
1

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Henriette Fagerberg Erichsen <hfe@advokatsamfundet.dk>

Sendt: 21. august 2019 10:10

Til: MST Nordjylland postkasse

Emne: Svar fra Advokatsamfundet - Høring af bekendtgørelse om udpegning af 

drikkevandsressourcer 2019 - høringsfrist 23.09.19 (MST-022-00453) (Sagsnr.: 2019 

- 3)

Tak for henvendelsen.  
  
Advokatrådet har besluttet ikke at afgive høringssvar.  

 

Med venlig hilsen 
 

 

Henriette Fagerberg Erichsen 
Sekretær 

Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K 
D +45 33 96 97 28   

hfe@advokatsamfundet.dk - www.advokatsamfundet.dk  

Til: Postkasse - Samfund - Advokatsamfundet (Samfund@advokatsamfundet.dk), banedanmark@bane.dk 
(banedanmark@bane.dk), jj@danskmiljoteknologi.dk (jj@danskmiljoteknologi.dk), 
mail@brancheforeningenkraftvarme.dk (mail@brancheforeningenkraftvarme.dk), 
kontakt@bryggeriforeningen.dk (kontakt@bryggeriforeningen.dk), info@byggesoc.dk (info@byggesoc.dk), 
info@baeredygtigtlandbrug.dk (info@baeredygtigtlandbrug.dk), mail@dkfisk.dk (mail@dkfisk.dk), Danmarks 
Naturfredningsforening (dn@dn.dk), post@sportsfiskerforbundet.dk (post@sportsfiskerforbundet.dk), 
danskakvakultur@danskakvakultur.dk (danskakvakultur@danskakvakultur.dk), Dansk Byggeri 
(info@danskbyggeri.dk), db@byplanlab.dk (db@byplanlab.dk), de@danskenergi.dk (de@danskenergi.dk), 
debra@energibranchen.dk (debra@energibranchen.dk), hoeringssager@danskerhverv.dk 
(hoeringssager@danskerhverv.dk), info@danskerhvervsfremme.dk (info@danskerhvervsfremme.dk), 
mail@danskfjernvarme.dk (mail@danskfjernvarme.dk), faareavl@sheep.dk (faareavl@sheep.dk), 
danskgartneri@danskgartneri.dk (danskgartneri@danskgartneri.dk), info@dgu.org (info@dgu.org), Dansk 
Industri (di@di.dk), info@dlbr.dk (info@dlbr.dk), jj@danskmiljoteknologi.dk (jj@danskmiljoteknologi.dk), 
kopenhagenfur@kopenhagenfur.com (kopenhagenfur@kopenhagenfur.com), info@plantevaern.dk 
(info@plantevaern.dk), info@skovforeningen.dk (info@skovforeningen.dk), 'danva@danva.dk' 
(danva@danva.dk), Danske Advokater (mail@danskeadvokater.dk), info@christmastree.dk 
(info@christmastree.dk), info@mejeri.dk (info@mejeri.dk), Danske Regioner (regioner@regioner.dk), Danske 
Råstoffer (ssg@danskbyggeri.dk), info@danskesvineproducenter.dk (info@danskesvineproducenter.dk), 
dv@danskevandloeb.dk (dv@danskevandloeb.dk), info@danskevv.dk (info@danskevv.dk), dca@au.dk 
(dca@au.dk), DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi (dce@au.dk), ddl@ddl.org (ddl@ddl.org), 
info@ecocouncil.dk (info@ecocouncil.dk), dtu@dtu.dk (dtu@dtu.dk), aqua@aqua.dtu.dk 
(aqua@aqua.dtu.dk), db@dyrenesbeskyttelse.dk (db@dyrenesbeskyttelse.dk), EFKM - Energi-, Forsynings- 
og Klimaministeriet (kefm@kefm.dk), Energistyrelsens officielle postkasse (ENS@ENS.DK), 1-DEP Erhvervs- 
og Vækstministeriets officielle postkasse (em@em.dk), Erhvervs- og Vækstministeriet - Erhvervsstyrelsen 
(erst@erst.dk), post@fabnet.dk (post@fabnet.dk), Finansministeriets postkasse (fm@fm.dk), 
hoeringer@fbr.dk (hoeringer@fbr.dk), bestyrelsen@broendborer.dk (bestyrelsen@broendborer.dk), 
mail@envina.dk (mail@envina.dk), fri@frinet.dk (fri@frinet.dk), Foreningen af Vandværker i Danmark (FDV 
(fvd@fvd.dk), biodynamisk-forening@mail.tele.dk (biodynamisk-forening@mail.tele.dk), Forsvarsministeriet 
(fmn@fmn.dk ), fes@mil.dk (fes@mil.dk), Friluftsrådet (fr@friluftsraadet.dk), GST - Geodatastyrelsens 
hovedpostkasse (GST@gst.dk), geus@geus.dk (geus@geus.dk), 'info.dk@greenpeace.org' 
(info.dk@greenpeace.org), info@hededanmark.dk (info@hededanmark.dk), info@hedeselskabet.dk 
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(info@hedeselskabet.dk), hofor@hofor.dk (hofor@hofor.dk), Ingeniørforbundet i Danmark (IDA (ida@ida.dk), 
pn@icp.dk (pn@icp.dk), Justitsministeriet Civilkontoret (jm@jm.dk), Kommunernes Landsforening (kl@kl.dk), 
ktc@ktc.dk (ktc@ktc.dk), info@lf.dk (info@lf.dk), mail@lfst.dk (mail@lfst.dk), mail@landdistrikterne.dk 
(mail@landdistrikterne.dk), ldm@maelkeproducenter.dk (ldm@maelkeproducenter.dk), 
info@praktiskoekologi.dk (info@praktiskoekologi.dk), Miljø- og Fødevareklagenævnets funktionspostkasse 
(mfkn@naevneneshus.dk), NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse (nst@nst.dk), sekretariat@parcelhus.dk 
(sekretariat@parcelhus.dk), SEGES (info@seges.dk), sl@life.ku.dk (sl@life.ku.dk), Skovdyrkerforeningerne 
(info@skovdyrkerne.dk), sek@stf.dk (sek@stf.dk), sbi@sbi.aau.dk (sbi@sbi.aau.dk), Styrelsen for 
Dataforsyning og Effektivisering (sdfe@sdfe.dk), letbyrder@erst.dk (letbyrder@erst.dk), wwf@wwf.dk 
(wwf@wwf.dk), info@okologi.dk (info@okologi.dk) 

Cc: Per Schriver (persc@mst.dk), Katrine Foss-Pedersen (kafos@mst.dk), Trine Lyngvig Nielsen (trini@mst.dk) 
Fra: Dorthe Nørgaard Lund (donlu@mst.dk) 
Titel: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019 - høringsfrist 23.09.19 (MST-022-

00453) 
Sendt: 12-08-2019 09:03 

 
Til høringsparter 
 
Miljøstyrelsen igangsætter høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer den 12. august 2019. 
Vedhæftet er høringsbrev inkl. høringsliste, liste med sløjfede boringer, liste med vandforsyningsanlæg uden tilladelse 
samt liste over kommuner med rettelser. Høringsmateriale kan findes høringsportalen.  
 
Områdeafgrænsningerne kan findes på MiljøGIS. 
 
Frist for høringssvar er mandag, den 23. september 2019 kl. 16.00.   
 
Høringssvar sendes til Grundvandskortlægningens hovedpostkasse, njl@mst.dk, eller med post til Niels Bohrs Vej 30, 
9220 Aalborg Øst, med reference til journalnummer MST-022-00453. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Katrine Foss-Pedersen 

Naturgeograf l Nordjylland Grundvand  
Dir tlf.: (+45) 41 27 14 60 l kafos@mst.dk   
 
 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Miljøstyrelsen l Niels Bohrs Vej 30 l 9220 Aalborg Øst l Tlf. +45 72 54 40 00 l njl@mst.dk l www.mfvm.dk l www.mst.dk 
 
Sådan håndterer vi dine personoplysninger  
Hvis du har behov for engelsk version benyttes denne: How we process your personal data 
 

Det 
samm
enkæd
ede 
billede 
kan 
ikke 
v ises. 
Filen 
er 
muligv
is 
blev…

Please consider the environment before printing this message 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Anne Adamsen <anne.adamsen@albertslund.dk>

Sendt: 13. september 2019 08:45

Til: MST Nordjylland postkasse

Emne: Svar fra Albertslund Kommune - MST-022-00453: Høringssvar - Albertslund 

Kommune har meddelt ny indvindingstilladelse til Herstedøster Vandværk

Vedhæftede filer: Forlængelse af vandindvindingstilladelse til Herdstedøster Vandværk 2.DOCX

Prioritet: Høj

Sag: MST-022-00453

Sagsdokument: 9229444

Høringssvar fremsendes på ny – nu med referencenummer. 

 

Alt andet i mailen er det samme. 

 

 
Med venlig hilsen 

 

Anne Adamsen 

civilingeniør, ph.d. 

 

Miljø & Teknik – Miljø & Virksomheder  

BY, KULTUR, MILJØ & BESKÆFTIGELSE 

Direkte: 43 68 68 45 

anne.adamsen@albertslund.dk  

 
___________ 

 

Albertslund Kommune 

Nordmarks Allé 1 

2620 Albertslund 

 

 

Fra: Anne Adamsen  

Sendt: 13. september 2019 08:20 

Til: 'njl@mst.dk' <njl@mst.dk> 

Emne: Høringssvar - Albertslund Kommune har meddelt ny indvindingstilladelse til Herstedøster Vandværk 

Prioritet: Høj 

 

Til rette vedkommende, 

Albertslund Kommune har den 12. september 2019 meddelt ny indvindingstilladelse til Herstedøster vandværk. 

Tilladelsen gælder frem til 1. september 2049, og giver vandværket mulighed for at indvinde 17.500 m3 vand om 

året. 

 

Tilladelsen er vedhæftet mailen. 

 

Albertslund Kommune forventer derfor, at BNBO omkring Herstedøster Vandværk ikke fjernes. 

 

Jeg vil gerne have en bekræftelse på dette. 

 

På forhånd tak 
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Med venlig hilsen 

 

Anne Adamsen 

civilingeniør, ph.d. 

 

Miljø & Teknik – Miljø & Virksomheder  

BY, KULTUR, MILJØ & BESKÆFTIGELSE 

Direkte: 43 68 68 45 

anne.adamsen@albertslund.dk  

 
___________ 

 

Albertslund Kommune 

Nordmarks Allé 1 

2620 Albertslund 

 

 

Fra: Anne Adamsen  

Sendt: 12. september 2019 15:48 

Til: Anne Adamsen <anne.adamsen@albertslund.dk> 

Emne:  

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Anne Adamsen 

 

civilingeniør, ph.d. 

Miljø og Virksomhedsteamet 
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Miljø- og Teknikforvaltningen 

Direkte: 43 68 68 45 

anne.adamsen@albertslund.dk  

 

___________ 

 

Albertslund Kommune 

Nordmarks Allé 

2620 Albertslund 

 

T 43 68 68 68 

F 43 68 69 28 

 

www.albertslund.dk 



 

 

1 

 

Allerød Kommune 
 
Natur og Miljø 
 

 
 
 
Hørringssvar fra Allerød Kommune 
Vedr. journalnummer MST-022-00453 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hørringssvar til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. 
 
 
Allerød Kommune har den 31. august 2018 fremsendt ’Allerød Kommunes 
kommentarer til FEAR’, dateret 31. august 2018 til Rambøll.  
Den 3. september sendes mail: ’Tillægsbemærkning til kommentering fra Allerød 
vedr. Grundvandskortlægning i FEAR’ til Rambøll. 
 
Kommunen har ikke modtaget svar på disse henvendelser. 
 
Den 6. september 2019 sender kommunen ’Allerød Kommunes kommentarer til 
FEAR’, dateret 31. august 2018 til MST. 
 
Den 23. september 2019 kl. 13:55 modtager kommunen MSTs svar.  
 
Det fremgår af MSTs svar, at det er for sent at rette en del af de specifikke 
rettelsesforslag kommunen har afgivet. 
En del af de spørgsmål kommunen har stillet er besvaret. 
Tilbage står følgende spørgsmål og bemærkninger som kommunen ikke føler, at vi 
har fået en brugbar forklaring på.  
 
I kommunens videre arbejde er det vigtigt, at kommunens sagsbehandlere har 
forstået og dermed kan forklare politikere, vandværker, lodsejere m.m., hvad der er 
baggrunden for udpegningen.  
 
Derfor gentager vi spørgsmålene her i håb om at få en mere brugbar besvarelse. 

 
 

Spørgsmål relateret til Indsatsområder (IO) 
 
På baggrund af den nye kortlægning skal kommunen have udarbejdet en ny 
indsatsplan. Til forståelse af og argumentation overfor politikere og kommissorium 
har vi nogle spørgsmål til jer. 

1. Hvilke argumenter har ligget til grund for at udpege byerne som 

indsatsområder IO? Vi kunne godt bruge en skriftlig forklaring på, hvilke 

vurderinger der ligger bag til brug for definition af de behov der er for 

indsatser i byzone. 

a. I vejledningen i IO udpegning fra 2014 står der på side 24 om 

befæstede arealer, at ”Større sammenhængende befæstede 

arealer (herunder tage) vil derfor sædvanligvis have en blivende 

minimal nitratudvaskning. Hvorvidt et byområde udgør et større 

sammenhængende befæstet areal, må bero på en konkret 

Dato: 23. september 2019 
 
 
Sagsnr. 19/8913 
 
Sagsbehandler: BISK 
 
Direkte telefon: 48 100 132 

Allerød Rådhus 
Bjarkesvej 2 
3450 Allerød 
Tlf: 48 100 100 
kommunen@alleroed.dk 
www.alleroed.dk 
 



 

Side 2 

 

vurdering. Der foretages en individuel vurdering” . På s 14 står: 

….større sammenhængende arealer, hvor nitratbelastningn er 

blivende minimal, skal som udgangspunkt ikke inkluderes i 

afgrænsningen af IO”. 

 
2. I det hele taget savner vi, at afsnittet om IO i sårbarhedsrapporten 

udbygges, så det fremgår mere tydeligt, at I har taget en masse konkrete 

vurderinger, som vejledningen fra 2014 foreskriver (også ud over det med 

byområder). Dette fordi vi ønsker at få en større forståelse for, hvilke 

argumenter der ligger bag udpegningen af de enkelte indsatsområder. 

 

Spørgsmål relateret til tolkning af overlap mellem oplande  

3. For tilfælde, hvor der er overlap af indvindings/grundvandsdannende 

oplande som fx Sjælsø Vandværk, Sandholm kildefelt, Lillerød 

Andelsvandværk og Blovstrød, Ellebæk, Lynge Overdrev og Høvelte 

Vandværker. Hvordan håndterer modellen disse overlap? En given partikel 

kan jo kun havne i en enkelt boring, så det vil vel være forkert, hvis den 

regnes med i indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande for 

mere end et vandværk? Lader man kortest transporttid afgøre, hvor den 

havner og så ’trækkes partiklen ud’ af eventuelle andre vandværkers 

opland? 

 
4. Figur 1-107, grundvandsdannende opland for Sjælsø Vandværk, 

Sandholm kildefelt. Det giver god mening at der er stor 

grundvandsdannelse i den nordlige del af indvindingsoplandet idet der ikke 

her er overlap med andre vandværkers indvindingsopland. Men hvordan 

kan grundvandsdannelsen for Sjælsø være det samme sted som 

grundvandsdannelsen for Ellebæk Vandværk? 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Lisbeth Hoberg Refstrup <lishr@assens.dk>

Sendt: 15. august 2019 10:40

Til: MST Nordjylland postkasse

Emne: Fra Assens Kommune - Høringssvar af bekendtgørelse om udpegning af 

drikkevandsressourcer

Til rette vedkommende 

I Assens Kommune fremgår det at vi har to anlæg uden gældende tilladelse, hvis BNBO udgår. De to anlæg Jordløse 

Vandværk og Etterup-Grønnemose Vandværk har begge fået fornyet deres tilladelse, hvorfor deres BNBO ikke skal 

udgå. 

I mellemtiden er Frøbjerg-Skovstrup Vandværks tilladelse udløbet, vi er pt. I gang med sagsbehandlingen mhp. at 

forny deres tilladelse.  

Der er altså ikke nogen BNBO i Assens Kommune, der skal udgå.  

 

Venlig hilsen 
 
Lisbeth Hoberg Refstrup 
Cand.Scient 

 

Miljø og Natur - Team Jord og Vand 

Rådhus Allé 5 

5610 Assens 

Telefon: 64 74 68 43 

lishr@assens.dk 

www.assens.dk 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Line Marie Madsen <LMM@Billund.dk>

Sendt: 11. september 2019 12:47

Til: MST Nordjylland postkasse

Emne: Svar fra Billund Kommune - høringssvar til Bekendtgørelse om udpegning af 

drikkevandsressourcer 2019

(Billund Kommunes sagsnr.: 19/15186) 
  
  
Til Miljøstyrelsen 
  
Billund Kommune har erfaret at Donslund Vandværks BNBO vil blive fjernet, da Donslund vandværk ikke har fået en 
fornyelse af deres tilladelse endnu. Vandværkets tilladelse udløb den 1. marts 2019. Vandværket er i gang med at 
fremsende ny ansøgning om tilladelse til indvinding. Billund Kommune er i dialog med vandværket og der er ingen 
planer om at vandværket skal lukke, men derimod fortsat levere vand i fremtiden. Vi beder derfor om at BNBO 
bibeholdes ved Donslund Vandværk ud fra nuværende mængder. 
  
I de tilfælde hvor BNBO fjernes, kan det få betydning for beskyttelsen af boringerne, når der i andre sager 
konfliktsøges på BNBO som f.eks. arbejde med lokalplaner, jordforurening mv. og dette ikke fremgår af 
konfliktsøgningen. Det er derfor problematisk at BNBO fjernes fra vandværksboringer, blot fordi der midlertidigt ikke er 
en tilladelsen, når Kommunen kan oplyse, at det er et aktivt fungerende vandværk, hvor tilladelsen er under 
udarbejdelse. Der opfordres derfor til at BNBO kun fjernes ved sløjfning af vandværksboringerne.  
  
