Notat

Pesticider og Genteknologi

Den 14. januar 2009

Notat om nyt afsnit i ”Rammer for vurdering af plantebeskyttelsesmidler” om befæstede
arealer.
På mødet i Bekæmpelsesmiddelrådet den 20. november 2008 blev befæstede arealer diskuteret på
baggrund af et notat (Notat til Bekæmpelsesmiddelrådet om ophævelse af gældende praksis for
befæstede arealer) fra Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen tilkendegav, at der ville blive udformet et nyt
afsnit om befæstede arealer til erstatning for det, der står i rammerne. Et sådant afsnit, der udelukkende omhandler nedsivning til grundvandet, er anført nedenfor.
Et sådant afsnit vurderes at være nødvendigt af hensyn til gennemsigtigheden i administrationen
ved at tilkendegive eksplicit, hvorledes dette område behandles i forbindelse med godkendelse.
Med udgangspunkt i den kategorisering, som findes i rammerne, er det beskrevet hvorledes Miljøstyrelsen fremover vil behandle ansøgninger, hvor midlerne søges godkendt til anvendelse inden
for ”befæstede arealer”. ”Befæstede arealer” sættes i anførselstegn, da der er en del områder i den
eksisterende kategorisering, som ikke er egentlig befæstede. Miljøstyrelsen foreslår en mere overordnet kategorisering jf. nedenfor.
Overfladisk afstrømning, som blev noget omtalt på mødet, vil ikke blive behandlet her. Det er et
selvstændigt område, der principielt kræver mere dybtgående overvejelser. Da stillingtagen til overfladisk afstrømning vil være et meget omfattende arbejde, bør det ikke opsætte behandlingen af de
ansøgninger, Miljøstyrelsen skal behandle nu (fornyede godkendelser af både stoffer, der i dag ikke
er godkendt til befæstede arealer og stoffer, der er). Dette indebærer ikke nogen ændring af den
gældende praksis.
Spørgsmålet om private og andre vandforsyninger bør løses i samarbejde med BLST og helst i
form af generelle regler, der udfærdiges af BLST, da det umiddelbart vurderes at falde mest ind
under drikkevandsbekendtgørelsens regler. Indtil dette er afklaret vil Miljøstyrelsen konkret vurdere,
hvorvidt de enkelte produkter bør påføres en restriktion i forhold til drikkevandsforsyninger.
I rammerne er der følgende kategorisering af ”befæstede arealer”:
Vejkanter langs større veje
Jernbaner
Grus- eller stendækning direkte på underjord, dvs. hvor muldlaget er fjernet

Flise- eller brostensdækning over stabilgrus direkte på underjord, dvs. hvor muldlaget er
fjernet.
Grus- eller stendækning, der ligger på muldlag
Bar jord med et gammelt lag muldjord, der ikke modtager tilførsel af organisk materiale eller
kunstgødning
Nedenfor beskrives, hvorledes Miljøstyrelsen – på baggrund af drøftelsen i Bekæmpelsesmiddelrådet – vil behandle ansøgninger inden for de forskellige kategorier.
Teksten i kursiv er den, som skal indføjes i rammerne.
”Befæstede arealer og lignende.
Overordnet vurderes der ikke at være udvaskningsrisiko fra befæstede arealer. Begrundelserne
herfor har været diskuteret i Bekæmpelsesmiddelrådet og er hovedsagelig, at der ingen vandbevægelser er ned gennem egentlige befæstninger, og at der rent faktisk ofte sker en nedbrydning i
anvendte byggematerialer samt at bortgravning af overjord ikke i sig selv betyder, at der sker en
nedvaskning.
Kategorierne vejkanter langs større veje, bar jord med gammel muld og jernbaner udgør specielle
(og sjældent/aldrig søgte) anvendelsesområder, som Miljøstyrelsen vil vurdere ad hoc, hvis der
kommer ansøgninger hertil.
I godkendelsessammenhæng vil Miljøstyrelsen anvende følgende kategorier for befæstede arealer:
Egentlige befæstede arealer udgøres af flise- eller brostensdækning over stabilgrus direkte på underjord, dvs. hvor muldlaget er fjernet. Hertil føjes asfalterede arealer. Disse
er karakteriserede ved at der er lavet bærelag. Egentlige befæstede arealers bærelag
er konstrueret således, at de ikke er gennemtrængelige for vand. Vand, der falder på
sådanne arealer, skal derfor bortledes som regel til kloak. Det er afgørende for stabiliteten af egentligt befæstede arealer at der ikke kan trænge vand ned, da arealet ellers mister sin bæreevne. Der er derfor ikke nogen nedsivningsrisiko på sådanne arealer. Det
er typisk arealer som større parkeringsarealer, veje etc.
Delvist befæstede arealer er flise- eller brostensdækning direkte på underjord, dvs hvor
muldlaget er fjernet og grus- eller stendækning, der ligger på muldlag. Dette anvendelsesområde omfatter privates indkørsler, terrasser, mindre stier og eks. oplagspladser.
De private områder er typisk så små, at der ikke skal laves egentlig risikovurdering jf.
rammer for vurdering, dvs. de udgør kun en negligibel eksponering af det generelle miljø.
Ansøgninger om anvendelse på befæstede arealer og lignende vurderes altid ad hoc med henblik
på at vurdere konkret om der skulle være afvigelser fra de generelle vurderinger ovenfor.”
Bilag: Notat til Bekæmpelsesmiddelrådet om ophævelse af gældende praksis for befæstede arealer.
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