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Sammenfattende redegørelse for bekendtgørelse om udpegning og 

administration mv. af drikkevandsressourcer 

 

Naturstyrelsen har haft bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af 

drikkevandsressourcer i 8 ugers høring. På baggrund af høringen har 

Naturstyrelsen udarbejdet denne sammenfattende redegørelse.  

 

Redegørelsen beskriver 

1) Hvordan miljøhensyn er integreret i bekendtgørelsen. 

2) Hvordan miljørapporten og udtalelser fra offentlighedsfasen 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 28. oktober 2013 og kan findes på 

www.retsinformation.dk. Den sammenfattende redegørelse og bilag kan findes på 

Naturstyrelsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk. Miljørapporten er vedlagt 

som bilag 1. 

 

1. Integrering af miljøhensyn i bekendtgørelsen 

Bekendtgørelsen sikrer udpegning af drikkevandsressourcer, dvs. områder med 

særlige drikkevandsinteresser, områder med drikkevandsinteresser, følsomme 

indvindingsområder og indsatsområder. Herudover fastsætter bekendtgørelsen 

retningslinjer for kommuners administration ved byudvikling i enten områder 

med særlige drikkevandsinteresser, følsomme indvindingsområder eller 

indsatsområder. 

 

Bekendtgørelsen udpeger formelt en række områder, og medfører ikke i sig selv 

væsentlige påvirkninger på miljøet. Bekendtgørelsens afgrænsning af områder 

udgør derimod en del af det administrative grundlag for en række 

myndighedsbeslutninger, som i altovervejende grad kan have en væsentlig 

påvirkning på miljøet. Med bekendtgørelsen kan myndigheder således behandle 

sager og træffe beslutninger på grundlag af den nyeste viden om 

drikkevandsressourcer i de udpegede områder, herunder også om arten og 

karakteren af områdets følsomhed overfor forurening.  

 

Bekendtgørelsens overordnede formål er således at styrke myndighedernes 

mulighed for at beskytte grundvand og drikkevandsressourcer. 

 

 

http://www.retsinformation.dk/
http://www.naturstyrelsen.dk/
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2. Miljørapportens og offentlighedsfasens betydning for 

programmet 

 

Der er udarbejdet et selvstændigt høringsnotat for bekendtgørelsen, der vedlægges 

den sammenfattende redegørelse som bilag 2.  

 

Naturstyrelsen har modtaget to høringssvar, der specifikt vedrører miljørapporten. 

De samlede høringssvar er vedlagt som bilag 3. 

 

På baggrund af offentlighedsfasen er der foretaget enkelte ændringer i 

høringsudkastet, navnlig er den foreslåede § 5 fjernet. Bestemmelsen er fjernet fra 

den endelige version med henblik på at undgå dobbeltregulering, da samme 

regulering fremgik af den almindelige husdyrregulering. Overblik over ophævede 

regionplanretningslinjer er på denne baggrund revideret og vedlagt som bilag 4.  

 

3. Hvorfor er planen valgt 

Bekendtgørelsens områdeudpegninger er foretaget på et fagligt teknisk grundlag. 

Områderne er objektivt konstaterbare, og afgrænsningen af områder sker på 

baggrund af navnlig de geologiske og hydrogeologiske forhold i et givent område, 

herunder grundvandsmagasinernes udbredelse. Denne stedlige afgrænsning som 

følge af objektive fysiske forhold betyder, at der reelt ikke mulighed for opstilling 

af alternativer, bortset fra 0-alternativet. 

 

Naturstyrelsen har ikke modtaget forslag til alternativer. 

 

Såfremt bekendtgørelsen ikke trådte i kraft ville myndighederne ikke have et 

fyldestgørende og opdateret grundlag, der skal anvendes til myndighedernes 

administration, f.eks. ved kommunernes miljøgodkendelser af husdyrbrug (0-

alternativet). 

 

4. Overvågning 

Naturstyrelsen vil gennemføre 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). 

 

 

 

 

 

 

 


