller et lignende forhold kan true eller truer med at forurene
vandindvindingsanlægget (vandboringen).” (understreget her).

Om bestemmelsen anføres det videre (side 2), at: ”Den kan kun anvendes, når det
på baggrund af de geologiske, klimatiske, indvindingsmæssige forhold og anvendelsen
i øvrigt, står en forurening eller fare herfor.” (understreget her).

Det anføres videre, at: ”Kommunen skal kunne begrunde at etablering af et
beskyttelsesområde er nødvendig for at modvirke forurening eller faren herfor, og at
indgrebet ikke er mere vidtgående end nødvendigt.” (understreget her).

4.11 Af Naturstyrelsens vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring
indvindingsboringer – den generelle regel i miljøbeskyttelseslovens § 21 b, jf. § 64
c, fremgår det blandt andet (side 4), at:

”Det vurderes derfor, at supplement til den nuværende 10 meters sikringszone
med et 15 meter pesticid-, dyrknings- og gødskningsfrit område (til i alt 25 meter i
radius) omkring boringer, der indvinder grundvand til almene vandforsynings-
anlæg, er et effektivt virkemiddel til at give en væsentlig ekstra beskyttelse af
grundvand og drikkevand mod forurening med pesticider og disses ned-
brydningsprodukter og nitrat.” (understreget her)



21/26

Dok.nr. 18593873.1

4.12 I en præciseret vejledning om beregning af størrelsen på boringsnære
beskyttelsesområder – Naturstyrelsen den 2. juli 2013 – anførte Naturstyrelsen,
at:

”Det er således også kommunen, der har bevisbyrden for, at der består forurening
eller fare herfor, at indgrebet er begrundet i denne fare, samt at indgrebet ikke er
mere vidtgående end nødvendigt.” (understreget her)

4.13 I et notat af 27. april 2017 udtaler Miljøstyrelsen om BNBO blandt andet, at:

”Påbud og forbud indenfor BNBO må ikke være mere vidtgående en nødvendigt,
og skal ske under overholdelse af proportionalitetsprincippet.

Kommunalbestyrelsen skal følge de almindelige forvaltningsretlige regler og skal
derfor angive en konkret begrundelse.”

I dokumentet anføres under overskriften ”Seneste nyt 2017”, at regeringen den
21. april 2017 havde indgået et politisk forlig om en pesticidstrategi 2017-2021
med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti.

Det angives herom, at:

”Aftalen følges op, således at der skaffes lovhjemmel til, at ministeren fastsætter
regler, hvorved der udpeges boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til
boringer, der indvinder grundvand til almene vandforsyningsanlæg.”
(understreget her).

Det fremhæves i tilknytning hertil, at en sådan lovhjemmel ikke ville være
fornøden, såfremt den retsanvendelse som Egedal Kommune og Nævnet har lagt
til grund allerede havde den fornødne hjemmel i den eksisterende bestemmelse i
§ 24.

Et led i forliget var ligeledes, at man skulle drøfte skærpelse af godkendelses-
betingelserne for nye pesticider etc.

4.14 Egedal Kommune vurderer, at der er en uacceptabel fare for forurening af
kildepladsen ved spild, uheld og utilsigtede hændelser i relation til anvendelse,
håndtering og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler.
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Det fremgår af vurderingsnotatet fra Egedal Kommune (sagens bilag 5), at
Kommunen har tillagt risikoen for ulovligheder afgørende betydning. Kommunen
lægger således afgørende vægt på anvendelse af pesticider til ikke godkendte
anvendelsesområder og på ikke godkendte tidspunkter, overdosering og
anvendelse af midler, der ikke længere er lovlige.

Det er i strid med god forvaltningsskik at håndhæve på grundlag af sådanne
usandsynlige hypoteser. Dette forhold blev påtalt af Landmændene allerede i
forbindelse med de gennemførte partshøringer.

Det anføres som værende en moderat sandsynlighed, at uheld indtræffer.
Kommunen vurderer dog, at ulovlig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler inden
for beskyttelsesområdet samlet set har en høj risiko for at forurene Bjellekær
Kildeplads, idet det potentielt kan medføre stor skade på kildepladsen, hvis det
sker.