Med venlig hilsen 
  
Line Marie Madsen 
Miljøsagsbehandler, Grundvand
Landbrug og Grundvand 
Direkte tlf. +45 79 72 70 96 
  

  

 

  

  
Billund Kommune · Jorden Rundt 1 · 7200 Grindsted · Tlf. 79 72 72 00 · www.billund.dk

  
  

Fra: indgaaende@prod.e-boks.dk [mailto:indgaaende@prod.e-boks.dk]  

Sendt: 12. august 2019 09:35 

Til: sikkerpost kommunen <kommunen@Billund.dk> 

Emne: Digital post fra Miljøstyrelsen: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019 - 

høringsfrist 23.09.19 - nu med alle bilag (MST-022-00453)  

  

Til høringsparter 

  

Miljøstyrelsen igangsætter høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer den 12. august 2019. 

Vedhæftet er høringsbrev inkl. høringsliste, liste med sløjfede boringer, liste med vandforsyningsanlæg uden 

tilladelse samt liste over kommuner med rettelser. Høringsmateriale kan findes høringsportalen.  

  

Områdeafgrænsningerne kan findes på MiljøGIS. 

  

Frist for høringssvar er mandag, den 23. september 2019 kl. 16.00.   

  

Høringssvar sendes til Grundvandskortlægningens hovedpostkasse, njl@mst.dk, eller med post til Niels Bohrs Vej 30, 

9220 Aalborg Øst, med reference til journalnummer MST-022-00453. 
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Med venlig hilsen 
  
Katrine Foss-Pedersen 
Naturgeograf l Nordjylland Grundvand  
Dir tlf.: (+45) 41 27 14 60 l kafos@mst.dk   
  
 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Miljøstyrelsen l Niels Bohrs Vej 30 l 9220 Aalborg Øst l Tlf. +45 72 54 40 00 l njl@mst.dk l www.mfvm.dk l www.mst.dk 
  
Sådan håndterer vi dine personoplysninger  
Hvis du har behov for engelsk version benyttes denne: How we process your personal data 
  

Please consider the environment before printing this message 
  

  

  



    

 

 
Administration: Gl. Tårupvej 48, 7000 Fredericia. Tlf.: 71 99 33 43. mail: info@baeredygtigtlandbrug.dk 

Hjemmeside: www.baeredygtigtlandbrug.dk  

 

Fredericia, den 23. september 2019 

Vedr. høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 

Tak for muligheden for at komme med bemærkninger til bekendtgørelsen, jeres j.nr. MST-022-00453 

Indledning 

Helt overordnet set, udgør lovlig anvendelse af godkendte pesticider i landbruget ikke et problem i 

grundvandet. Grundvandet har det godt, det viser målingerne. Hvis der endelig er et problem, er det 

fortidens synder, hvor en af de væsentligste kilder er, at vandselskaber selv brugte Prefix (med 

nedbrydningsproduktet BAM) til at friholde arealerne lige omkring boringerne for ukrudt.  

Det virker derfor besynderligt og usagligt, at det skal være landbrugets brug af lovlige og godkendte 

pesticider, der bliver omdrejningspunktet for beskyttelsen af grundvandet. Reguleringen og den politiske 

tillægsaftale er et udtryk for politiske og følelsesmæssige holdninger uden fagligt belæg og beror alene på 

en overdreven forsigtighed – uden, at myndighederne har anvendt indholdet af EU's forsigtighedsprincip. 

Denne følelses- og holdningsbaserede regelregulering uden fagligt grundlag får direkte og meget store 

økonomiske konsekvenser for landbruget. 

Værdiforringelsen af ejendommens jorder sker i netop det øjeblik, at stregen på GIS-kortet er sat, da de 

seneste præciseringer i aftaler, love og bekendtgørelser har skabt en situation, hvor kommunerne skal gribe 

ind overfor gødning og pesticider indenfor de udpegede områder uden kommunen reelt har mulighed for 

at følge den faglige vurdering, de er forpligtet til at foretage. Indgrebet, kommunen bliver pålagt at indføre, 

skal så gøres via ”frivillige” aftaler bygge de på illusoriske faglige vurderi ger, da resultatet i hovedsagen 

synes at være bestemt på forhånd. 

Det tyder på, at man vil lukke de boringsnære områder for pesticidanvendelse, før end man egentlig har 

undersøgt problemets omfang, og da man ikke rigtig kan finde en faglig begrundelse for forehavendet, skal 

luk i ge  foretages ige e  ”frivillige” aftaler. 

Systematikken i vandforsyningsloven 

Der er en grundlæggende systematik i vandforsyningsloven, der på mange måder er ganske fornuftig. I 

lovens § 11 a, udpeger ministeren en række områder, hvor der er drikkevandsinteresser. Kommunen er 

efterfølgende forpligtet til at lave en indsatsplan for de områder, der er udpeget som indsatsområder, 

nærmere bestemt områder, der er omfattet af lovens § 11 a, stk. 1, nr. 5, jf. lovens § 13. Samtidig er der en 

opsamlingsbestemmelse i lovens § 13 a, der angiver, at såfremt udpegningen er utilstrækkelig, så kan 

kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan for et område udenfor de udpegede indsatsplanområde. 

Systematikken omkring indsatsplaner er som juridisk standard en fornuftig systematik, fordi der skal 

udarbejdes en vurdering af forureningstrusler, vurdering af arealanvendelsen, m.v. Der skal udarbejdes en 

indsatsplan i kommunen, der bl.a. er omfattet af SMV-vurdering, hvorved der bl.a. er høring. Med andre 

ord er der en procedure, der sikrer grundlæggende demokratiske rettigheder og underbygger, at faglighed 

og jura kan komme i højsædet. 

Først, når planen er udarbejdet, skal kommunen vurdere, hvorvidt der er behov for indgreb. Måske er det 

tilfældet, måske er det ikke tilfældet. Dette beror jo netop på en konkret faglig vurdering, hvor der tages 
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højde for mange forskellige forureningsscenarier, fx jordforurening, naturligt forekommende arsen, 

pumpetryk, pumpefordeling, m.v. 

De foreslåede regler for BNBO udtrykker en mistillid til dette grundlæggende system. Hvis en kommune i 

dag vurderer, at der er fagligt grundlag for, at der nær en vandindvinding er behov for en særlig beskyttelse 

(BNBO), så kan kommunen allerede med de eksisterende regler gennemføre indgreb mod fuld erstatning. 

Hvis en boring ligger udenfor et indsatsplanområde, så kan kommunen, jf. § 13 a lave en indsatsplan 

udenfor indsatsområderne, jf. lovens § 11 a, stk. 1, nr. 5. Med andre ord var systemet juridisk, 

administrativt og fagligt fuldt dækkende før seneste ændring af lov om vandforsyning vedr. obligatorisk 

kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og pligt til indberetning, der var i høring i 

august i år. 

Lovændringen fra augusthøringen medfører alene forvirring og kan desuden ses som et udtryk for, at 

ministeriet ikke stoler på, at kommunerne lever op til deres ansvar. 

Loven sammenholdt med GIS-kortet  

I kortudpegningen vises der både boringsnære beskyttelsesområder og oplande til boringsnære 

beskyttelsesområder. Det ene område er helt tæt på vandboringer (almen vandforsyning), hvor det så vidt 

ses af materialet er en betingelse, at vandboringen er aktiv (boringsnære beskyttelsesområder). Den anden 

type udpegning er et opland, dvs. vandstrømning over lang tid (vist nok cirka 200 år) til vandboringen 

(indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser). 

Det fremgår ikke klart af GIS-kortet, hvorvidt udpegningen efter lovens § 11 a, stk. 1, nr. 6, er de små 

skraverede cirkler eller de store oplande op til de mindre cirkler. Ministeriet bør sikre sig, at GIS-kortet 

afspejler loven, og det tydeligt fremgår af loven, hvilke lag på GIS-kortet, der hører til hvilke 

lovbestemmelser. Ellers er det jo praktisk taget umuligt at komme med et relevant høringssvar – og det er 

selvfølgelig ikke ministeriets hensigt at frarøve interessenterne muligheden for at komme med konstruktive 

høringssvar. 

Jeg gør desuden opmærksom på, at GIS-laget skal bevares uforandret til evig tid, idet dette bl.a. udgør selve 

materialet for en aktindsigt. I det GIS-lag, der er tilknyttet denne høring, kan ændringerne kun ses ved at 

klikke lage e fra og til, i og ed ”de  ye” udpeg i g også i deholder de allerede udpegede arealer. Det er 

således umådeligt svært at få overblik over, hvad der reelt er ændret med bekendtgørelse om 

drikkevandsressourcer, som nu er i høring. 

Retsvirkningerne af udpegningen 

Formelt set har ministeren (GEUS) overordnet udpeget nogle forskellige områder. Udpegningen bygger på 

modeller, der ikke tager højde for alle scenarier indenfor et konkret område. Her ville det derfor være 

logisk, at kommunen så nærmere på de enkelte områder, og behovet for en eventuel indsats. I stedet bliver 

kortudpegningen langt til grund for, at kommunen nu skal vurdere, at der skal ske restriktioner over for 

pesticider og gødning indenfor disse områder, her tænkes især på BNBO, jf. tillægsaftale til aftale om 

pesticidstrategi 2017-2021 fra 11. januar 2019 samt efterfølgende bekendtgørelser og vejledninger.  

Med udkast til lov om ændring af lov om vandforsyning vedr. obligatorisk kommunal vurdering af 

boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og pligt til indberetning, der for nylig har været i høring, er 

logikken, at i det omfang, at der indføres begrænsninger i BNBO, så er kriterierne i bekendtgørelsen 
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fyldestgørende normer for vurderingen – og resultatet er derfor rigtigt. Modsat, i det omfang, at 

kommunen når frem til, at der ikke skal gennemføres krav, så er kriterierne i bekendtgørelsen ikke 

fyldestgørende normer for vurderingen – og resultatet er derfor (formentlig) forkert, hvorefter kommunen 

skal opfylde nye betingelser, som besluttes af ministeren. 

Kommunen er reelt afskåret fra at vurdere, at behovet for yderligere tiltag indenfor et BNBO ikke er fagligt 

nødvendigt. Den faglige vurdering bliver således illusorisk, da det allerede fra ministeriets side er besluttet, 

at den faglige vurdering skal ende ud med, at der ikke må gødes eller sprøjtes indenfor BNBO, hertil skal 

igen henvises til tillægsaftale til aftale om pesticidstrategi 2017-2021. 

Det vil således sige, at borgerne allerede ved kortlægningen kan forvente, at deres jord bliver mindre værd, 

hvilket også gælder eventuelle købere af denne jord eller ejendom. Det medfører, at det får en direkte 

økonomisk konsekvens for borgeren, så snart der er tegnet en streg på kortet. Dette skal sammenholdes 

med, at ministeriet før har erkendt, kortlægningen er udarbejdet på et begrænset oplysningsgrundlag, der 

nødvendiggør, at der løbende offentliggøres nye bekendtgørelser. Der er således ingen retssikkerhed 

forbundet med kortlægningen, som det ellers gives udtryk for i L 72, hvor det specifikt fremgår om 

vandforsyningsloven og grundvandsbeskyttelsen, at: 

”Erfari ger e fra 1. pla periode af va dpla læg i ge  [...] har vist, at der navnlig af hensyn til retssikkerheden er 

behov for at klarlægge de retlige rammer i forbindelse med drikkevandsbeskyttelsen. [...]I forbindelse hermed 

ønskes, at den nyeste viden fra kortlægning og udpegning af drikkevandsressourcer, som er en objektiv, 

konstaterbar størrelse af rent faglig karakter, kan udnyttes tidligt som grundlag for myndigheders og andres 

administration. [...]Udpegningen af drikkevandsressourcer udgør et bindende grundlag for myndigheders 

administration i medfør af sektorlovgivningen og indebærer i forhold til indsatsplanlægningen efter 

vandforsyningsloven en pligt for kommunalbestyrelsen til at udarbejde indsatsplaner eller delindsatsplaner efter 

vandforsyningslovens § 13[...]” i e fre hævelser  (Kilde: L 72, alm. del. Afsnit 3.2, side 4-5.) 

Juridisk set, bør Ministeriet således overveje, om der allerede ved kortlægningen er tale om ekspropriation, 

der udløser erstatning, da værdiforringelsen sker i netop det øjeblik, at stregen på GIS-kortet foretages. Det 

tyder på, at man vil lukke de boringsnære områder for pesticidanvendelse, førend man egentlig har 

undersøgt problemets omfang, og da man ikke rigtig kan finde en faglig begrundelse for forehavendet, skal 

lukningen foretages ige e  ”frivillige” aftaler. 

Sagen er, at i de øverste jordlag er det tyngdekraften, der er bestemmende for nedsivningshastigheden. Så 

længe det er tyngdekraften, der er bestemmende, så er en sugeeffekt irrelevant. Det er først, når vandet 

rammer nogle lommer med vand, et lerlag eller tilsvarende, at det er vandets strømhastighed, der er 

bestemmende. 

Årsage  til, at a  vil i dføre BNBO, skyldes så vidt vides, at der ka  ske e  ”sugeeffekt”. Hvis a  lægger 
til grund, at pesticider skal være på eller unde kravværdien på 0,1 mg/liter i 1 meters dybde, så er det 

meget svært at forestille sig, at der på trods af, at der (måske) kan være en sugeeffekt, at det vil være et 

problem. 

Det er jo netop ikke et problem, at der kommer pesticider eller pesticidrester på eller under kravværdien 

ned i grundvandsforekomsterne. 

Dette rejser følgende spørgsmål, som gerne ses besvaret i forbindelse med høringen: 
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1. En udtømmende liste over samtlige BNBO-områder, hvor følgende oplyses 

a. Hvilken/hvilke grundvandsforekomster tager boringen (og indtag) vand fra? 

b. Hvilken kvalitativ og kvantitativ tilstand er den pågældende grundvandsforekomst i? 

c. Hvis grundvandsforekomsten er i god tilstand kvalitativt (kemisk), hvad er begrundelsen for 

at indføre skærpet anvendelse af pesticider boringsnært? 

Gamle lossepladser og affaldsdepoter 

Der findes alt for mange ikke-kortlagte lossepladser og affaldsdepoter, hvor der er risiko for nedsivning til 

grundvandet. Vil man beskytte vores drikkevandressourcer, er det nødvendigt at få kortlagt 

forureningskilderne fra alle steder og få renset op. Det er ikke dækkende kun at kigge på landbruget. Det 

bør da i det mindste kræves, at kommunen bl.a. skal vurdere, om der er jordforurening i området, inden 

der påbegyndes indsatser overfor landbruget. 

Regionerne ved meget lidt om ikke-kortlagte lossepladser, og der har ikke været politisk vilje til at finde 

disse områder. Vi har en hel generation, der har været med til lovligt at fylde disse lossepladser, som ved 

hvor de findes. Jo længere tid politikerne venter med at spørge denne generation om viden, jo nærmere 

kommer vi, at denne viden går tabt. Det er ved at være sidste udkald. 

Spørgsmål til modellerne 

2. Hvilken/hvilke modeller har man brugt til udpegningen af drikkevandsressourcer? 

a. Er denne model anvendelig til at regne på regelret anvendelse af pesticider? 

b. Kunne man bruge andre modeller? 

c. I givet fald hvilke? 

d. Kunne det få betydning for afgrænsningen af de forskellige områder, hvis andre modeller 

blev brugt? 

3. Er der i forbindelse med udpegningen taget højde for om grundvandet i det udpegede område er i 

god eller dårlig kvantitativ og kvalitativ tilstand? 

Konklusion 

Det er ikke uden konsekvenser for erhvervslivet, når der ud fra mangelfulde modelberegninger udpeges 

områder, hvor der med stor sandsynlighed skal indføres meget omfattende rådighedsindskrænkninger på 

privat ejendom. Så snart stregen er tegnet, kan det mærkes på værdien af de ejendomme, der ligger 

indenfor stregerne, om det så er i dsatso råder, BNBO’er eller de ye opla de til BNBO’er, hvor i ge  
endnu ved, hvad der kommer af følelsesbetonede restriktioner. 

Der skal ikke foretages vilkårlige indgreb i ejendomsretten, uden det er fagligt begrundet. Udover at 

indgrebene er meningsløse, er de også i strid med ejendomsrettens ukrænkelighed, hvilket heldigvis stadig 

er en af vores grundlovssikrede rettigheder.    
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Med venlig hilsen 

 

 

Nikolaj Schulz 

Chefjurist 

Bæredygtigt Landbrug 

mobil. +45 60 14 12 30 

E-mail: nsc@baeredygtigtlandbrug.dk 

Web: www.baeredygtigtlandbrug.dk 
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Til: Miljøstyrelsen, Grundvandskortlægningen 

 

Tak for muligheden for med en ekstra dag at nå at gennemgå høringsmaterialet. 

 

Danske Vandværker har ingen bemærkninger til det fremsendte høringsmateriale.  

 

Med venlig hilsen 

 

Robert Jensen 

Juridisk Rådgiver 

 

 

 

Tlf. direkte 56 13 02 01|rj@danskevv.dk 

Solrød Center 20C | 2680 Solrød Strand 

www.danskevv.dk | info@danskevv.dk 

 

_Modtag vores nyhedsbrev 

 

Danske Vandværker er brancheforening for landets vandværker. Medlemsskaren tæller også 

vandbranchens industri og leverandører. Danske Vandværker er den eneste brancheforening, der alene 

koncentrerer sig om forsyning af drikkevand. 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Walter Brüsch <wb@dn.dk>

Sendt: 19. september 2019 12:00

Til: MST Nordjylland postkasse

Cc: Jens la Cour; Morten Pedersen

Emne: Svar fra Danmarks Naturfredningsforening - Høring af bekendtgørelse om 

udpegning af drikkevandsressourcer 2019 - høringsfrist 23.09.19 (MST-022-00453)

MST-022-00453 

 

Danmarks Naturfredningsforening takker for muligheden for at kunne afgive et høringsvar om den endelige 

udpegning af BNBO områder.  

Det fremsendte materiale, og materialet på høringsportalen, fremstår både professionelt og velgennembearbejdet. 

Det bliver spændende at følge kommunernes godkendelser af BNBO, og hvordan kommunerne og vandværkerne 

sammen gennemfører påbud mod erhvervsmæssig udsprøjtning af pesticider i BNBO. 

