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Grundvandskortlægning 

Ref. KAFOS, TRINI 
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Den 7. august 2019 

 

Til høringsparter på vedlagte høringsliste   

   

  

 

Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af 

drikkevandsressourcer  

 
 
Miljøstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om udpegning af 

drikkevandsressourcer i offentlig høring med frist for afgivelse af høringssvar den 

23.09.2019. 

 

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer omfatter områder med 

drikkevandsinteresser (OD), områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), 

indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, nitratfølsomme 

indvindingsområder (NFI), sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI), 

indsatsområder (IO) og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).  

 

Baggrund  

Udpegning af drikkevandsressourcer følger af § 11 a i bekendtgørelse af lov om 

vandforsyning1. Dette udkast til bekendtgørelse følger op på bekendtgørelse nr. 

1420 af 28.11.2018 om udpegning af drikkevandsressourcer. Bekendtgørelsen vil 

således blive opdateret med de nyeste områdeafgrænsninger. De kommuner, der 

er foretaget ændringer i fremgår af listen over berørte kommuner på 

høringsportalen. Her kan øvrigt høringsmateriale også findes. 

 

Områdeafgrænsningerne i høring kan ses på grundvandskortlægningens 

MiljøGIS2. Områderne vil med bekendtgørelsens ikrafttrædelse ligeledes være 

synlige på Danmarks Arealinformation.  

 

Særligt vedr. BNBO 

Forudsætningen for at BNBO udpeges er, at vandforsyningen har en gældende 

indvindingstilladelse. Er dette ikke tilfældet, udgår det pågældende BNBO inden 

endelig udpegning. Vedlagt er en liste med udtræk fra Jupiter over anlæg uden 

gældende indvindingstilladelse. Kommuner med anlæg på listen bør melde tilbage 

til Miljøstyrelsen, hvis det er en fejl i Jupiter, og anlægget har en gældende 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning m.v. 
2 Områdeafgrænsningerne i høring findes i venstre kolonne i gruppen ”Høring – bek. om 

udpegning af drikkevandsressourcer”. Under gruppen ”Udpegede drikkevandsressourcer” i 

samme kolonne findes gældende områdeudpegninger. 

 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=198692
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=198692
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63125
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=grundvand
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tilladelse. Der er endvidere vedlagt en liste over BNBO, der forventes at skulle 

fjernes inden endelig udpegning grundet sløjfede boringer. Kommunen skal melde 

tilbage til Miljøstyrelsen, hvis BNBO ikke må fjernes.  

 

BNBO som fremgår af en af ovenstående to lister, kan ses af GIS-temaet ”BNBO 

udgår” på MiljøGIS.  

 

Afgivelse af høringssvar  

Høringssvar skal være modtaget hos Miljøstyrelsen  

 

senest mandag d. 23. september 2019 kl. 16.00 

 

Høringssvar sendes til Grundvandskortlægningens hovedpostkasse, njl@mst.dk, 

eller med post til Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, med reference til 

journalnummer MST-022-00453.  

 

Spørgsmål vedrørende udkast til bekendtgørelse kan rettes til Katrine Foss-

Pedersen, kafos@mst.dk, telefon 41 27 14 60 eller Trine Lyngvig Nielsen, 

trini@mst.dk, telefon 93 58 82 33. 

 

Med venlig hilsen 

 

Katrine Foss-Pedersen 

+45 41 27 14 60 

kafos@mst.dk 
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