Det må til det ovenstående anføres, at et forbud mod anvendelse af lovlige
pesticider, der udgør et ekspropriativt indgreb, ikke kan baseres på
forudsætninger og statistiker, der understøtter det synspunkt, at nogen eventuelt
vil kunne finde på at gøre noget ulovligt.

Vurderingen af, om der består en forurening eller en fare herfor, kan således ikke
baseres på det forhold, at nogen eventuelt gør noget ulovligt.

Ligesom det selvfølgelig ikke er proportionalt at træffe så indgribende afgørelser,
som de meddelte forbud er udtryk for, på baggrund af en formodning om, at
nogen eventuelt gør noget ulovligt.

Det må dog, som overfor anført, anføres, at det forhold, at der rent hypotetisk vil
kunne indtræffe et uheld, der kan medføre en forurening af indvindingsanlægget,
ikke er så tilstrækkelig konkret, at der kan påstås at eksistere en reel fare for
forurening.

Såfremt dette var et forhold, der kunne inddrages i vurderingen, må det under
alle omstændigheder antages, at der vil kunne findes mindre indgribende måder,
at komme problemet til livs på. Det kunne f.eks. være restriktioner i forhold til
mængden af pesticider, der må køres ud på markerne af gangen, krav til
sprøjterne, beredskabsplan m.v.

4.15 Generelt vurderer Kommunen sandsynligheden for, at en hændelse inden for et
af de vurderede emner indtræffer som værende moderat, men det vurderes
alligevel, at der er en høj risiko for at forurene kildepladsen. Dette sker ud fra den
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betragtning, at en eventuel hændelse, uanset, hvor usandsynlig den måtte være,
vil medføre en stor skade på kildepladsen, såfremt den indtræffer.

Det er således usandsynligt, at der spildes 5000 liter pesticider inden for området,
men hvis det sker, vil det medføre stor skade på kildepladsen.

På samme måde er det usandsynligt, at et jordbrug anvender ulovlige pesticider,
men såfremt det sker, vil det kunne medføre stor skade på kildepladsen.

Vurderingerne, der er en del af den samlede risikovurdering, og dermed det
samlede grundlag for, at meddele de meddelte forbud, forekommer mildest talt
søgt.

Det er naturligvis ikke  proportionalt at træffe så indgribende afgørelser, som de
meddelte forbud er udtryk for, på baggrund af hypotetiske scenarier om
ulovlighed og uheld m.m.

Den modelberegning, som Egedal Kommune har anvendt, er alt for forsimplet til
at udtrykke de faktiske forhold, herunder særligt de geologiske og
hydrogeologiske forhold. Kommunen mangler endvidere at tage højde for
tilstedeværelsen af det sekundære magasin og trykforholdet mellem det
sekundære og primære magasin. Kommunen har heller ikke taget højde for, at
jorden i forbindelse med et større spild graves væk, som led i beredskabet. Den
mængde plantebeskyttelsesmiddel, der skal lægges til grund for
risikovurderingen, er således ikke den mængde, som der spildes, men den
mængde der må vurderes at være tilbage efter opgravning.

Endvidere har Egedal Kommune ikke taget højde for, at der er særlige
sikkerhedsforanstaltninger og ”alarmer” i moderne sprøjteudstyr som har til
formål at advisere landmanden om uhensigtsmæssigheder, der imødegår
risikoen for spild.

Egedal Kommune har dermed ikke oplyst sagen tilstrækkeligt i forhold til risikoen
ved uheld i strid med officialprincippet.

I Nævnets afgørelse indgår uheldsrisikoen som en del af afgørelsen, idet flertallet
finder, at selv en begrænset risiko for uheld kan begrunde et forbud. Dette må
dog forudsætte, at det er påvist, at spild af opblandende plantebeskyttelsesmidler
er problematisk i forhold til beskyttelse af de konkrete boringer, og dette er ikke
påvist i denne sag
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5. Landmændenes hovedanbringender

5.1 Det gøres gældende, at de meddelte, ekspropriative, forbud ikke har den
fornødne hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 24, stk. 1, og at Nævnets afgørelser
derfor er ugyldige.