 

I forbindelse med: 

”Høring af forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning (obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære 

beskyttelsesområder (BNBO) og pligt til indberetning). Miljø- og Fødevareudvalget 2018-19 (2. samling) MOF Alm. 

del - Bilag 46.” 

havde Danmarks Naturfredningsforening en række bemærkning.  

Danmarks Naturfredningsforening vil gerne her gentage og uddybe en af bemærkningerne.  Danmarks 

Naturfredningsforening mener, at indsatsen indenfor BNBO omkring aktive drikkevandsboringer bør  udvides til også 

at omfatte ”BNBO ved landbrugets vandingsboringer”. Dette skyldes, at jordbruget gennem de senere år har 

indvundet omtrent samme mængde vandingsvand pr. år, som de almene  vandværker tilsammen. Der er ikke i dag 

udpeget BNBO omkring markvandingsboringer, selvom disse boringer indvinder store mængder grundvand til 

vanding på få sommermåneder. Det betyder, at ungt ofte pesticidforurenet vand trækkes ned i de dybere del af 

magasinerne, når der indvindes vandingsvand, også på sandjord. 

I Danmark er der i følge Jupiter ca. 3.500 aktive markvandingsboringer. Den gennemsnitlige dybde til top indtag for 

markvandingsboringerne er ifølge dataudtræk fra Jupiter ca. 37 meter under terræn, mens den gennemsnitlige 

dybde til top indtag i vandværksboringerne er ca. 35,4 meter under terræn (december 2018).  

DN mener, at der skal være samme regler for vandingsboringer som for aktive drikkevandsboringer. Godkendelsen 

af pesticider omfatter regelret brug på regelret dyrket jord, og ikke i BNBO omkring vandingsboringerne eller 

drikkevandsboringer, hvor indvindingen trækker ungt grundvand ned i magasinerne. Ved vandingsboringer er dette 

særligt problematisk, hvilket skyldes at, når vandingen stopper efter få måneder, vil unge vand udgøre en risiko for 

vandværksboringer nedstrøms vandingsboringerne. 

 

Med venlig hilsen 

 
Walter Brüsch 
Geolog og Seniorrådgiver 
Danmarks Natur(F)Redningsforening, 
Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Tlf. 40 97 32 43 priv. mob.  61788929 
e-mail wb@dn.dk 
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Fra: DN Hovedpostkasse  

Sendt: 14. august 2019 13:48 

Til: Walter Brüsch <wb@dn.dk> 

Emne: VS: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019 - høringsfrist 23.09.19 (MST-022-

00453) 

 

 

 

Fra: Dorthe Nørgaard Lund [mailto:donlu@mst.dk] På vegne af MST Nordjylland postkasse 

Sendt: 12. august 2019 09:04 

 

Emne: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019 - høringsfrist 23.09.19 (MST-022-

00453) 

 

Til høringsparter 

 

Miljøstyrelsen igangsætter høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer den 12. august 2019. 

Vedhæftet er høringsbrev inkl. høringsliste, liste med sløjfede boringer, liste med vandforsyningsanlæg uden 

tilladelse samt liste over kommuner med rettelser. Høringsmateriale kan findes høringsportalen.  

 

Områdeafgrænsningerne kan findes på MiljøGIS. 

 

Frist for høringssvar er mandag, den 23. september 2019 kl. 16.00.   

 

Høringssvar sendes til Grundvandskortlægningens hovedpostkasse, njl@mst.dk, eller med post til Niels Bohrs Vej 30, 

9220 Aalborg Øst, med reference til journalnummer MST-022-00453. 

 

 
Med venlig hilsen 

 

Katrine Foss-Pedersen 

Naturgeograf l Nordjylland Grundvand  

Dir tlf.: (+45) 41 27 14 60 l kafos@mst.dk   

 

 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Miljøstyrelsen l Niels Bohrs Vej 30 l 9220 Aalborg Øst l Tlf. +45 72 54 40 00 l njl@mst.dk l www.mfvm.dk l www.mst.dk 
 
Sådan håndterer vi dine personoplysninger  
Hvis du har behov for engelsk version benyttes denne: How we process your personal data 
 

Please consider the environment before printing this message 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Telefon 76 16 16 16 

www.esbjergkommune.dk 

   
Høringssvar – Esbjerg & Fanø kommuner 

 
Vejrup Vandværk (JUP ID 50186) 
I høringsudkastet fremgår både det nyberegnede indvindingsopland samt 
det tidligere nu udgående indvindingsopland. Det udgåede indvindingsop-
land er det todelte indvindvindingsopland. Dette bør fjernes, idet boringen 
som dette er udpeget for, er sløjfet. 
 

 
Figur 1 Vejrup Vandværks indvindingopland. Det udgåede opland er det sydligste. 

 
Vilslev Vandværk (JUP ID 53098) 
Vilslev Vandværk er nedlagt og udpumpningen overtaget af Gredstedbro 
Vandværk. Indvindingsopland og BNBO bør derfor udgå. Esbjerg Kom-
mune har tidligere anmodet om udtagelse af indvindingsopland og BNBO 
pr. e-mail d. 24-06-2019. 

Miljøstyrelsen 
Haraldsgade 53 
2100 København Ø 

Teknik & Miljø 
Natur & Vandmiljø 

Torvegade 74, 6700 Esbjerg 

 

Dato 2. september 2019 

Sagsid 19/30891 



 
 
 

 

Teknik & Miljø 
Natur & Vandmiljø  

- 2 - 

 
Figur 2 Vilslev Vandværk indvindingsopland er det vestlige opland 

 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Jakob Top Jørgensen 
Faglig koordinator 
 



Kære Katrine 
 
Først tak for snakken, og så sender jeg korrektioner i forhold til BNBO til 4 boringer: 
 
DGU nr. 217.911 – Ebbeskov Vandværk mangler BNBO-udpegning 
DGU nr. 217.173, 217.238 og 217.213 tilhører IKKE vandværker, go derfor skal der ikke beregnes 
BNBO 
 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig. 
 
 
 
Venlig hilsen 

 

Hanne Christensen 

Miljømedarbejder  

Direkte tlf.: 56203052  

 

 
Center for Plan & Miljø  
Miljø  
Frederiksgade 9  Telefon: 56203000 
4690 Haslev   www.faxekommune.dk 

 
 

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev  

 
Hvis du som borger eller virksomhed skal sende følsomme oplysninger til Faxe 
Kommune skal du bruge Digital Post. 
 
Du kan som borger sende Digital Post til Faxe Kommune ved at benytte linket 
herunder. Husk at have dit NemID klar. 
https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=12489 
 
Du kan som virksomhed sende Digital Post til Faxe Kommune ved at benytte 
linket herunder. Husk at have dit NemID for erhverv klar. 
https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=12489 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Louise Overgaard Pedersen <loope@frederikssund.dk>

Sendt: 23. september 2019 14:36

Til: MST Nordjylland postkasse

Emne: Svar fra Frederikssund Kommune - Høringssvar  Bekendtgørelse  (4864302)

Til Miljøstyrelsen  
 
Frederikssund Kommune har følgende bemærkninger til høring af bekendtgørelse om udpegning af 
drikkevandsressourcer (4864302) . 
 
I mail af den 20. september 2019 oplyser Miljøstyrelsen til Frederikssund Kommune at BNBO beregninger for resten 
af Frederikssund Kommune er sat på hold, på baggrund af GEUS´ ekspertvurdering af Miljøstyrelsens 
BNBO  beregningskoncept, hvilket har medført at der skal udarbejdes et nyt koncept for beregning af BNBO. 
 
I bekendtgørelsen som er i høring, er der udpeget to nye  BNBO´er for Jørlunde By Vandværk og Sigerslevvester 
Vandværk, som er beregnet ud fra den metode som nu Miljøstyrelsen nu vil revurdere. Frederikssund Kommune 
mener derfor at de to pågældende BNBO´er bør genberegnes når Miljøstyrelsen har fundet frem til en ny 
beregningsmetode, idet vi forudser at afgørelser vedr. disse BNBO´er vil blive påklaget på baggrund af 
beregningsmetoden. 
 
  
Venlig hilsen 
  
Louise Overgaard Pedersen 
Geolog - Grundvandsgruppen 
  
Center for By og Landskab 
Byg og Miljø  
Torvet 2, 3600 Frederikssund 
47 35 10 00 
www.frederikssund.dk 

 

 
 

Vi passer på dine data 
Frederikssund Kommune løser mange forskellige opgaver. I den 
forbindelse behandler vi en række almindelige og følsomme 
personoplysninger, afhængig af opgavetypen. Vi håndterer kun de 
personoplysninger som er nødvendige for at vi kan løse opgaven, 
og vi behandler dem altid på en forsvarlig måde i henhold til 
lovgivningen. 
 
 
Vil du vide mere, så læs om vores databeskyttelse og dine 
rettigheder på vores hjemmeside. 

 



From: Simon Groth Teisen 

Sent: Wed, 18 Sep 2019 08:24:41 +0000 

To: MST Nordjylland postkasse 

Cc: Helle Bank 

Subject: Svar fra Furesø Kommune - høringssvar til bekendtgørelse om udpegning af 

drikkevandsressourcer 2019 (Journalnummer MST-022-00453) 

 

Hermed Furesø Kommunes bemærkninger til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 

2019. 

Af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer fremgår ikke Flagsø Kildeplads 

tilhørende Lillevang Vandværk (anlægsID 83137) , da der endnu ikke er beregnet BNBO for denne 

kildeplads. Flagsø Kildeplads omfatter boringerne DGU. 193.3024 og 193.3025. Furesø Kommune indmeldte 

ønsket om at få beregnet BNBO og indvindingsopland i juli 2018. 

 

Venlig hilsen 

Simon Teisen 

Geolog 
Center for By, Erhverv og Kultur 

Furesø Kommune 

Stiager 2 

3500 Værløse 

Telefon: 72355328 

Email: sgt5@furesoe.dk 



Hej igen. 

Jeg har netop opdaget, at indvindingsoplandet til Bagsværd Vandværk ligger under temaet ”Øvrige 

afgrænsninger” / ”Kortlægningsindmeldinger”. 

Kan jeg gå ud fra at indvindingsoplandet til Bagsværd Vandværk vil komme med i næste bekendtgørelse? 

 

Samtidig ser det ikke ud til, at indvindingsoplande indenfor OSD fremgår af MiljøGIS?? 

Kan det mon passe? 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Anne Stalk 

 
Cand.techn.soc. I Specialkonsulent 
By- og Miljøforvaltningen 

 

Direkte telefon: 39 57 59 33  

E-mail: astalk@gladsaxe.dk 

 

 
 

Miljøafdelingen 

Rådhus Allé 7 

2860 Søborg 

gladsaxe.dk 



 

 
 

 

 

 

 

 

Fra: Vand Postkasse  

Sendt: 12. august 2019 14:34 

Til: njl@mst.dk 

Emne: Indledende kommentar og spørgsmål: Digital post fra Miljøstyrelsen: Høring af bekendt 

 

Til rette vedkommende hos grundvandskortlægningens hovedpostkasse.  

Gladsaxe Kommune har modtaget nedenstående mail vedr. høring af bekendtgørelse om udpegning af 

drikkevandsbekendtgørelsen.  

 

I den forbindelse har Gladsaxe Kommune bemærket, at indvindingsoplandet ved Bagsværd vandværk ikke 

er udpeget. Efter aftale med Anders Pytlich, sendt Gladsaxe Kommune d. 28. september 2019 vedlagte mail 

inkl. materiale vedr. dette til jer. 

 

Hvad skal vi gøre for at få registreret indvindingsoplandet til Bagsværd Vandværk?? 

 

På forhånd tak. 

 

 

Med venlig hilsen 

Anne Stalk 

 
Cand.techn.soc. I Specialkonsulent 
By- og Miljøforvaltningen 

 

Direkte telefon: 39 57 59 33  

E-mail: astalk@gladsaxe.dk 

 

 
 

Miljøafdelingen 

Rådhus Allé 7 

2860 Søborg 

gladsaxe.dk 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Peter Hegel <phg@greve.dk>

Sendt: 21. august 2019 10:24

Til: MST Nordjylland postkasse

Emne: Svar fra Greve Kommune - Opdatering på vandforsyningen i Greve Kommune

Til Miljøstyrelsens grundvandskortlægning. 

 

Miljøstyrelsen har den 12. august 2019 sendt et udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer i 

høring (J.nr.MST-022-00453) 

 

Greve Kommune har nu gennemgået områdeafgrænsningerne og har følgende bemærkninger til udpegningerne. 

 

Anlæg 104371 – Karlslunde Bys vandværk: Produktionen af drikkevand på vandværket er ophørt i 2019 og 

indvindingsboringerne sløjfet. Det er på nuværende tidspunkt ikke afgjort om vandværket vil fusionere med Greve 

Vandværk eller fortsætte som et distributionsselskab.  

Det er således ikke relevant at udpege et BNBO for dette anlæg. Greve Kommune har derfor sat anlægget som 

inaktivt den 15. august 2019. Såfremt anlægget fortsætter som et distributionsselskab vil kommunen igen sætte 

anlægget som aktivt, med angivelse af at ”tilladelse ej nødvendigt” ligesom det er tilfældet med anlæg 104368 – 

Karlslunde Strands Vandværk 

 

Anlæg 105169 –Vendals Bakke Kildeplads: Anlægget har haft en tilladelse gældende til 2036. Greve Kommune har 

den 15. august givet en ny tilladelse til kildepladsen (opdateret i Jupiter den 16. august 2019). I forbindelse med den 

nye tilladelse er den gamle tilladelse tilbagekaldt. Den nye tilladelse er på 650.000 m3 årligt i forhold til den gamle 

tilladelse på 350.000 m3 årligt. 

Tilladelsen af 15. august 2019 omfatter også ibrugtagning af 2 nye boringer (DGU nr. 207.5573 og DGU nr. 

207.5575). Greve Kommune vurderer, at den ændrede indvindingstilladelse skal indgå i den kommende 

områdeudpegning. 

 

Der er i tilladelsen sat et specielt vilkår til de 2 nye boringer, da de indvinder fra et frit kalkmagasin, modsat de 3 

gamle boringer der indvinder fra et spændt kalkmagasin. Indvindingen på boringsniveau forventes at være  

Boring 207.3797 207.3862 207.4117 207.5573 207.5575 
oppumpning m3/år 150.000 150.000 150.000 150.000 50.000 

 

Anlæg 104362-Greve Strand Kildeplads: Anlægget har er stadigt aktivt men har ingen gældende tilladelse, hvilket 

også fremgår af MST’s liste. Der er udpeget BNBO udpegning for boringerne DGU nr. 207.2582 og DGU nr. 207.2583. 

Begge boringer er sløjfet i forbindelse med en omorganisering af kildepladsen. Greve Kommune kan oplyse, at 

kildepladsen vil blive nedlagt og de resterende boringer tilknyttet 2 nye kildepladser Mosede Kildeplads (anlæg 

190094 ) og Hundige Kildeplads (anlæg:190095). Anlæggene er oprettet i Jupiter med indvindingsboringerne 

tilknyttet. Indvindingstilladelserne er under udarbejdelse.  

 

Har I spørgsmål til ovenstående er I meget velkomne til at kontakte mig på tlf.: 43 97 94 38. 

 

 

Med venlig hilsen 
 
Peter Hegel 
Cand. Scient. Geolog   
   

  
  

Greve Kommune 
Center for Teknik & Miljø 
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Rådhusholmen 10 
2670 Greve 
Telefon:  43979797  
Direkte:  43979438  
E-mail: phg@greve.dk 
Web: www.greve.dk  

    
 

   

Følg os på facebook 

 



1

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Steen Henning Larsen <slars@gribskov.dk>

Sendt: 19. september 2019 14:21

Til: MST Nordjylland postkasse

Emne: Svar fra Gribskov Kommune - Bekendtgørelse om udpegning af 

drikkevandsressourcer

Hej  

 

Vi har gennemgået nævnte bekendtgørelse. 

 

Det giver kun anledning til 2 mindre bemærkninger: 

 

1. OSD området ud for Villingebæk strækker sig ud i havet. 

2. BNBO ved det tidligere Rævebakkens vandværk er korrekt fjernet, da boringerne er sløjfede. Vi ser frem til 

en regulering af indsatsområde og det følsomme indvindingsområde, som følge af sløjfningen. 

 

 

Med venlig hilsen 
 
Steen Larsen 
Center for Teknik og Miljø 
Tlf. 72 49 82 05 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Henrik Andersen (Natur og Miljø) <heande@guldborgsund.dk>

Sendt: 25. september 2019 08:33

Til: MST Nordjylland postkasse

Cc: Katrine Foss-Pedersen

Emne: Svar fra Guldborgsund Kommune - Høringssvar MST-022-00543

Af jeres høringsbrev fremgår det at BNBO udgår for de vandværker som ikke har en gældende 
indvindingstilladelse. Vi vil derfor gerne høre om det er påtænkt at tegne nye BNBO’er når de får en tilladelse og 
om der er påtænkt nye beregningsmetoder i stedet for den metode der er anvendt tidligere (den har jeg ytret 
svar på ved tidligere lejligheder). BNBO er jo ikke en stationær størrelse, da den afhænger af antallet af boringer 
som et vandværk har. Og med alle de nye fund af pesticider der på det seneste er kommet (pga. undersøgelse for 
mange nye stoffer), vil mange vandværker have behov for nye boringer og gamle boringer vil skulle lukkes. Det 
er bl.a. en af grundene til Guldborgsund Kommune ikke har meddelt tilladelser, da vi i øjeblikket har mange 
vandværker med overskridelser af pesticider og der arbejdes på løsninger. Og flere vandværker vil i fremtiden 
skulle slå sig sammen eller have nye boringer. Derfor ser strukturen anderledes ud om nogle år end den gør nu. 
 
Det leder frem til at Statens tanke om at vandværker en gang for alle skal betale landmænd for ikke at dyrke med 
pesticider inden for OSD er en meget dårlig løsning, da indvinding ikke er en stationær størrelse både med 
mængde og placering. Derfor kan vandværker have købt arealer omkring en boring (BNBO’er) og så findes der en 
pesticidforurening fra fordums tid, og så kan boringen ikke bruges alligevel, så skal de ud at købe nye arealer 
omkring nye boringer. Det rigtige ville være at vandværker betalte årligt for BNBO lige som med 25 m zonen. 
 
