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Sammenfattende redegørelse for bekendtgørelse om udpegning af
drikkevandsressourcer
Naturstyrelsen har haft bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer i
8 ugers høring. Bekendtgørelsen var ledsaget af en miljørapport efter
miljøvurderingslovens1 regler. På baggrund af høringen har Naturstyrelsen
udarbejdet denne sammenfattende redegørelse.
Redegørelsen beskriver
1) Hvordan miljøhensyn er integreret i bekendtgørelsen.
2) Hvordan miljørapporten og høringssvar er taget i betragtning.
3) Hvorfor bekendtgørelsen er valgt på baggrund af de opstillede alternativer.
4) Hvordan Naturstyrelsen vil gennemføre overvågning af de væsentligste
miljøpåvirkninger af bekendtgørelsen.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. april 2016, og kan findes på
www.retsinformation.dk. Den sammenfattende redegørelse og bilag kan findes på
Naturstyrelsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk samt på høringsportalen,
www.hoeringsportalen.dk. Miljørapporten er vedlagt som bilag 1.
1. Integrering af miljøhensyn i bekendtgørelsen
Bekendtgørelsen udpeger drikkevandsressourcer, dvs. områder med særlige
drikkevandsinteresser (OSD), områder med drikkevandsinteresser (OD),
indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, følsomme
indvindingsområder (NFI og SFI) og indsatsområder (IO).
Bekendtgørelsen medfører ikke i sig selv væsentlige påvirkninger på miljøet, men
sikrer derimod en formel udpegning af de ovenfor nævnte områdeudpegninger
med henblik på myndigheders, herunder kommunernes, sagsbehandling på
miljøområdet. Myndighedernes sagsbehandling på baggrund af bekendtgørelsen
kan dog have en væsentlig påvirkning på miljøet.
Bekendtgørelsens overordnede formål er således at styrke myndighedernes
mulighed for grundvandsbeskyttelse.
2. Miljørapportens og høringens betydning for programmet
Der er udarbejdet et selvstændigt høringsnotat for bekendtgørelsen, der vedlægges
den sammenfattende redegørelse som bilag 2. Alle høringssvarene er vedlagt som
bilag 3.
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2.1 Konkrete bemærkninger til miljørapporten
Naturstyrelsen har modtaget 1 høringssvar, der specifikt vedrører miljørapporten.
Landbrug & Fødevarer bemærker, at det ikke kan være rigtigt, at der skal
gennemføres en regulering af hensyn til drikkevandets kvalitet for også at øge
biodiversiteten, som det står beskrevet i miljørapportens afsnit 1.2. Naturstyrelsen
kan oplyse, at der i miljørapporten står, at denne har til formål at beskrive de mest
sandsynlige og væsentligste effekter på miljøet ved ikrafttræden af bekendtgørelse
om udpegning af drikkevandsressourcer. Miljørapporten beskriver derfor ikke, at
der skal gennemføres en regulering af hensyn til drikkevandets kvalitet for også at
fremme biodiversiteten men derimod, at bekendtgørelsens ikrafttræden kan
medføre en afledt positiv effekt på biodiversiteten.
Landbrug og Fødevarer er ikke enig i, at formålet med et indsatsområde er at sikre
en blivende minimal udvaskning af nitrat til grundvandet, og henviser til
miljørapportens afsnit 1.2. Naturstyrelsen bemærker, at miljørapporten ikke
angiver, at indsatsområdet skal sikre en blivende minimal udvaskning af nitrat,
men at indsatsområdet afgrænses på baggrund af arealanvendelse. Herunder at
områder med en blivende minimal udvaskning af nitrat ikke afgrænses om
indsatsområdet.
Landbrug og Fødevarer bemærker, at det er vigtigt at få præciseret formuleringen i
miljørapportens afsnit 4.5.1 om, at grænserne for nitratkoncentrationer på 5 mg/l
og 25 mg/l, som anvendes til afgrænsning af NFI, ikke er i rodzonen.
Naturstyrelsen bemærker, at miljørapportens afsnit 4.5.1 ikke angiver, at
grænserne for nitratkoncentrationer, som anvendes i afgrænsningen af NFI, er
gældende for rodzonen, men for indvindingsboringer og i grundvandsmagasinet.
3. Hvorfor er planen valgt
Naturstyrelsen har ikke modtaget forslag til alternativer til bekendtgørelsen. Med
bekendtgørelsen udpeger miljø- og fødevareministeren ændringer i OSD.
Udpegning af OSD udgør statslig planlægning. De øvrige områder udpeges på
baggrund af fagligt begrundede resultater (geologiske forhold i et givent område),
og vil ikke ved en planlægningsproces kunne ændres eller placeres andre steder.
Såfremt bekendtgørelsen ikke trådte i kraft, ville myndighederne ikke have et
fyldestgørende og opdateret grundlag til anvendelse ved administration, f.eks. ved
kommunernes miljøgodkendelser af husdyrbrug (beskrevet som 0-alternativet i
miljørapporten kap. 9).
4. Overvågning
Naturstyrelsen gennemfører overvågning af vandmiljøet gennem Det Nationale
program for Overvågning af Vandmiljøet og Naturen (NOVANA), der har til formål
at følge tilstanden i vandmiljø og væsentlige påvirkninger i vandmiljøet.
Herudover overvåges grundvandets tilstand gennem vandforsyningsselskabernes
kontrol med grundvandet i indvindingsboringer (boringskontrollen).
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Klagevejledning
Naturstyrelsens afgørelser i miljøvurderingen kan påklages efter reglerne i
vandforsyningsloven2 til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger efter
offentliggørelsen af den sammenfattende redegørelse.
En eventuel klage bedes sendt til Naturstyrelsen, så vidt muligt elektronisk på
nst@nst.dk.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at
du indbetaler et gebyr på 500 kr.
Du modtager en opkrævning fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har
modtaget klagen fra Naturstyrelsen. Du skal benytte denne opkrævning ved
betaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller
kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når
gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden den
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om
gebyrbetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
Gebyret tilbagebetales hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende
klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og
Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af en påklaget afgørelse er forlængelse
af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at
behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale gebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller
førsteinstansen om projekttilpasning, og disse forhandlinger fører til, at
klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet
har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler
imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent,
herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
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