5.2 Det gøres gældende, at de nedlagte forbud ikke opfylder nødvendighedskriteriet i
henhold til grundlovens § 73, henholdsvis Den Europæiske Menneskerettigheds-
konvention, Protokoltillæg 1 fra 1969, artikel 1. Dette har som retsvirkning
ugyldighed.

5.3 Det gøres gældende, at Nævnets afgørelser er ugyldige som følge af, at sagen på
afgørelsestidspunktet var, og fortsat er, uoplyst i relation til opfyldelse af
nødvendighedskriteriet og aktualitetskriteriet. Der er ikke foretaget undersøgelser
umiddelbart under rodzonen på landbrugsarealer i området eller i nogle meters
afstand af rodzonen, med henblik på at klarlægge, hvorvidt godkendte
plantebeskyttelsesmidler udledes under rodzonen, henholdsvis hvorvidt sådanne
plantebeskyttelsesmidler vil nå grundvandsressourcen. De påberåbte
begrundelser forekommer ganske generiske og under alle omstændigheder helt
utilstrækkelige. Det påhviler forbudsmyndigheden at godtgøre, at betingelserne
for nedlæggelse af forbud efter § 24 er opfyldt. Det pågældende forhold er ikke
godtgjort.

5.4 Det gøres gældende, at der ved vurderingen af, om nødvendighedskriteriet er
opfyldt skal tages hensyn til, at der nu gælder en generel regulering, som er
lovbestemt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 21 b, der udlægger en generel
beskyttelseszone på 25 meter omkring indvindingsboringen.

Det gøres gældende, at denne generelle regulering gør de nedlagte forbud
unødvendige og dermed ugyldige.

5.5 Det gøres gældende, at det aktualitetskrav, der kan udledes af Grundlovens § 73
ikke er opfyldt, idet der ikke er noget vidensmæssigt grundlag for, at de efter en
restriktiv godkendelsesordning godkendte plantebeskyttelsesmidler, der
anvendes i dag, vil nå grundvandet. Også dette har som retsvirkning ugyldighed.

5.6 Det gøres gældende, at en begrænset risiko for uheld ikke kan begrunde et
ekspropriativt forbud.
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6. Momsregistrering

Mandataren er momsregistreret.

7. Processuelle meddelelser

Processuelle meddelelser kan med bindende virkning meddeles til Mandatarens
og Landmændenes advokat:

Advokat Håkun Djurhuus

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Langelinie Allé 35,

2100 København Ø

E-mail: djur@bechbruun.com
Tlf.: 72 27 33 44

8. Bilag

Bilag 1.1-1.9 Nævnets afgørelser af 18. december 2017 i de 9 sager. Bilag
1.1 omhandler sagsøger nr. 1 etc.

Bilag 2.1-2.9 Egedal Kommunes klagesagsafgørelser af 12. september
2016 i de 9 sager. Bilag 2.1 omhandler sagsøger nr. 1 etc.

Bilag 3 Landmændenes klage til Nævnet, af 10. oktober 2016 over
Egedal Kommunes afgørelser af 12. september 2016, i de 9
sager.

Bilag 4 Teknisk notat udarbejdet af Egedal Kommune af maj 2016,
version 31. maj 2016.

Bilag 5 Vurderingsnotatet fra Egedal Kommune i en opdateret
udgave af september 2016.

Bilag 6 Egedal Kommunes bemærkninger af 12. december 2016 til
landmand 1’s klage.

Bilag 7 HOFORs indlæg af 20. januar 2017 (fejlagtigt anført som
2016).
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Bilag 8 Mandatarens og Landmændenes bemærkninger af 15.
februar 2017 til Egedals Kommunes bemærkninger af 13.
december 2016

Bilag 9 Mandatarens og Landmændenes bemærkninger af 28.
februar 2017 til HOFOR’s høringsindlæg af 20. januar 2017

Bilag 10 Egedal Kommunes bemærkninger af 18. april 2017 til
Landmændenes og Mandatarens bemærkninger af 15.
februar 2017.

Bilag 11 Mandatarens og Landmændenes bemærkninger af 18. juli
2017 til Egedal Kommunes bemærkninger af 18. april 2017
(fejlagtigt angivet som 2016).

København, den 7. marts 2018

Håkun Djurhuus
(sendt elektronisk uden underskrift)