Beklager at bemærkningen kommer et par dage for sent.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
  
HENRIK ANDERSEN (NATUR OG 
MILJØ) 
CIVILINGENIØR 
MILJØ 
CENTER FOR TEKNIK & MILJØ 
 

  

DIR +45 54731988 
HEANDE@GULDBORGSUND.DK
 

  

GULDBORGSUND KOMMUNE 
PARKVEJ 37 
4800 NYKØBING F. 
WWW.GULDBORGSUND.DK 

 

  

 

  

  
Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af 
personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Lars Kolthoff <Lars.Kolthoff@herlev.dk>

Sendt: 2. september 2019 11:22

Til: MST Nordjylland postkasse

Emne: Svar fra Herlev Kommune -  (høringssvar)

Herlev Kommune har ingen kommentarer til høringen af bekendtgørelse om udpegning af 

drikkevandsressourcer 2019. 

Journalnummer: MST-022-00453 

 

 

Venlig hilsen 

  

Lars Kolthoff 

  

Miljø 

Herlev Kommune 

Herlev Bygade 90 

2730 Herlev 

Tlf: 4452 6449 

Lars.Kolthoff@herlev.dk  

  

 

  

 

Sådan behandler Herlev Kommune dine persondata 
Når du henvender dig til Herlev Kommune, behandler vi oplysninger om dig i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Vi bruger 
dine oplysninger til at behandle og besvare din henvendelse, og vi sletter dine oplysninger efter arkivlovens regler. På 
Herlev.dk/persondata kan du læse mere om dine rettigheder, og om hvordan vi passer på dine oplysninger.  
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Lene Bagh <LeneBa@htk.dk>

Sendt: 12. september 2019 13:39

Til: MST Nordjylland postkasse

Cc: Anja Charlotte Kiel Groth; Arne Schøller Larsen

Emne: Svar fra Høje-Taastrup Kommune - MST-022-00453

Høringssvar til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 

 
I Høje-Taastrup Kommune har vi bemærkninger til bilag ”Anlæg til almene vandforsyninger med 
manglende tilladelser. 
 
Det fremgår af listen, at der er tre vandværker i Høje-Tasstup Kommune, som ikke har en tilladelse, 
hvilket ikke er korrekt: 
 
Høje-Taastrup  Reerslev Vandværk 

a.m.b.a.  

106391  

Høje-Taastrup  I/S Stærkende Vandværk  106392  

Høje-Taastrup  Rømershøj Vandværk  106395  

 
Der gælder følgende for de tre vandværker: 
 

• Reerslev Vandværk har en ny indvindingstilladelse fra den 28-08-2019 gældende til den 28-08-
2049, hvilket er indberettet til Jupiter-databasen, tilladelsesid. 141646. 

• I/S Stærkende Vandværk har en ny indvindingstilladelse fra den 21-08-2019 gældende til den 
21-08-2049, hvilket er indberettet til Jupiter-databasen, tilladelsesid. 141647. 

• Rømershøj Vandværk har ikke ansøgt om ny indvindingstilladelse og er i dialog med andet 
vandværk om overtagelse. 

 
Venlig hilsen 
 
Lene Bagh 
Civilingeniør 

 

 
 

Teknik- og Miljøcenter 
Bygaden 2 
2630  Taastrup 
Telefon: 43591000 
Direkte: 43591276 
www.htk.dk 
LeneBa@htk.dk 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Heidi Hinge Krogsgaard <hehkr@ikast-brande.dk>

Sendt: 16. august 2019 10:18

Til: MST Nordjylland postkasse

Emne: Svar fra Ikast-Brande Kommune - Høringssvar udpegning af drikkevandsressourcer

Hej MST 

Vi skal give besked til MST, hvis BNBO ikke må fjernes. Jeg ved ikke, om dette både gælder hvis boringen er sløjfet og 

hvis vandværket ikke har en indvindingstilladelse. 

Ikast-Brande Kommune er indstillet på at BNBO omkring sløjfede boringer i kommunen fjernes. 

Vi har mange vandværker uden tilladelse, og vi når ikke at lave disse tilladelser inden bekendtgørelsen træder i kraft 

– flere af vandværkerne har ikke engang søgt om tilladelse endnu. Vandværkerne er i drift, og deres BNBO’er er 

derfor reelle, selvom de ikke har en gyldig tilladelse. Hvis de bliver fjernet fra bekendtgørelsen, har Ikast-Brande 

Kommune færre BNBO’er at gennemgå inden 2022, hvilket jo faktisk er et incitament - for en økonomisk presset 

kommune - til blot at lade BNBO’erne fjerne fra bekendtgørelsen. Men det kan vel ikke være tanken? 

Høringssvaret fra Ikast-Brande Kommune må derfor være: BNBO’er der tilhører vandværker i Ikast-Brande 

Kommune uden en gyldig indvindingstilladelse bør forblive i bekendtgørelsen. Men har MST en anden holdning til 

dette, så er det også OK.  

 

  

Venlig hilsen 

Heidi Hinge Krogsgaard 

Grundvand & Spildevand 

__________________________________ 
  

Ikast-Brande Kommune 

Bygge- og Miljøafdelingen 

Sjællandsgade 6 

7430 Ikast 

Tlf.:  +4599604000 
Direkte: +4599603361 
E-mail: hehkr@ikast-brande.dk 
Sikker e-mail:  http://www.ikast-brande.dk/personlig 
www.ikast-brande.dk 

            

  

Ikast-Brande Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. 

Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du 

kan også læse mere om dine rettigheder på http://www.datatilsynet.dk 
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Dato: 6. september 2019

Sags ID: SAG-2019-04540

Dok. ID: 2805113

E-mail: NPJ@kl.dk

Direkte: 3370 3750

Weidekampsgade 10

Postboks 3370

2300 København S

www.kl.dk

Side 1 af 1

NOTAT

Høringssvar til bekendtgørelse om udpegning af 
drikkevandsressourcer 2019

KL har 12. august 2019 modtaget ” Høring af bekendtgørelse om udpegning 

af drikkevandsressourcer”. KL takker for invitationen til at kommentere.

KL har ingen bemærkninger til bekendtgørelsens tekst, som har samme 

faktiske indhold, som tidligere bekendtgørelse. Endvidere har KL ikke 

forholdt sig til eventuelle konkrete rettelser til data i bilagene, som de enkelte 

kommuner i givet fald vil sende.

Det tages forbehold for efterfølgende politisk behandling af høringssvaret.

Venlig hilsen

Niels Philip Jensen

konsulent
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Susanne Nørgaard Marcussen <sunm@kolding.dk>

Sendt: 28. august 2019 09:09

Til: MST Nordjylland postkasse

Emne: Svar fra Kolding Kommune - Udkast til bekendtgørelse om udpegning af 

drikkevandsressourcer

Til Miljøstyrelsen 
 
Kolding Kommune har følgende bemærkninger til ”Udkast til bekendtgørelse om udpegning af 
drikkevandsressourcer”. 
 
Tabellen ”Anlæg til almene vandforsyninger med manglende tilladelser” 
Der er anført tre vandværker fra Kolding Kommune på listen. Det drejer sig om Ferup, Drenderup og Christiansfeld 
Vandværker.  

• Ferup Vandværk har en gyldig tilladelse gældende fra d. 16/5- 2019 og til d. 1/5-2049. Tilladelsen fremgår 
også af Jupiter databasen 

• Christiansfeld Vandværk har en gyldig tilladelse gældende fra d. 15/5-2019 og til d. 1/5-2049. Tilladelsen 
fremgår også af Jupiter databasen 

• Drenderup Vandværk har ingen gyldig tilladelse lige p.t., da vandværkets fremtid er under overvejelse 
 
Nye boringer 
Der er kommet flere nye boringer til, der også skal have beregnet BNBO. Disse er oplistet herunder 

• Almind Vandværk – boring DGU nr. 125.2453 

• Christiansfeld Vandværk – boring DGU nr. 142.1278 

• Egholt og omegn vandværk – boring DGU nr. 133.1765 
 
 
Venlig hilsen 

  

Susanne Nørgaard Marcussen 

Geolog 

— 

79 79 74 53  

sunm@kolding.dk  

  

 

  

By- og Udviklingsforvaltningen  

Industri, Jord og Grundvand 

— 

Nytorv 11 

6000 Kolding 

kolding.dk  

  

 

 
 
Her kan du læse om kommunens behandling af personoplysninger - klik her  
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Kirsten Harbo <Kirsten.Harbo@lemvig.dk>

Sendt: 9. september 2019 17:18

Til: MST Nordjylland postkasse

Emne: Svar fra Lemvig Kommune - MST-022-00453

Vedhæftede filer: vandværker status 2019.XLSX

Sag: MST-022-00453

Sagsdokument: 9229390

Til MST – Grundvandskortlægningen 

 

Hermed teknisk høringssvar på ”Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019”.  

Kommentarerne er angivet på skemaform i vedhæftede regneark, men er også gengivet nedenfor. 

 

Udpegning af OSD: 

Ingen kommentarer til udpegningerne – der er ikke sket ændringer. 

 

Indvindingsoplande: 

Indvindingsoplandene til vandværkerne Fabjerg, Bonnet, Højtoft, Vandborg Kirkeby og Skalstrup skal fjernes da 

vandværkerne er nedlagt. 

 

Nitrat følsomme arealer: 

Området der både ligger i indvindingsoplandet til  Vandborg Kirkeby vandværk og oplandet til  Engbjergvandværk. – 

Den del af området er ligger inden for Vandborg Kirkeby vandværks opland skal fjernes. Den del der ligger i Engbjerg 

vandværks opland skal bevares.  

Området der både ligger i indvindingsoplandet til  Højtoft vandværk og OSD’et  Engbjerg. – Den del af området er 

ligger inden for Højtoft vandværk opland skal fjernes. Den del der ligger i OSD Engbjerg skal bevares.  

Området i indvindingsoplandet til Fabjerg vandværk bevares, da det også ligger i OSD Klosterhede og er udpeget for 

magasinet. 

Området der ligger i Bonnet vandværks indvindingsopland bevares, da det også ligger i OSD Engbjerg og er udpeget 

for magasinet. 

 

Indsatsområder: 

Som nitratfølsomme områder 

 

BNBO: 

Lemvig kommune har 13 aktive Almene Vandværker og Miljøstyrelsen udpeger i hht. bekendtgørelsen BNBO ved 

Almene vandværker. Som angivet i høringsmaterialet har 6 af disse vandværker ikke en gyldig tilladelse. Vi har fået 

ansøgning fra 2, og afventer ansøgning fra de øvrige. At kommunen ikke har forlænget tilladelserne endnu, er ikke et 

udtryk for, at man ikke forventer de forlænges, men udelukkende et prioriterings spørgsmål. Det forventes at 

Miljøstyrelsen udpeger BNBO i hht. bekendtgørelsen, da det ellers vil have betydning for kommunens mulighed for 

at anvende reglerne i MBL § 21 c. (vanskepladser),  Bekendtgørelse 2016-12-21 nr. 1697 § 2 (kommuneplanlægning), 

Bekendtgørelse 2017-02-27 nr. 240 § 9 (jordvarmeanlæg) og anden lovgivning,  og derved forringe mulighederne for 

at beskytte grundvandet tæt på aktive drikkevandsboringer. Udpeges BNBO ikke ved boringerne, vil det kommende 

arbejde med at gennemgå BNBO (Tillægsaftalen af 11. januar 2019 til Pesticidstrategien) desuden mangle en 

forudsætning – nemlig BNBO’et. Det henstilles derfor til at BNBO udpeges som angivet i bekendtgørelsen. 

 

BNBO skal fjernes ved vandværkerne Fabjerg, Bonnet, Højtoft, Vandborg Kirkeby og Skalstrup, da der ikke længere 

sker oppumpning her. BNBO skal bibeholdes ved de aktive drikkevandsindvindingsboringer, der er angivet i det 

vedhæftede regneark. 

Med venlig hilsen   
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Kirsten Harbo 

Kemiker 

Natur og Miljø   

 

Lemvig Kommune Telefon: 9663 1200 
Rådhusgade 2 Direkte: 9663 1114 
DK-7620 Lemvig Mobil:  
www.lemvig.dk Mail: Kirsten.Harbo@lemvig.dk 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Ann-Luise Andersen <anlan@lolland.dk>

Sendt: 7. oktober 2019 09:56

Til: Katrine Foss-Pedersen

Emne: BNBO udpegninger i forbindelse med den bekendtgørelse der lige har været i 

høring

Opfølgningsflag: Opfølgning

Flagstatus: Afmærket

Sag: MST-022-00453

Sagsdokument: 9285764

Hej Kathrine 

 

Jeg har som nævnt i telefonen i fredags et spørgsmål, samt et par kommentarer til de BNBO’er der udpeges/fjernes 

med den nye bekendtgørelse der lige har været i høring. 

 

I den er det listet at følgende vandværkers BNBO’er fjernes fra udpegningen: 

 

Lolland  Holeby Og Omegns Vandværk  55593  Udløb Aug. 2018  

Lolland  Købelev Vandværk  56125  Udløb Sep. 2016    

Lolland  Lille Strandgård Vandværk  56126  Udløb Sep. 2016    

Lolland  Vesterby Fejø Vandværk  56134  Udløb Mar. 2019    

 

To af disse vandværkers tilladelser var også udløbet da sidste bekendtgørelse (den gældende) blev vedtaget og blev 

ikke udpeget der. Mit spørgsmål går da på, hvad med vores andre vandværker hvis tilladelse er udløbet? Bliver der 

udpeget BNBO for dem? De medgår alle af jeres miljøgis, men jeg kan ikke gennemskue om de kommer med eller ej, 

da i jo kun har undtaget 2 af de 10 hvor tilladelsen også var udløbet sidste gang. Lolland Kommune har følgende 

vandværker, hvor der ikke er registreret en gyldig indvindingstilladelse: 

 

Lolland  Fuglse Vandværk  55592 Udløb Sep. 2016 

Lolland  Holeby Og Omegns Vandværk  55593  Udløb Aug. 2018 

Lolland  Horslunde Vandværk  56123 Udløb Sep. 2016 

Lolland  Købelev Vandværk  56125 Udløb Sep. 2016 

Lolland  Lille Strandgård Vandværk  56126 Udløb Sep. 2016 

Lolland  Vesterby Fejø Vandværk  56134  Udløb Mar. 2019 

Lolland  Søllested Vandværk  56627 Udløb Sep. 2016 

Lolland  Vesterborg Vandværk  56628 Udløb Sep. 2016 

Lolland  Askø strandvig Vandværk  56677  Udløb Sep. 2016 

Lolland  Hunseby-Maglemer Vandværk  56680  Udløb Sep. 2016 

Lolland  Reersnæs Vandværk  56682 Udløb Sep. 2016 

Lolland  Østofte-Nørreballe Vandværk  56684 Udløb Sep. 2016 

 

Alle på nær Holeby og omegns vandværk står ens registreret i vores system, hvor de står registreret som 

eksisterende tilladelse under fornyelse. Dette er også gældende for Holeby, men der har vi ved en fejl ikke fået 

ændret. 

 

Sløjfede boringer 

I har også sendt en liste med sløjfede boringer ud. Vi har også en boring eller to til den liste. Det drejer sig om: 
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• DGU 236.475 tilhørende Stokkemarke Vandværk (ID 56683). Jeg forstår ikke helt hvorfor den er med, da den 

jo er registreret sløjfet? Kan du sige hvorfor den ikke er udtaget, måske har vi ikke registreret det godt nok. 

Under alle omstændigheder vil vi gerne have det BNBO fjernet. 

• DGU 229.225 tilhørende det lukkede Vindeby Vandværk (ID 56136). Boringen står ikke registreret som 

sløjfet, da jeg bøvler lidt med brøndborer. Boringen er sløjfet i foråret 2018. Vandværket er lukket feb. 2018 

og havde en indvindingstilladelse der udløb i sep. 2016. Det BNBO vil vi også gerne have fjernet. 

 

Nyt kildefelt 

I forbindelse med Femeren byggeriet har vi skulle etablere et nyt kildefelt (tilhørende Maribo vandværk – ID 55675). 

Kildefeltet har en gældende indvindingstilladelse fra 1.1.2020. I forbindelse med den gældende bekendtgørelse var i 

så søde at lave udkast til BNBO for de tre boringer også. Er der nogen mulighed for at de tre BNBO’er kan komme 

med i den kommende bekendtgørelse? da tilladelsen jo lige straks gælder. Det drejer som om boringerne; DGU 

236.663, DGU 236.664 og DGU 236.668.  

Tilladelsen er ikke registreret på Maribo vandværk endnu, da vi har lidt problemer med at få registreret vandværkets 

to kildefelters to forskellige indvindingstilladelser uden at der går ”ged” i det. 

 

Med venlig hilsen 

Ann-Luise 

Ann-Luise Andersen  

Civilingeniør 

Miljøsagsbehandler 
tlf. 5467 6457 
anlan@lolland.dk 

 

Lolland Kommune • Teknik- og Miljømyndighed • Fruegade 7 • 4970 Rødby • www.lolland.dk 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Mai Hansen <maih@norddjurs.dk>

Sendt: 19. august 2019 07:50

Til: MST Nordjylland postkasse

Emne: Fra Norddjurs Kommune - Høringssvar 

Til Miljøstyrelsen 
 
Vedr. MST-022-00453 
Norddjurs Kommunes bemærkninger til udløbne tilladelser og sløjfede boringer. 

 
Bemærkninger til udløbne tilladelser: 
Gennemgang af liste – udløbne tilladelser fra MST, vedhæftet. 
 
Udløbet tilladelse: 
Jupiter ID 00078195. Anholt Vandværk 
Jupiter ID 00078991. Bønnerup Vandværk (bliver fornyet indenfor en måned – har været i høring med en nedsat 
årlig indvindingsmængde på 25.000 m3/år. Jupiter opdateres) 
 
 
Tilladelser, der er blevet fornyet: 
Jupiter ID 00078996. Gjerrild Vandværk, fornyet 22/5-2019 
Jupiter ID 00079008. Selkær Mølle Vandværk, fornyet 17/7-2019 
Jupiter ID 00079567. Gjesing Vandværk, fornyet 13/6-2019 
Jupiter ID 00079572. Ørsted Vandværk, fornyet 1/2-2019 
 
 
I dag ændret til distributions vandværker, derfor ikke fornyede tilladelser: 
Jupiter ID 00079563. Udby Vandværk 
Jupiter ID 00079558. Tøjstrupvejen Vandværk 
Jupiter ID 00079560. Vivild Vandværk 
Jupiter ID 00079546. Udbyhøj Vandværk 
Jupiter ID 00079564. Holbæk Vandværk 
Jupiter ID 00079569. Hevring Vandværk 
Jupiter ID 00080316. Ø. Alling Vandværk 
Jupiter ID 00080314. V. Alling Vandværk (boring bliver solgt til markvandingsboring eller alternativt sløjfet) 
 
 
Supplerende til MST-listen, udløbne tilladelser 
Jupiter ID 00080298. Auning Vandværk – nedlagt vandværk, distribution. (Boring 70.638 sælges til markvanding 
eller sløjfes, øvrige er sløjfet) 
Jupiter ID 00080309. Ring Vandværk – nedlagt vandværk, distribution. (Boring sælges til markvanding eller 
alternativt sløjfet) 
Jupiter ID 00080320. Ø. Alling Mark Vandværk – har ingen tilladelse. Planlægger at blive distribution 
Jupiter ID 00079565. Voer Vandværk – tilladelse fornys med øget indvindingsmængde snarest, udløber 3/10-19 
 
 

Bemærkninger til sløjfede boringer: 
Gennemgang af liste – sløjfede boringer fra MST, vedhæftet. 
 
(Grøn – bekræftet sløjfet jf. MST´s liste. Brun med kommunens supplerende bemærkning ”sløjfet”/”til salg”) 
Jupiter ID 00080316. Ø. Alling: 69.156, 69.295 
Jupiter ID 00079560. Vivild: 70.145, 70.157 er også SLØJFET 
Jupiter ID 00079546. Udbyhøj: 59.165, 59.166, 59.157 er også SLØJFET 
Jupiter ID 00079563. Udby: 59.252 
Jupiter ID 00079558. Tøjstrupvejen: 69.214, 69.524 er til SALG som markvandingsboring/anden anvendelse 
Jupiter ID 0007955. Lystrup Strand: 60.39, 60.40, 60.52 er også SLØJFET, 60.92 er til SALG som 
markvandingsboring/anden anvendelse 
Jupiter ID 00079564. Holbæk: 59.262 
Jupiter ID 00079569. Hevring: 60.27 
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Giver ovenstående anledning til spørgsmål er I velkommen til at kontakte os. 
 
Med venlig hilsen  
Mai Hansen 
Miljøsagsbehandler 
Fællesforvaltning 
Norddjurs Kommune  
  
Email:  maih@norddjurs.dk 
Telefon:   89 59 40 09 
  

 

Denne mail kan indeholde fortrolige personoplysninger, som udelukkende er til brug for den rette modtager. Hvis du ved en fejltagelse har 
modtaget mailen, beder vi dig venligst informere afsenderen. For mere information se norddjurs.dk/oplysningspligt 
--- 
This email may contain confidential personal information which is for the sole use of the correct recipient. If you have inadvertently received the 
mail, please inform the sender. For more information, see norddjurs.dk/oplysningsplig (only in danish). 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Mai Hansen <maih@norddjurs.dk>

Sendt: 27. august 2019 15:02

Til: MST Nordjylland postkasse

Cc: Trine Lyngvig Nielsen; Katrine Foss-Pedersen

Emne: Svar fra Norddjurs Kommune - Høring svar Norddjurs Kommune, vedr. 

MST-022-00453

Vedhæftede filer: Høring NDK udpegning 2019.XLSX

Sag: MST-022-00453

Sagsdokument: 9194081

Til Miljøstyrelsen 
 
Vedhæftet er oversigt over Norddjurs Kommunes bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om udpegning af 
drikkevandsressourcer 2019.  
 
Flere Indvindingsoplande (IOL) skal fjernes grundet sløjfede boringer og tre indvindingsoplande som tidligere er 
beregnede mangler. 
Et par BNBOer skal fjernes grundet sløjfede boringer og fire skal bevares grundet fornyede tilladelser.  
 
Skulle der være spørgsmål er I velkommen til at kontakte os. 
 
Med venlig hilsen  
Mai Hansen 
Miljøsagsbehandler 
Fællesforvaltning 
Norddjurs Kommune  
  
Email:  maih@norddjurs.dk 
Telefon:   89 59 40 09 
  

 

Denne mail kan indeholde fortrolige personoplysninger, som udelukkende er til brug for den rette modtager. Hvis du ved en fejltagelse har 
modtaget mailen, beder vi dig venligst informere afsenderen. For mere information se norddjurs.dk/oplysningspligt 
--- 
This email may contain confidential personal information which is for the sole use of the correct recipient. If you have inadvertently received the 
mail, please inform the sender. For more information, see norddjurs.dk/oplysningsplig (only in danish). 
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Side 1 af 2 

 

Miljø- og Fødevareministeriet  

Miljøstyrelsen 

Grundvandskortlægning  

pr. mail: njl@mst.dk  

 

 

Hillerød, 23. september 2019 

 

Høringssvar til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 

2019 
 

Ud fra høringsmaterialet har Nordsjællands Landboforening specifikke bemærkninger ang. Bilag 2, Bilag 3, 

Bilag 4 og Bilag 5 til udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. 

Generelt 

Mange nye udpegninger dækker de nordsjællandske kommuner, hvor Nordsjællands Landboforening har 

deres medlemsskare. Især indenfor Allerød Kommune, Egedal Kommune og Frederikssund Kommune er 

Indsatsområder og Nitratfølsomme Indvindingsområder steget voldsomt i areal.  

Situationen er imidlertid den, at der generelt ses et faldende nitratindhold i det yngste iltede grundvand, 

hvilket hovedsageligt skyldes den forbedrede kvælstofudnyttelse i landbruget i de senere årtier. Hvis man 

ser på nitratfund i grundvandet i de omtalte kommuner, ses der kun stigende nitratindhold indenfor meget 

koncentrerede områder. Langt de fleste målinger viser et indhold på 2 – 25 mg/l, hvilket ikke indikerer, at 

områder med NFI skal stige. Nordsjællands Landboforening mener, at konkrete tiltag, der skal reducere 

nitratindholdet kun bør sættes i værk, hvor der er konkret dokumentation for, at grænseværdien med stor 

sandsynlighed vil blive overskredet. Der skal derfor foretages analyser af udviklingen i koncentrationer af 

nitrat i grundvandet, før der bliver sat ind med indsatsplaner. 

Vi synes, at høringsmaterialet ikke redegør for, hvad der ligger til grund for udpegningen af disse nye 

områder. På denne baggrund ønsker Nordsjælland Landboforening en mere dybdegående begrundelse for 

udpegningen af indsatsområderne og gør opmærksom på, at indskrænkning i arealanvendelsen kan få store 

økonomiske konsekvenser for den enkelte landmand. Det er derfor vigtigt at indsatsplanlægningen bliver 

gjort på et veldokumenteret grundlag og ikke kun på generelle betragtninger og usikre modelberegninger. 

 

mailto:njl@mst.dk


 
 

Side 2 af 2 

 

Specifikke bemærkninger 

SAMMENLIGNING AF HØRINGSMATERIALET MED BEK NR. 1420 AF 28. NOVEMBER 2018  

 

Bilag 2: ”Indvindingsoplande udenfor OSD”  
Sammenlignet med Bilag 2 i bekendtgørelse nr. 1420 af 28. november 2018, er der kommet flere nye 

indvindingsoplande uden for OSD i Egedal og Frederikssund Kommuner i høringsmaterialet.  

 

Bilag : ”Følsomme indvindingsområder” 

Sammenlignet med Bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1420 af 28. november 2018, er der kommet mange, store 

nye følsomme indvindingsområder i Allerød kommune, Frederikssund kommune og Egedal kommune. 

 

Bilag : ”Indsatsområder”  
Sammenlignet med Bilag 4 i bekendtgørelse nr. 1420 af 28. november 2018, er der flere områder i det nye 

udkast, der er blevet til indsatsområder for nitratfølsomme indvindingsområder. Særligt kan det benævnes, 

at der er udpeget bemærkelsesværdigt flere indsatsområder for nitratfølsomme indvindingsområder i 

området mellem Roskilde og Hillerød. Derudover er der også blevet udpeget flere mindre områder nord for 

Hillerød, ved Nødebo, Frederiksværk og Tisvilde 

 

Bilag : ”Boringsnære beskyttelsesområder”, BNBO 

Sammenlignet med Bilag 2 i bekendtgørelse nr. 1420 af 28. november 2018, er der kommet fire nye BNBO i 

Hillerød kommune, ved Strølille, der alle ligger på landbrugsjord. 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Lars Jonsson, Formand for Nordsjællands Landboforening 

 

 

Søren Hansen, Næstformand for Nordsjællands Landboforening 

 



Teknik- og Miljøafdelingen
Natur og Miljø

Rådhuset, Torvet 1
5800 Nyborg

Betjen dig selv på
www.nyborg.dk

16. august 2019

Sagsnr.:
450-2019-18555

Sagsbehandler: 
Irene Reinholt Andersen

Telefon:63 33 71 48

Email:
teknik-miljoeafdelingen.dk
Send altid personfølsomme oplysnin-
ger via din digitale postkasse på bor-
ger.dk

njl@mst.dk
Miljøstyrelsen
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Ø
Journal MST-022-00453

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Bemærkninger til Miljøgis
1) Indvindingsoplandene til 2 af kommunens vandværker findes i denne udgave af miljøgis kun 
under fanebladet kortlægningsindmeldinger. Det er NFS: Hjulby Bro Vandværk (anlægsid 
81725), hvor en del af indvindingsoplandet ligger uden for OSD (se kort næste side) og NFS: 
Skovparkens Vandværk (anlægsid 81733). Det ”gamle” indvindingsopland til Aunslev Vand-
værk (anlægsid 81734) er medtaget i denne udgave af Miljøgis, mens det ”nye” indvindingso-
pland ses under fanebladet kortlægningsindmeldinger. Kommunen har i juli 2016 sendt Gis-filer 
over de nyeste beregnede indvindingsoplande til daværende SVANA via Geocloud og har an-
modet SVANA om at overføre indvindingsoplandene til miljøgis samt tillige udvide den østlige 
del af indvindingsoplandet for NFS: Hjulby Bro Vandværk, idet der til indvindingsoplandet ikke 
er medtaget en 300 m zone omkring DGU 147.54, som det er praksis ved nyere kortlægninger 
(Indsatsplanen med de 3 vandværker er fra 2006). 
2) Nyborg Kommune har i mail af 10.01.2019 anmodet Miljøstyrelsen om at beregne nyt ind-
vingsopland og nye BNBO’er til Herrested-Måre Vandværk (anlægsid 82897), da vandværket 
har fået etableret ny boring og ny indvindingstilladelse. Kopi af mailen ses nedenfor. Miljøstyrel-
sen har i mail af 27.05.2019 orienteret Nyborg Kommune om, at indvindingsoplandet og 
BNBO’erne vil blive beregnet efter den nye hydrologiske model for Fyn, når modellen er færdig. 
Da tidsplanen for modellens færdiggørelse er blevet udskudt, og da kommunerne i medfør af 
den politiske aftale om pesticidstrategi 2017-2021 er blevet opfordret til at gennemgå alle 
BNBO’er på landbrugsjord og øvrige arealer, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige 
formål, anmoder Nyborg Kommune hermed om at få beregnet foreløbige BNBO’er. Nyborg 
Kommune har dags dato pr. mail anmodet Miljøstyrelsens afdeling i Ålborg om at få foretaget 
BNBO-beregningen snarest muligt.

Kopi af mail af 10.01.2019 fra Nyborg Kommune til Miljøstyrelsen 
Til Miljøstyrelsen
Herrested-Måre Vandværk i Nyborg Kommune har fået en ny indvindingstilladelse, der omfatter en ny boring (DGU 
146.3537). Samtidig er DGU 146.173 taget ud af produktion. Der må højst indvindes 85.000 m3 i alt fra de 2 aktive 
boringer tilsammen. Fordelingen af indvindingen fra boringerne fremgår af vilkår 2 i vedlagte indvindingstilladelse. 
Fra DGU 146.644 må indvindes (14 m3 x 4 timer x 52 uger =) 2.912 m3, dvs. 3.000 m3 årligt, mens DGU 146.3537 
leverer den resterende vandmængde = dvs. højst 82.000 m3 iht. indvindingstilladelsen.  
Da der er etableret en ny boring, og da fordelingen af indvindingen mellem boringerne er ændret, anmoder Nyborg 
Kommune Miljøstyrelsen om at beregne nyt indvindingsopland og nye BNBo’er til Herrested-Måre Vandværk.
Vedlagt er MapInfodatafiler og MapInfo arbejdsområde: ”Drikkevandsboringer Herrested-Måre vandværk.WOR” 
samt indvindingstilladelsen.

Venlig hilsen

Irene Reinholt Andersen
Dyrlæge

mailto:njl@mst.dk
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Kort 2. Kortudsnit fra kommunens kortsystem (MAPINFO). På kortet ses indvindingsoplandet til 
NFS: Hjulby Bro Vandværk (hvor en del af indvindingsoplandet med 3 boringer ligger uden for 
OSD), NFS: Skovparkens Vandværk og Aunslev Vandværk.

Indvindingso-
pland til Auns-
lev Vandværk

NFS: Hjulby 
Bro Vandværk. 
Indvindingso-
pland udenfor 
OSD

DGU 147.54

Indvindingso-
pland til NFS: 
Skovparkens 
Vandværk
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Birgit Damgaard Kristensen <birgit.kristensen@odder.dk>

Sendt: 20. september 2019 10:54

Til: MST Nordjylland postkasse

Emne: Svar fra Odder Kommune - Høring vedr. Bekendtgørelse om udpegning af 

drikkevandsressourcer - MST-022-00453

Vedhæftede filer: SKMBT_C55819092010530.PDF

Sag: MST-022-00453

Sagsdokument: 9245532

Til Miljøstyrelsen 

Vedhæftet 2 oversigtskort . 

Odder Vandværks indvindingsopland ved Boulstrup ligger inden for OSD. Er det ikke en fejl, at det er vist? Eller er 

det vist, fordi en lille del af indvindingsoplandet ligger uden for OSD? 

På det andet kortudsnit er BNBO for Gosmer-Halling Vandværks boringer DGU nr. 108.142 og 108.143 vist. Begge 

boringer er sløjfet ved årsskiftet, så BNBO´et skal udgå. 

 
Med venlig hilsen 
Birgit Damgaard Kristensen, ingeniør 

_______________________________________________ 

 

 
 
Miljø 
Rådhusgade 3, 8300 Odder 
Tlf. 8780 3333 
Lokal: 3482 
Mobil: 3084 3485 
Web: www.odder.dk 
Afdelingens EAN-nr.: 5798006128495  

_______________________________________________ 
Vi foretrækker at du kommunikerer elektronisk med Odder Kommune. 
Vores adresser kan ses på www.odder.dk/kontakt 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Hans Peter Birk Hansen <HPBH@odense.dk>

Sendt: 13. august 2019 12:16

Til: Katrine Foss-Pedersen

Cc: Eva Fischer-Nielsen

Emne: BNBO

Opfølgningsflag: Opfølgning

Flagstatus: Afmærket

Sag: MST-022-00453

Sagsdokument: 9325428

Hej Katrine 

 

Jeg har lige set høringen af bl.a. BNBO (Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af 

Drikkevandsressourcer) 

 

Vi har for et godt stykke tid siden meldt boring 136.1804 ind – det er en nyere boring til Søhus Vandværk (i Odense 

Kommune), som trænger et BNBO. BNBO’et er dog ikke med i den ny høring – hvor blev den mon af? 

 

Fangel Vandværk har fået lavet en ny boring 145.3730, som Odense Kommune har givet indvindingstilladelse til, og 

boringen er taget i drift – den skal også have beregnet et BNBO. 

 

Derudover af blot nysgerrighed – de to boringer til Højby Vandværk – 146.2041 og 146.531 er ganske rigtigt begge 

sløjfede, og fremgår også af listen over sløjfede boringer – men deres BNBO er stadig med i høringsversionen af 

BNBO??? 

 

Fraugde Vandværk har sløjfet boringen 146.2394 – det skete lige før sommerferien. BNBO’et skal derfor også væk. 

 

Du er velkommen til at ringe til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.  

 

Venlig Hilsen 

 

Hans Peter Birk Hansen 

Geolog 

 

Direkte tlf.: 6551 2582 

Mobil 2910 4569 

hpbh@odense.dk 

 

Odense Kommune, Erhverv og Bæredygtighed Nørregade 36-38 

5000 Odense C 

www.odense.dk 

 

 
 

OPLYSNING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Odense Kommune behandler oplysninger om dig. Det gør vi 

for at kunne levere en god og kommunal service.  
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Læs evt. mere om kommunens behandling af personoplysninger: https://www.odense.dk/om-

kommunen/forvaltninger/by-og-kulturforvaltningen/om-forvaltningen/oplysningspligt 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Lisbeth C. Jepsen <licje@odsherred.dk>

Sendt: 16. september 2019 15:02

Til: MST Nordjylland postkasse

Cc: Hanne Ingversen

Emne: Svar fra Odsherred Kommune - MST-022-00453

Hej MST 

Jeg kan se at Bråde Vandværk, Nørre Asmindrup Vandværk og Skamlebæk Vandværk ikke får vist deres 

indvindingsoplande på Bilag 2. Derudover mangler selvfølgelig dem, hvor vi er i gang med at forlænge 

indvindingstilladelserne. 

 

Mht. BNBO så skal de ikke fjernes fra Vig Vandværk, da de har en gældende tilladelse. 

 
Med venlig hilsen  
 
Lisbeth C. Jepsen 
geolog 
Center for Miljø og Teknik 

  
ODSHERRED KOMMUNE  |  NYVEJ 22  |  4573 HØJBY  

DIREKTE: +45 59 66 60 04  |  AFDELING: +45 59 66 60 08

licje@odsherred.dk  |  www.odsherred.dk 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Lisbeth C. Jepsen <licje@odsherred.dk>

Sendt: 16. september 2019 12:53

Til: MST Nordjylland postkasse

Cc: Hanne Ingversen

Emne: Svar fra Odsherred Kommune - MST-022-00453

Kære MST 

Vig Vandværk har en gældende tilladelse og vi har opdateret jupiter, så det fremgår.  

Højby Vandværk, Fårevejle Kirkeby Vandværk og Næsgårdens Vandværk er vi i gang med at behandle og forventer at 

de bliver gældende i løbet af efteråret. Egebjerg Vandværk er også et aktivt vandværk og vi forventer at modtage en 

ansøgning om forlængelse af indvindingstilladelsen snarest. 

 

 
Med venlig hilsen  
 
Lisbeth C. Jepsen 
geolog 
Center for Miljø og Teknik 

  
ODSHERRED KOMMUNE  |  NYVEJ 22  |  4573 HØJBY  

DIREKTE: +45 59 66 60 04  |  AFDELING: +45 59 66 60 08

licje@odsherred.dk  |  www.odsherred.dk 

  

 

 

 

 



 
 

  

Center for Regional 
Udvikling 
 
 
  
  

Direkte 38665651   
 
 
Journal-nr.: 19052551  
Ref.: Allan Køtter  
 
Dato: 23. september 2019   
 

Miljøstyrelsen, Grundvandskortlægning 
Niels Bohrs Vej 30 
9220 Aalborg Øst 
Ref: MST-022-00453 
 

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikke-
vandsressourcer 

Region hovedstaden sender hermed høringssvar på Miljøstyrelsens offentlige høring 
af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer af 7. august 2019 

Ufuldstændigt administrationsgrundlag 

Som i tidligere høringer skal Region Hovedstaden gøre opmærksom på, at der med 
de nye udpegninger stadig mangler at blive udpeget og/eller afgrænset en række ind-
vindingsoplande i Region Hovedstaden. Der findes dermed ikke et fuldstændigt og 
autoritativt GIS-tema med indvindingsoplande, der afspejler den samlede indvin-
dingsstruktur i regionen. Udpegning og afgrænsning af indvindingsoplande er ikke 
nogen ny opgave, og den er tidligere blevet varetaget af andre myndigheder. Der har 
således tidligere eksisteret et samlet overblik over regionens indvindingsstruktur, 
som der er kastet mange ressourcer efter at få etableret. 

Da beskyttelsen af drikkevandsforsyningen varetages som et samarbejde mellem 
stat, regioner, kommuner og vandforsyninger, er det særdeles uhensigtsmæssigt at 
dette samlede vidensgrundlag mangler. Hvis forskellige myndigheders indsats ikke 
baserer sig på samme data og vidensgrundlag, kan det resultere i ukoordinerede ind-
satser og spildte samfundsressourcer.  

Flere af de oplande, der mangler at blive udpeget, vurderes desuden at hører til grup-
pen Indvindingsoplande uden for OSD, som derfor fastlægger Regionens indsatsom-
råde jf. Jordforureningsloven. 

Region Hovedstaden skal derfor opfordre til, at Miljøstyrelsen som kortlægningsmyn-
dighed sørger for at få etableret dette samlede overblik over regionens indvindings-
struktur. Vi opfordrer til at Miljøstyrelsen tager udgangspunkt i de tidligere afgræn-
sede indvindingsoplande fra andre myndigheder, indtil disse områder er blevet revur-
deret og nye indvindingsoplande kan udpeges. 

 



Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer Side 2  

 
Med venlig hilsen 
 
 
 

 
Allan Køtter 
Specialkonsulent 
allan.koetter@regionh.dk 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Nanette Levanius Schouw Christiansen <nls@regionsjaelland.dk>

Sendt: 23. september 2019 12:58

Til: MST Nordjylland postkasse

Cc: Kurt Møller; Bente Villumsen

Emne: Svar fra Region Sjælland vedr bekendtgørelse om udpegning af 

drikkevandsressourcer 2019 - høringsfrist 23.09.19 (MST-022-00453)

Hermed fremsendes høringssvar fra Region Sjælland. 

 

Vi har ingen bemærkninger til de nye udpegninger af indvindingsoplande uden for OSD i Region Sjælland: 

Sorø/Slagelse: 
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Lejre: 

 
 

 
 

 

Dog vil vi gerne benytte lejligheden endnu en gang til at opfordre Miljøstyrelsen til at udarbejde et samlet GIS kort 

indeholdende tilgængelig viden om indvindingsoplande inden for OSD således at vi bl.a. kan opfylde følgende: 
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Jordforureningslovens § 66, stk. 6 ”Regionsrådet skal underrette de berørte vandforsyninger, så snart en 

forurening er konstateret.” Dette lader sig kun gøre såfremt vi kan finde oplysninger om hvilke forsyningers 

indvindingsoplande en forurenet lokalitet ligger i nærheden af. Vi er bekendte med udfordringen ved at nogle af 

oplysningerne om indvindingsoplande kan være af ældre dato (fra amternes tid), men en mulighed kunne være at I 

laver en disclaimer i forhold til kvaliteten af data. Oplysningerne vil stadig være brugbare for at regionerne kan 

foretage en vurdering af hvilke vandforsyninger det er relevant at orientere og dermed kunne udføre vores 

orienteringsindsats.  

  

Venlig hilsen 

Nanette Schouw 

chefkonsulent 

Miljø & Ressourcer 

Region Sjælland 

Regional Udvikling 

Alleen 15 

4180 Sorø 

Tlf.   +45 5787 5825 
   

Personlig e-post nls@regionsjaelland.dk 

www.regionsjaelland.dk 

 
 
Læs om Region Sjællands håndtering af personoplysninger 
 

 

 

 

 

Fra: Bente Villumsen [mailto:BVI@regioner.dk]  

Sendt: 12. august 2019 11:10 

Til: Kurt Møller <kum@regioner.dk> 

Emne: VS: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019 - høringsfrist 23.09.19 (MST-022-

00453) 

 

Hej Kurt, 

 

Vil du tage dig af denne høring?  

 

Tak � 

 

vh Bente 

 

Fra: Bodil Egelund Christensen <bec@regioner.dk>  

Sendt: 12. august 2019 11:01 

Til: Bente Villumsen <BVI@regioner.dk> 

Cc: Camilla Rosenhagen <cro@regioner.dk> 
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Emne: VS: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019 - høringsfrist 23.09.19 (MST-022-

00453) 

 

 

 

Fra: Regioner@regioner.dk <regioner@regioner.dk>  

Sendt: 12. august 2019 10:41 

Til: Bodil Egelund Christensen <bec@regioner.dk> 

Emne: VS: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019 - høringsfrist 23.09.19 (MST-022-

00453) 

 

 

 

Fra: Dorthe Nørgaard Lund <donlu@mst.dk> På vegne af MST Nordjylland postkasse 

Sendt: 12. august 2019 09:04 

Til: Advokatsamfundet <samfund@advokatsamfundet.dk>; banedanmark@bane.dk; Brancheforeningen Dansk 

Miljøteknologi <jj@danskmiljoteknologi.dk>; Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 

<mail@brancheforeningenkraftvarme.dk>; Byggeriforeningen <kontakt@bryggeriforeningen.dk>; Byggesocietetet 

<info@byggesoc.dk>; Bæredygtigt landbrug <info@baeredygtigtlandbrug.dk>; Danmarks Fiskeriforening 

<mail@dkfisk.dk>; Danmarks Naturfredningsforening <dn@dn.dk>; Danmarks Sportsfiskerforbund 

<post@sportsfiskerforbundet.dk>; Dansk Akvakultur <danskakvakultur@danskakvakultur.dk>; Dansk Byggeri 

<info@danskbyggeri.dk>; Dansk Byplanlaboratorium <db@byplanlab.dk>; Dansk Energi <de@danskenergi.dk>; 

Dansk Energi Brancheforening <debra@energibranchen.dk>; Dansk Erhverv <hoeringssager@danskerhverv.dk>; 

Dansk Erhvervsfremme <info@danskerhvervsfremme.dk>; Dansk Fjernvarme <mail@danskfjernvarme.dk>; Dansk 

Fåreavl <faareavl@sheep.dk>; Dansk Gartneri <danskgartneri@danskgartneri.dk>; info@dgu.org; Dansk Industri 

<di@di.dk>; Dansk Landbrugsrådgivning <info@dlbr.dk>; Brancheforeningen Dansk Miljøteknologi 

<jj@danskmiljoteknologi.dk>; Dansk Pelsdyravlerforening/Copenhagen Fur <kopenhagenfur@kopenhagenfur.com>; 

Dansk Planteværn <info@plantevaern.dk>; Dansk Skovforening <info@skovforeningen.dk>; Dansk Vand- og 

Spildevandsforening (DANVA) <danva@danva.dk>; Danske Advokater <mail@danskeadvokater.dk>; Danske 

Juletræer og grønt <info@christmastree.dk>; Danske Mejeriers Fællesorganisation <info@mejeri.dk>; 

Regioner@regioner.dk; Danske Råstoffer <ssg@danskbyggeri.dk>; Danske Svineproducenter 

<info@danskesvineproducenter.dk>; Danske Vandløb <dv@danskevandloeb.dk>; info@danskevv.dk; DCA - Dansk 

Cente for Fødevarer og Landbrug <dca@au.dk>; DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi <dce@au.dk>; Den 

Danske Landinspektørforening <ddl@ddl.org>; Det Økologiske Råd <info@ecocouncil.dk>; DTU <dtu@dtu.dk>; DTU 

Aqua <aqua@aqua.dtu.dk>; Dyrenes beskyttelse <db@dyrenesbeskyttelse.dk>; EFKM - Energi-, Forsynings- og 

Klimaministeriet <kefm@kefm.dk>; Energistyrelsens officielle postkasse <ENS@ENS.DK>; 1-DEP Erhvervsministeriets 

officielle postkasse <em@em.dk>; Erhvervsstyrelsen <Erst@erst.dk>; FAB - Foreningen af byplanlæggere 

<post@fabnet.dk>; Finansministeriets postkasse <fm@fm.dk>; Forbrugerrådet Tænk <hoeringer@fbr.dk>; 

Foreningen af Danske Brøndborere <bestyrelsen@broendborer.dk>; Foreningen af Miljø-, plan- og 

naturmedarbejdere i det offentlige (EnviNa) <mail@envina.dk>; Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) 

<fri@frinet.dk>; Foreningen af Vandværker i Danmark (FDV) <fvd@fvd.dk>; Foreningen for Biodynamisk Jordbrug 

<biodynamisk-forening@mail.tele.dk>; Forsvarsministeriet <fmn@fmn.dk>; Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse 

<fes@mil.dk>; Friluftsrådet <fr@friluftsraadet.dk>; GST - Geodatastyrelsens hovedpostkasse <GST@gst.dk>; GEUS 

<geus@geus.dk>; Greenpeace, Danmark <info.dk@greenpeace.org>; HedeDanmark <info@hededanmark.dk>; 

Hedeselskabet <info@hedeselskabet.dk>; HOFOR <hofor@hofor.dk>; Ingeniørforbundet i Danmark (IDA) 

<ida@ida.dk>; pn@icp.dk; Justitsministeriet <jm@jm.dk>; KL <kl@kl.dk>; KTC <ktc@ktc.dk>; Landbrug og Fødevarer 

<info@lf.dk>; Mail (LFST) <mail@lfst.dk>; Landdistrikternes Fællesråd <mail@landdistrikterne.dk>; Landsforeningen 

af Danske Mælkeproducenter <ldm@maelkeproducenter.dk>; Landsforeningen Praktisk Økologi 

<info@praktiskoekologi.dk>; Miljø- og Fødevareklagenævnets funktionspostkasse <mfkn@naevneneshus.dk>; NST - 

Naturstyrelsens hovedpostkasse <nst@nst.dk>; Parcelhusejernes Landsforening <sekretariat@parcelhus.dk>; SEGES 

<info@seges.dk>; Skov og Landskab, Københavns Universitet <sl@life.ku.dk>; Skovdyrkerforeningerne 

<info@skovdyrkerne.dk>; Spildevandsteknisk forening <sek@stf.dk>; Statens Byggeforskningsinstitut (Aalborg) 

<sbi@sbi.aau.dk>; Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering <sdfe@sdfe.dk>; Team Effektiv Regulering 

<letbyrder@erst.dk>; Verdensnaturfonden (WWF) <wwf@wwf.dk>; Økologisk Landsforening <info@okologi.dk> 

Cc: Per Schriver <persc@mst.dk>; Katrine Foss-Pedersen <kafos@mst.dk>; Trine Lyngvig Nielsen <trini@mst.dk> 
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Emne: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019 - høringsfrist 23.09.19 (MST-022-

00453) 

 

Til høringsparter 

 

Miljøstyrelsen igangsætter høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer den 12. august 2019. 

Vedhæftet er høringsbrev inkl. høringsliste, liste med sløjfede boringer, liste med vandforsyningsanlæg uden 

tilladelse samt liste over kommuner med rettelser. Høringsmateriale kan findes høringsportalen.  

 

Områdeafgrænsningerne kan findes på MiljøGIS. 

 

Frist for høringssvar er mandag, den 23. september 2019 kl. 16.00.   

 

Høringssvar sendes til Grundvandskortlægningens hovedpostkasse, njl@mst.dk, eller med post til Niels Bohrs Vej 30, 

9220 Aalborg Øst, med reference til journalnummer MST-022-00453. 

 

 
Med venlig hilsen 

 

Katrine Foss-Pedersen 

Naturgeograf l Nordjylland Grundvand  

Dir tlf.: (+45) 41 27 14 60 l kafos@mst.dk   

 

 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Miljøstyrelsen l Niels Bohrs Vej 30 l 9220 Aalborg Øst l Tlf. +45 72 54 40 00 l njl@mst.dk l www.mfvm.dk l www.mst.dk 
 
Sådan håndterer vi dine personoplysninger  
Hvis du har behov for engelsk version benyttes denne: How we process your personal data 
 

Please consider the environment before printing this message 
 

 

 



1

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Mette Mihle Laurbak <Mette.M.Laurbak@rsyd.dk>

Sendt: 11. september 2019 14:44

Til: MST Nordjylland postkasse

Cc: Kurt Møller, KUM. (kum@regioner.dk); Bente Villumsen (BVI@regioner.dk); Katrine 

Foss-Pedersen; Trine Lyngvig Nielsen

Emne: Svar fra Region Syddanmark - Høringsvar til udkast til bekendtgørelse om 

udpegning af drikkevandsressourcer - J.nr. MST-022-00453 – J.nr. Region 

Syddanmark 17/42833.

Til Miljøstyrelsen 

Høringsvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - J.nr. 

MST-022-00453 – J.nr. Region Syddanmark 17/42833. 
 

Fra Danske regioner har Region Syddanmark modtaget Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af 

drikkevandsressourcer. I forhold til Jordforureningsloven har regionen en række kommentarer. 

 

Udpegningen i bekendtgørelsen danner grundlag for regionens forureningskortlægning af privat ejendom hhv. med 

og uden offentlig grundvandsindsats. Hvis administrationsgrundlaget i bekendtgørelsen ikke er korrekt, risikerer 

regionen uforvarende at anvende ressourcer på en ofte kostbar grundvandsindsats, som hverken er nødvendig eller 

hjemlet, eller at overse en påtrængende grundvandsindsats, som dermed ikke bliver gennemført eller først bliver 

gennemført for sent. 

 

I et eksisterende indvindingsopland, som ikke fremgår af bekendtgørelsen og som ikke bliver afsløret ved regionens 

datagennemgang, vil jord- og grundvandsforureninger blive kortlagt uden offentlig indsats og der vil ikke blive pålagt 

grundvandsbeskyttende restriktioner på ejendommene i oplandet. Omvendt vil et indvindingsopland som fremgår af 

bekendtgørelsen, men er tilknyttet et nedlagt vandværk, medføre forureningskortlægning med grundvandsindsats 

og grundejerne i oplandet kan blive mødt med omkostningskrævende restriktioner af hensyn til grundvandet. Dette 

kan i sidste ende medføre erstatningskrav fra grundejerne.  

 

Konkret bemærkes følgende: 

1. Regionen har behov for et administrationsgrundlag, hvor samtlige eksisterende indvindingsoplande fremgår 

korrekt og hvor indvindingsoplande fra nedlagte vandforsyninger er slettet. Det gælder også indvindings-

oplande indenfor OSD, da de eksisterende vandforsyninger er en nødvendig parameter for regionens 

prioritering af den offentlige grundvandsindsats efter Jordforureningslovens § 6.  

 

2. En række eksisterende indvindingsoplande fremgår ikke af nærværende udpegning med begrundelse i en 

udløbet/manglende vandindvindingstilladelse. Miljøstyrelsen bør sikre, at alle eksisterende vandforsyninger 

fremgår af bekendtgørelsen, uanset indvindingstilladelsens status. (Flere kommuner har oplyst overfor 

regionen, at der er tilladelser på vej fx Anlægsid: 81542 og 81540).  

 

3. Udpegningen af indvindingsoplande omfatter ligesom de to foregående år indvindingsoplande til 

vandforsyninger, som ifølge Jupiter-databasen er nedlagt. Det drejer sig om fx vandforsyningerne med 

Anlægsid: 50599 og 117623 ligesom vandforsyningerne med Anlægsid: 50186 og 53098 figurerer med hver 

to indvindingsoplande, et tidligere og et nyt. Miljøstyrelsen bør sikre, at der i bekendtgørelsen kun er et 

indvindingsopland til hver vandforsyning. 

 

4. Der er fortsat ’pixeleringer’ i indvindingsoplande i Sønderborg Kommune og på Ærø, og her når et 

indvindingsopland stadig ud i havet. Det er vigtigt at polygonerne og attributværdierne i temaerne er i 

overensstemmelse med Jupiters anlægsoplysninger samt at polygonerne er uden topologifejl og i øvrigt 

følger almindelige administrative/topografiske grænser, der hvor det er tiltænkt (hvis grænsen skal følge en 

kystlinje, skal den ikke ligge ude i vandet). 
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De ovennævnte forhold påfører regionen et stort arbejde med at dobbelttjekke alle data samt udsortere en række 

data, før vi kan danne et nogenlunde rimeligt grundlag for regionens administration efter jordforureningsloven. Det 

er ikke tilfredsstillende, at statens udpegning af grundvandsressourcer til brug for regionens administration efter 

jordforureningsloven fortsat er så fejlbehæftet, og at regionen skal gentage en ressourcekrævende 

datagennemgang hver gang der sendes en ny bekendtgørelse i høring. Vi beder derfor venligst om, at kommende 

bekendtgørelser og udkast hertil indeholder samtlige eksisterende indvindingsoplande, at indvindingsoplande for 

nedlagte vandforsyninger er fjernet og at data i øvrigt er korrekte.  

 

Vi hører i øvrigt gerne status for følgende emner, som vi har bragt op i forbindelse med tidligere høringer af 

udpegninger af drikkevandsressourcer: 

• Afgrænsning af OSD i Svendborg by.   

• Koordinering af flere grundvandskortlægninger i Kolding kommune. Regionen har forureningskortlagt 

grunde i områder, som betegnes sårbare i en grundvandskortlægningsrapport, men ikke er sårbare i en 

anden. Det giver uklarhed om regionens indsats og uklarhed om hvilke krav der kan stilles til grundejerne 

efter jordforureningslovens § 8.  

• Datastrukturen i de datasæt, som udstilles på MiljøGIS.  

 

Endelig har vi et spørgsmål; Hvilken status får indvindingsoplande til vandforsyninger, som overgår til forsyning fra fx 

en nabovandforsyning? Hvis disse indvindingsoplande ikke nedlægges, risikerer regionen fejlagtigt at prioritere og 

gennemføre grundvandsindsats efter jordforureningsloven i områderne. 

 

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte mig.  

 

Venlig hilsen  
 
Mette Mihle Laurbak  
Landinspektør  
Regional Udvikling, Vand og Jord 

E-mail: Mette.M.Laurbak@rsyd.dk

Direkte: 76631941 
Mobil: 29201941 
  

Region Syddanmark 
Damhaven 12, 7100 Vejle  
Hovednummer:76 63 10 00

www.rsyd.dk 

 

  

  

    



Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om drikkevandsinteresser 2019 med høringsfrist 

23/9-2019 

 

Indvindingsoplande uden for OSD 

Dejbjerg mangler både på pdf’en og på kortet i Miljøgis, den må være blevet fjernet ved en fejl. Den 

ligger ved ”halen” af Stauning vandværks indvindingsopland. Se kort herunder. 

 

 

BNBO 

BNBO’erne til Egeris Vandværk er med på pdf’en og på kortet i Miljøgis, der hedder Boringsnære 

beskyttelsesområder. De er så også med på Miljøgis-kortet over BNBO’er, der udgår. 

Vandværket fremgår også af listen over vandværker, der ikke har en gældende tilladelse, men det har 

det altså. Se udklip fra Jupiter herunder. 

BNBO for Egeris Vandværk SKAL derfor med. 



 

 

Opsummering på rettelser: 

Dejbjerg Vandværks indvindingsopland skal med igen. Det må være røget ud ved en fejltagelse. 

BNBO for Egeris skal forblive, da der er en gyldig tilladelse. 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Anne Mette Nielsen <ANNN@skivekommune.dk>

Sendt: 13. august 2019 09:13

Til: MST Nordjylland postkasse

Emne: Svar fra Skive Kommune - Journalnummer MST-022-00453

Rettelse til bilag 2 – indvindingsoplande uden for OSD  

 

I Skive Kommune er vandværket Nordvand på Fur nedlagt, men indvindingsoplandet ses i bilag 2.   

Boringen (DGU 38.282) er sløjfet i januar 2019, og der findes ikke længere en tilladelse i Jupiter.  

Vandværket har ikke fået udpeget et BNBO.  

 

 

 
Med venlig hilsen 
 
Anne Mette Nielsen  
Geolog 
 
Teknik, Miljø & Udvikling - Byg & Miljø - Miljø  
ANNN@skivekommune.dk 
T: 9915 6807 
M: 20824808 
 

 

Rådhuspladsen 2 . Postboks 509 . 7800 Skive 
T: 9915 5500 . www.skive.dk 



 

 

 

         

Miljøstyrelsen 

Niels Bohrs vej 30 

9220 Aalborg Ø 

 

 

Center for Teknik og Miljø 

Jord og grundvand 

Dahlsvej 3 

4220 Korsør 

 

Tlf. 58 57 36 00 

teknik@slagelse.dk 

www.slagelse.dk 

  

 

Grundvandskortlægning i Slagelse 

 

Slagelse Kommune har nedenstående ønsker til revurdering af udpegningen 

af NFI og IO i kommunen samt til genberegning af BNBO.  

 

Revision af NFI/IO 

Kr. Stillinge Vandværk, anlægsid 103826, har i efteråret 2018 taget boringen 

DGU nr. 209.175 ud af brug pga. fund af pesticider. Rørføringen mellem bo-

ringen 209.175 og vandværket er afbrudt. På sigt er det planen at sløjfe bo-

ringen. 

 

I forbindelse med grundvandskortlægningen i Slagelse, afrapporteret i ”Re-

degørelse Slagelse”, 5. juni 2015 er indvindingsoplandet til boringen udpeget 

som NFI og IO (se redegørelsesrapporten side 60-61 samt side 164-169). 

Boringen er filtersat i Ks2. Da boringen ikke mere skal benyttes til vandind-

vinding, vurderer Slagelse Kommune, at udpegningen af NFI og IO i indvin-

dingsoplandet bør revurderes. Efter at DGU nr. 209.175 er taget ud af drift, 

indvinder vandværket udelukkende fra DGU nr. 210.511, filtersat i Ks3. 

Kommunen vurderer, at det NFI/IO, der er udpeget i forhold til Ks2, sand-

synligvis skal udgå. 

 

På Hovedværket i Slagelse, anlægsid 103819, er de tidligere 4 boringer, 

DGU nr. 210.118, 210.365, 210.367 og 210.368 sløjfet og erstattet af 2 nye 

boringer, DGU nr. 210.1357 og 210.1358. De nye boringer er sat i drift i for-

året 2018.  

 

Der er udpeget NFI/IO omkring og sydøst for de gamle boringer DGU nr. 

210.118 og 210.368. De nye boringer DGU nr. 210.1357 og 210.1358 ligger 

begge indenfor det udpegede NFI/IO og max 50 meter fra de gamle borin-

ger. Den geologiske beskrivelse af de gamle boringer er meget mangelfuld. I 

redegørelsesrapporten for Slagelse er det vurderet, at der er ca. 15 meter 

 

3. september 2019 
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Side2/2 

ler over magasinet i 210.118 og ca. 10 meter ler over magasinet i 210.368 

(side 192). Geologiske oplysninger fra de nye boringer viser, at der er mere 

end 15 meter ler over magasinet i begge boringer. På baggrund af de nye, 

sikre oplysninger om geologien på kildepladsen anmoder kommunen om, at 

udstrækningen af det udpegede NFI/IO revurderes. Ændringer i den geologi-

ske beskrivelse af området ved Hovedværket kan muligvis have konsekven-

ser for udpegningen af NFI/IO i et større område. 

 

Genberegning af BNBO 

Der ønskes en beregning af BNBO for DGU nr. 210.511, tilknyttet Kr. Stil-

linge Vandværk. Hele vandværkets indvinding foregår nu fra denne boring.  

Der ønskes en beregning af BNBO for de 2 nye boringer DGU nr. 210.1357 

og 210.1358 på Hovedværket. Indvindingen, som tidligere var fordelt på 4 

boringer, foregår nu fra de to boringer. 

Der foreligger beklageligvis pt. ingen gældende indvindingstilladelse til de to 

vandværker/kildepladser. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Mette Dige Ohrt 

ingeniør 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Mette Dige Ohrt <mdohr@slagelse.dk>

Sendt: 3. september 2019 11:07

Til: MST Nordjylland postkasse

Cc: Anders Pytlich; Brian Badike Thomsen

Emne: Svar fra Slagelse Kommune - Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af 

drikkevandsressourcer - Slagelse

Vedhæftede filer: Udtalelse til bekg_september 2019.DOCX

Sag: MST-022-00453

Sagsdokument: 9210484

Kære Grundvandskortlægning 
 
Vedhæftet brev med Slagelse Kommunes udtalelse til bekendtgørelsen. Det er områderne markeret 
med rødt på nedenstående kort, som vi mener, at I bør revurdere. 
 
 

 
 
Venlig hilsen 

Mette Dige Ohrt 
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Ingeniør 
 
 

 

Center for Miljø Plan og Teknik 
Miljø 
Dahlsvej 3, 4220 Korsør 

 

 

 

Direkte telefon : 58 57 47 85 
   

EAN : 5798007389727 
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 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK 

 ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 

 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 

 
Miljøstyrelsen Nordjylland 
Niels Bohrs Vej 30 
9220 Aalborg Øst 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høringssvar på udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 
 
Den 7. august har Miljøstyrelsen udsendt et udkast til høring af bekendtgørelse om udpeg-
ning af drikkevandsressourcer, J.nr. MST-022-00453. Baggrund for Miljøstyrelsens udpeg-
ning af drikkevandsressourcer følger af § 11 a i bekendtgørelse af lov om vandforsyning. 
Udkastet til bekendtgørelse følger op på bekendtgørelse nr. 1420 af 28.11.2018 om ud-
pegning af drikkevandsressourcer. 
 
Struer Kommune fremsender hermed et svar på dette udkast. 
 
Ifølge jeres udkast, vil I fjerne BNBO for Jegindø Vandværks boringer (Jupiter ID: 
00099927), da vandværker ikke har en tilladelse. Vandværket og kommunen er i gang 
med en fornyelse af vandværkets tilladelse med samme mængde og ydelse. Det er Struer 
Kommunes holdning, at BNBO for vandværkets boringer bør fastholdes med de eksiste-
rende størrelser, da vandværket er i drift og der forventes en forlængelse af eksisterende 
tilladelse, måske endda inden denne bekendtgørelse træder i kraft. Med den fokus der er 
på BNBO, især fra Statens side, så virker det underligt, at man fjerner et BNBO, når en 
fornyelsesproces er i gang, for at genudpege det igen om et år.  
 
Miljøstyrelsen har udpeget både opland og BNBO for Hjerm Vandværks (Jupiter ID: 
00099778) gamle kildeplads på Jernbanegade. Den 30. august 2017 fik Hjerm Vandværk 
en ny tilladelse, hvor der blev udpeget en ny kildeplads ved Hjermvej nord for Hjerm by. 
Der er i dag to boringer derude (en indvindingsboring og en moniteringsboring), og vand-
værket har opkøbt arealet udenom disse. Struer Kommune mener, at det er vigtigt, at sty-
relsen for udpeget opland til den nye kildeplads, når der nu er givet en tilladelse for 2 år 
siden. Så længe der ikke er udpeget et BNBO og et indvindingsopland, er det svært for 
kommunens og regionens sagsbehandlere at tage hensyn til drikkevandsressourcen, når 
den ikke fremgår af de officielle kort. Hjerm Vandværks nye kildeplads er geologisk kortlagt 
og der er en eksisterende grundvandsmodel for området.   
 
OSD i Struer Kommune er udpeget for nogle år tilbage. Siden udpegningen, er indvin-
dingsstrukturen i Struer Kommune ændret, blandet andet er Fousing vandværk lukket, og 
en del af OSD er ikke længere relevant at have udpeget som OSD, med den beskyttelse 
det giver. OSD syd for Struer by, mellem Fousing og Gimsing, ville være hensigtsmæssigt 
at få justeret, da der ikke er nogen udsigt til at grundvandsressourcen her nogensinde skal 
anvendes til alment drikkevandsformål. Især med den arealanvendelse der er. Der er i 
Struer kommune udpeget langt større områder med OSD end der vil være behov for, både 
i Struer Kommune eller de omkringliggende kommuner. Det er Struer Kommunes opfattel-
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se, at OSD i Struer Kommune bør revideres, for at afspejle det aktuelle og fremtidige be-
hov for rent drikkevand i og omkring Struer Kommune. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
Dennis Rosenblad Noe 

Struer Kommune bruger IT i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge databeskyttelsesloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: 
- Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysnin-

gerne er forkerte. 
- Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. 

Vil du vide mere om databeskyttelsesloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk 

 
 

 

 

http://www.datatilsynet.dk/
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Marie Louise Dehli <mlde@syddjurs.dk>

Sendt: 23. september 2019 09:04

Til: MST Nordjylland postkasse

Emne: Svar fra Syddjurs Kommune - Høringssvar vedr. journal nr. MST-022-00453

Hej 
 
Syddjurs Kommune har følgende bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. 
 

1. Der er ikke beregnet/udpeget BNBO for følgende boringer som er i drift og er tilknyttet anlæg med gældende 
tilladelse: 

 

• 90.85 – Stødov Vandværk A.m.b.a. (tidl. Helgenæs pumpestation) 

• 91.132 – Djurs vand – Korsvej Bakke kildeplads, boringen er en erstatningsboring for 91.35 som er sløjfet og 
hvor BNBO udgår 

 
2. Derudover har Miljøstyrelsen i juni 2018 beregnet ny BNBO for dgu nr. 69.375 tilhørende I/S Bøjen-Syvveje 

Vandværk, da der var en fejl i beregningen.  
 

Den nye og den gamle BNBO afgrænsning for 69.375 ses herunder. 
 

 
 
 
 

 
Venlig hilsen 
 

 
 
Marie Louise Dehli 
Civilingeniør 
Miljø og Klima  
 
Direkte +4587535781 
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Mobil +4523279087 
mlde@syddjurs.dk 

Syddjurs Kommune • Miljø og Klima • Lundbergsvej 2 • 8400 Ebeltoft • Tlf +4587535000 • www.syddjurs.dk • CVR: 29189978  
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Henrik Züricho <hzyr@sonderborg.dk>

Sendt: 23. september 2019 14:58

Til: MST Nordjylland postkasse

Cc: Jakob Stokholm Kudsk

Emne: Svar fra Sønderborg Kommune - MST-022-00453. Høringssvar

Høringssvar fra Sønderborg Kommune. 

 

BNBO 

 

• Det fremgår, af Udkast til Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer med bilag, at følgende 

BNBO’er ikke udpeges, fordi de tilhørende boringer er registret som lukkede i Jupiter: 

 

Huholt Vandværk, boring 170.420. 

Mjang Dam Vandværk, boring 170.320 

Nordborg Vandforsyning (SONFOR), Havnbjerg, boring 161.216. (Erstattet af 161.371) 

De 2 førstnævnte boringer er IKKE lukket og de har begge en gældende indvindingstilladelse.  Den 

sidstnævnte boring er erstattet af 161.371, som har en gældende indvindingstilladelse på 10.000 m3. BNBO 

til de 3 boringer skal derfor IKKE slettes. 

 

• Boringerne til BNBO for Dynt-Gammelgab vandværk (Anlægs id 115926) med DGU nr. 169.614 og 169.649 

anvendes ikke længere til vandindbinding. Vandværket er nedlagt og boringerne forventes sløjfet snarest. 

De tilhørende BNBO og indvindingsopland skal slettes. 

 

• Boring DGU nr. 170.544 anvendes ikke længere til almen vandforsyning (Boringen er overtaget af et 

gartneri) og det tilhørende BNBO skal derfor slettes. 

 

Indvindingsoplandene på Als: 

 

De i forslaget viste indvindingsoplande på Als er i en pixeleret form, der stammer fra Naturstyrelsens kortlægning af 

Als fra 2010. Vi håber, at der meget snart kommer en opdatering her.  I det mindste med Sønderborg Kommunes 

genberegnede og smoothede oplande fra 2013. 

  

De indvindingsoplande, som er fremstillet som pixilerede polygoner, fremgår af nedenstående tabel. Det fremgår 

endvidere, at indvindingsoplande, som er helt indenfor OSD slet ikke er vist på DMP. Er det fordi MST endnu ikke har 

godkendt dem, eller? 

  

Vandværk Indenfor/udenfor OSD Vist som pixilerede 

polygoner på DMP 

Genberegnet af SK i 2013 

Holm Meget lille del udenfor Ja Nej 

Fynshav Lille del udenfor Ja Nej 

Mjang Dam Meget lille del udenfor Ja Nej 

Sydals Øst vandforsyning Meget lille del udenfor Ja Nej 

Huholt Lille del udenfor Ja Nej 

Vollerup-Ulkebøl Lille del udenfor Ja Nej 

Hørup-Høruphav Meget lille del udenfor Ja Nej 

Kirke Hørup-Lambjerg Indenfor Ikke vist på DMP Nej 

Kegnæs Helt udenfor Ja Nej 

Kær Delvist udenfor Ja Nej 
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Sønderborg Forsyning, 

Havnbjerg 

Indenfor Ikke vist på DMP Ja 

Guderup-Stevning Indenfor Ikke vist på DMP Nej 

Notmark-Almsted Indenfor Ikke vist på DMP Ja 

Frederiksgård-Helved Indenfor Ikke vist på DMP Nej 

Hundslev Indenfor Ikke vist på DMP Ja 

Svendstrup Indenfor Ikke vist på DMP Ja 

Asserballe Indenfor Ikke vist på DMP Nej 

Sønderborg Forsyning, 

Nordborg 

Indenfor Ikke vist på DMP Nej 

Lavensby Indenfor Ikke vist på DMP Nej 

Langesø Indenfor Ikke vist på DMP Ja 

Oksbøl (Broballe 

kildeplads) 

Indenfor Ikke vist på DMP Ja 

Oksbøl (Oksbøl kildeplads) Indenfor Ikke vist på DMP Ja 

  

Det er en udfordring for os, at der findes ældre (og især meget gamle data) målt i forhold til seneste viden som vises 

på DMP, særligt i forhold til Region Syddanmarks prioritering af jordforureningssager samt rådgivere og private som 

på den måde anvender forældede data. Derfor vil jeg anmode Miljøstyrelsen om i det mindste at prioritere en 

rettelse af de pixilerede indvindingsoplande på Als. 

  

Ind til de korrekte og opdaterede indvindingsoplande (og Indsatsområder og BNBO) bliver vist på DMP, vil vi 

opfordre Miljøstyrelsen til at præsentere de nyeste data på GeoGis og meget gerne med en henvisning fra DMP til 

GeoGIS og eller til Sønderborg Kommunes webgis. 

 

 

Med venlig hilsen 
 

Henrik Züricho 
Cand.scient Geologi 
Diplom i ledelse 
 

Sønderborg  Kommune  
Økonomi, Teknik og Miljø | Vand og Natur  
Rådhustorvet 10 | 6400 Sønderborg  
Telefon 88 72 55 06 | Mobil 27 90 55 06 
 
� hzyr@sonderborg.dk  
www.sonderborgkommune.dk 
 

  

           

Fra: indgaaende@prod.e-boks.dk <indgaaende@prod.e-boks.dk>  

Sendt: 12. august 2019 10:03 

Til: Raadhus <Raadhus@sonderborg.dk> 

Emne: Digital post fra Miljøstyrelsen: Høring af bekendt 

 

Til h�ringsparter 
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Milj�styrelsen igangs�tter h�ring af bekendtg�relse om udpegning af drikkevandsressourcer den 12. august 

2019. Vedh�ftet er h�ringsbrev inkl. h�ringsliste, liste med sl�jfede boringer, liste med vandforsyningsanl�g 

uden tilladelse samt liste over kommuner med rettelser. H�ringsmateriale kan findes h�ringsportalen.  

 

Omr�deafgr�nsningerne kan findes p� Milj�GIS. 

 

Frist for h�ringssvar er mandag, den 23. september 2019 kl. 16.00.  

 

H�ringssvar sendes til Grundvandskortl�gningens hovedpostkasse, njl@mst.dk, eller med post til Niels Bohrs Vej 

30, 9220 Aalborg �st, med reference til journalnummer MST-022-00453. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Katrine Foss-Pedersen 

Naturgeograf l Nordjylland Grundvand  

Dir tlf.: (+45) 41 27 14 60 l kafos@mst.dk  

 

 

Milj�- og F�devareministeriet 

Milj�styrelsen l Niels Bohrs Vej 30 l 9220 Aalborg �st l Tlf. +45 72 54 40 00 l njl@mst.dk l www.mfvm.dk l 

www.mst.dk 

 

S�dan h�ndterer vi dine personoplysninger  

Hvis du har behov for engelsk version benyttes denne: How we process your personal data 

 
Det 
samm
enkæd
ede 
billede 
kan 
ikke 
v ises. 
Filen 
er 
muligv
is 
blev…

Please consider the environment before printing this message 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Dan Møller <DM@vejen.dk>

Sendt: 27. august 2019 10:19

Til: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse

Emne: VS: Nyheder om GKO: Høring - Bekendtgørelse om udpegning af 

drikkevandsressourcer

 

 

Fra: Dan Møller  

Sendt: 27. august 2019 10:12 

Til: Miljøstyrelsen <mail@mst.dk> 

Emne: SV: Nyheder om GKO: Høring - Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 

 
Vedr. Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 

 

Vejen Kommune har følgende bemærkninger til det fremsendte høringsforslag: 

 

• I temaerne for ”OSD og IOL” og ”Indvindingsoplande uden for OSD” slettes indvindingsoplandet til 

Foldingbro Vandværk. - Vandværksdriften er indstillet med udgangen af 2017 og vandværkets boringer er 

sløjfet i november 2018. 

• I temaet ”OSD og IOL” slettes de tidligere indvindingsoplande for Estrupskov Kildefelt, Vejen Vestre 

Vandværk, Vejen Østre Vandværk, Ladelund Vandværk og Skodborg Gl. Vandværk. – De to sidstnævnte 

vandværker er nedlagte. 

• Temaet ”Indvindingsoplande inden for OSD” opdateres med data for Lintrup Vandværk (Holsted), Lindknud 

Vandværk og Læborg Vandværk 

• Rødding Vandværk Nord har fået nyt kildefelt i 2016. – Der skal beregnes et nyt indvindingsopland. 

 

 

Dan Møller 

Fagspecialist 
 

Teknik & Miljø 

Telefon: 7996 6264 
 

 

 

Fra: Miljøstyrelsen [mailto:mail@mst.dk]  

Sendt: 12. august 2019 12:11 

Til: Dan Møller <DM@vejen.dk> 

Emne: Nyheder om GKO: Høring - Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 

 

      

 
 

Høring - Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 
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Mandag d. 12. august 2019 igangsættes høring af bekendtgørelse om udpegning af 
drikkevandsressourcer. 
  
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2019/aug/hoering-bekendtgoerelse-om-udpegning-af-
drikkevandsressourcer/ 
  

  

                  

Miljøstyrelsen opbevarer din mailadresse til brug for udsendelse af nyheder/annoncer 
og den bliver hverken videregivet til andre eller brugt til andre formål. 

Læs mere om Miljøstyrelsens persondatapolitik · Klik her for at framelde dig 

  

 



Miljøstyrelsen Nordjylland

Niels Bohrs Vej 30

9220 Aalborg Øst

Att. Trine Lyngvig Nielsen/

Katrine Foss-Pedersen

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevands-

ressoucer fra Vejle Kommune

I Vejle Kommune er der lige nu flere vandværker, der er i gang med en pro-

ces omkring sammenlægning. Nogle er tæt på en sammenlægning, mens an-

dre lige har startet op. Det betyder, at der i den nærmeste fremtid vil ske en 

del ændringer i indvindingerne. Disse ændringer vil først kunne tages med i 

den næstkommende bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 

– altså i slutningen af 2020. Dette kan udgøre et problem, når vi sammen 

med vandværkerne skal i gang med forhandlinger med lodsejere om restrik-

tioner i BNBO.

Mørkholt Vandværk
Mørkholt Vandværk indvinder ikke længere vand fra egne boringer 

(125.520 og 125.1803), fordi der er fundet pesticider over grænseværdien. 

Vandværkets forbrugere får vand fra Gårslev Vandværk. Sammen med nog-

le andre vandværker er de ved at finde en anden kildeplads. Mørkholt Vand-

værks boringer kommer ikke i drift igen, og de har derfor nu fået anvendel-

sen ”Ingen anvendelse” i Jupiter. Boringerne bliver sløjfet i løbet af efterå-

ret.

BNBO og indvindingsopland bør derfor ikke medtages i den kommende 

bekendtgørelse.

Gårslev Vandværk
Gårslev vandværk indvinder kun fra én boring (125.1995), da der er fundet 

pesticider over grænseværdien i de to øvrige boringer (125.1013 og 

125.1014). Indvindingen fra 125.1995 suppleres med vand fra Børkop 

Vandværk. Blandingsvandet forsyner både Gårslev og Mørkholt Vandværks 

forbrugere. Sammen med nogle andre vandværker er de ved at finde en an-

den kildeplads. De 2 af Gårslev Vandværks boringer kommer ikke i drift 

igen, og de har derfor nu fået anvendelsen ”Ingen anvendelse” i Jupiter. 

Boringerne bliver sløjfet i løbet af efteråret.

BNBO til 125.1013 og 125.1014 bør derfor ikke medtages i den kom-

mende bekendtgørelse.

16-08-2019
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J. nr.:

09.08.22-P16-1-16 

Kontaktperson:

Mette Temløv

Lokaltlf.: 76 81 24 49 

 

E-post:MEKTE@vejle.dk 

Her bor vi:

Kirketorvet 22, 7100 Vejle

Teknik & Miljø - Landbrug & Vand

Kirketorvet 22 - 7100 Vejle Tlf.: 76 81 22 30
grundvand@vejle.dk · www.vejle.dk
Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14
Telefonåbningstider: Mandag-onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-14
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Lihmskov Vandværk
Vandværket overtages af Nørup Vandværk (beslutning på generalforsamling og ekstraordinær 

generalforsamling).

Nørup Vandværk
Nørup Vandværk har ikke en gældende tilladelse, fordi de har afventet den endelige beslutning 

fra Lihmskov Vandværk om overtagelse. Vi har været i dialog med Nørup Vandværk og forven-

ter at modtage en ansøgning om forøgelse af indvindingstilladelsen fra 65.000 m3 pr år til 

110.000 m3 pr. år inden for meget kort tid.

Når tilladelsen er meddelt skal både BNBOer og indvindingsopland genberegnes.

TREFOR Vand, Follerup Vandværk (Vejle Kommune)
De 4 boringer til TREFOR, Follerup Vandværk (125.588, 125.682, 125.1713 og 125.2093) lig-

ger i Vejle Kommune men leverer vand til Follerup Vandværk i Fredericia Kommune. Boringer-

ne er en del af tilladelsen meddelt af Vejle Amt til anlægget TRE-FOR, Follerup Vandværk, Fre-

dericia (jupiterid 74496). Når tilladelsen fornyes efter Miljøstyrelsens VVM-afgørelse, vil tilla-

delsen blive fordelt på 2 anlæg, da det er Vejle Kommune, der skal give tilladelse til boringerne i 

Vejle Kommune, mens Fredericia Kommune meddeler tilladelse til de øvrige boringer til vand-

værket.

BNBO skal derfor ikke fjernes i den kommende bekendtgørelse

Indvindingsoplande uden for Områder med Særlige Drikkevandsin-

teresser
Katrine Foss-Pedersen oplyste i telefonen 13. august 2019, at alle indvindingsoplande, der har 

selv det mindste areal uden for OSD, skal medtages i dette lag. Med dette udgangspunkt mangler 

der i Vejle Kommune 5 indvindingsoplande:

Vesterlund Vandværk Give Vandværk
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Farre Vandværk Dørken Vandværk

Vonge Vandværk

Egtved Vandværk – kildeplads i byen

Figur fra kortlægningsrapporten, hvor indvindingsoplandet ikke er optegnet, men vandets alder 

er vist

Vejle Kommune har i 2016 meldt ind via Geocloud, at der skal optegnes et indvindingsopland til 

Egtved Vandværks kildeplads i byen (se vedlagte bilag). Det meste af området, som vi forventer, 

vil være indvindingsoplandet ligger inden for OSD, men en mindre del i den sydlige ende for-

modes at ligge uden for OSD. 
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Børkop Vandværk (Tudsmosen)

Indvindingsopland optegnet af Alectia

Vejle Kommune har i 2016 meldt ind via Geocloud, at der skal optegnes et indvindingsopland til 

Børkop Vandværk (Tudsmosen) (se vedlagte bilag). Vejle Kommune fik i 2012 Alectia til at op-

tegne et nyt indvindingsopland, fordi Børkop Vandværk havde etableret endnu en boring på kil-

depladsen. På dette tidspunkt var det endnu ikke afklaret, hvilken myndighed, der skulle optegne 

indvindingsoplande. Efterfølgende har Vejle Kommune indmeldt dette til styrelsen for at få ind-

vindingsoplandet udpeget. En del af det indvindingsopland, Alectia har optegnet ligger uden for 

OSD. Alectia har i øvrigt også optegnet et indvindingsopland for Børkop Vandværk (Børkop 

Skov), som Vejle Kommune har indmeldt via Geocloud i 2016. Dette indvindingsopland ligger 

dog inden for OSD.

Hvis I har behov for at få uddybet Vejle Kommunes høringssvar, er I velkomne til at kontakte os.

Venlig hilsen

Mette Temløv

Ingeniør
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Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger

Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de data, som vi har modtaget om dig. Vi følger reglerne i Da-

tabeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen. Vores kontaktoplysninger fremgår af brevet. 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databe-

skyttelsesrådgiver Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, CVR nr.38538071, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Telefonnummer: 72273002

E-mail: dpo.vejle@bechbruun.com

Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/vejle

Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige 

oplysninger.

Formålet med behandling af dine data

Formålet med anvendelse af dine personoplysninger og det anvendte lovgrundlag til sagsbehandlingen fremgår af 

brevet. Hvis vi videregiver dine data til andre databehandlere, fremgår det af brevet. 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine data, indtil opbevaringspligten udløber, hvilket afhænger af den lovgivning, der er anvendt i for-

bindelse med sagsbehandlingen. Vejle Kommune sletter dine oplysninger, når opbevaringspligten udløber, og et 

eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. 

Retten til at trække samtykke tilbage

I de tilfælde, hvor du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at 

trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår af brevet. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personop-

lysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilba-

getrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder  

Du har efter Databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder: Ret til at se oplysninger, ret til berigtigelse, ret til 

indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til sletning eller begrænsning af behandling af dine data. Du kan læse mere 

om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Klagemuligheder

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplys-

ninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

mailto:dpo.vejle@bechbruun.com
https://dpo.bechbruun.com/vejle
http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Bastian Egede Jensen <beg@vesthimmerland.dk>

Sendt: 14. august 2019 10:27

Til: MST Nordjylland postkasse

Emne: Svar fra Vesthimmerlands Kommune - Høringssvar til MST-022-00453

Vedhæftede filer: Sløjfningsskema Haubro Vestre Vandværk.PDF

Sag: MST-022-00453

Sagsdokument: 9150171

Hej 
 
Vi har modtaget jeres høring, hvor det fremgår, at to BNBO’er i Vesthimmerlands Kommune skal udgå. 
Vi mener at begge BNBO’erne skal bevares. 
 
Haubro Vandværk - Vestre Vandværk (Jupiter Id: 69920) 
Vandværket havde tidligere to boringer, men den ene blev sløjfet i 2013. Der har været forvirring 
omkring nummereringen af de to boringer, og derfor blev der i første omgang indberettet sløjfning af 
det forkerte DGU nr.  
Dette blev rettet i 2017 efter et tilsyn, se vedhæftede. Boringen DGU nr. 39.28A er således sløjfet, 
men vandværket indvinder fortsat vand fra DGU nr. 39.745 
 
Strandby-Risgaarde Vandforsyning (Jupiter Id: 71867) 
Vandværkets indvindingstilladelse er nu forlænget. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bastian Egede Jensen 
Naturgeograf 
Vand og Affald 

Teknik- og Økonomiforvaltning 

    

Vesthimmerlands Kommune

    

www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon 
E-mail 

9966 7108 
 

beg@vesthimmerland.dk 

Frederik IX's Plads 1  
9640 Farsø  
Telefon 9966 7000  

 
Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natur og Vand 
 
Prinsens Alle 5 
8800 Viborg 
 
rg@viborg.dk 

Dato: 20. september 2019 
 
Sagsnr.: 18/672 
Sagsbehandler: vprg 
 
Direkte tlf.: 87 87 56 20 

 

Viborg Kommunes bemærkninger til høring af bekendtgørelse om 

udpegning af drikkevandsressourcer 

 
Viborg kommune vil bede om at få fjernet Indvindingsoplandet og BNBO til 
Bjerringbro Fælles Vandværk A.m.b.a. (anlægsid 64417), Bjerring, da 
vandværks boring DGU-nr. 67.915 er blevet sløjfet. 
 
BNBO til Hvidding Vandværk (anlægsid 63.139) bør udpeges, da 
vandværket i år har fået forlænget indvindingstilladelse, som nu gælder fra 
17. juni 2019 til 15. juli 2049. 
 
Viborg Kommune vil bede om at medtage et nyt indvindingsopland til 
Ulbjerg Vandværk i bekendtgørelsen. 
Viborg Kommune har beregnet et nyt indvindingsopland til Ulbjerg 
Vandværks (anlægsid 62.284) ny boring DGU-nr. 47.1187. Beregning er 
foretaget I Groundwater Vistas, hvor den nye boring var tilføjet i MST 
grundvandsmodel for Møldrup, Vesterbølle og Gedsted fra 2012. Til 
beregning er der anvendt backward-simulering, hvor indvindingsmængde 
på 50.000 m3/år har været jævnt fordelt på de 3 gamle og den nye boring, 
og afgrænset ved 200 år gamle partikler. 
 

 
 

Miljøstyrelsen 

Tolderlundsvej 5 

5000 Odense C 

 

http://data.geus.dk/JupiterWWW/borerapport.jsp?borid=47109
http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=63139


 

 

  
Der mangler BNBO til: 

• Sdr. Rind vandværks (anlægsid 63370)  2 boringer: DGU-nr. 
66.1504 og 66.1546. 
 

 
 

Der mangler indvindingsopland til: 
• I/S Tastum Vandværk (anlægsid. 61024) 2 boringer: DGU-nr. 

55.1172 og 55.2250. 

 

http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=63370http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=63370
http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=61024


 

 

• I/S Kjeldbjerg Vandværk (anlægsid. 61018) 

 
• I/S Daugbjerg Vandværk (anlægsid 61.033)  

• An/S Mønsted Vandværk (anlægsid 61.032) 

  
 

• Bjerringbro Fælles Vandværk A.m.b.a., Sønderbro (anlægsid. 64.403)

  
• I/S Løvel Vandværk (anlægsid 63.220) 

http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=61018


 

 

  
Med venlig hilsen 

 

 

Ruslana Gladnyeva 

Master of Science 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Erik Rasmussen <erra@vordingborg.dk>

Sendt: 4. september 2019 09:59

Til: MST Nordjylland postkasse

Cc: Jane Morgenstjerne Andersen; Hanne Jørgensen

Emne: Svar fra Vordingborg Kommune - Høringssvar til bekendtgørelse om udpegning af 

drikkevandsressourcer.

Kære Katrine Foss Pedersen, Miljøstyrelsen 

 

Vordingborg Kommune har gennemgået høringsudkastet til bekendtgørelse om udpegning af 

drikkevandsressourcer. 

 

Vi har følgende bemærkninger: 

1. Vandindvindingstilladelserne for Stege ( DGU 227.120, 227.165, 227.198 og 227.220) og Bakkebølle 

vandværker (DGU 226.650, 226.653, 226.671, 226.672 og 226.673) er udløbet og de tilhørende BNBO bør 

ikke indgå i udpegningen.  

2. Marienborg Gods vandværk (DGU 233.208) er ikke et alment vandværk og BNBO bør udgå. 

3. Hjertebjerg vandværk (DGU 227.12 og 227.161) bør have BNBO, da vandværket ikke har afklaret hvordan 

boringerne indgår i deres indvindingsstruktur. 

 

Venlig hilsen 
 
Erik Rasmussen 
Miljømedarbejder 
 
Telefon: 55 36 24 86 
erra@vordingborg.dk 

 

Afdeling for Byg, Land og 
Miljø 
Østergårdstræde 1A 
4772 Langebæk 
tekpost@vordingborg.dk 

  

 

Vordingborg Kommune 
Valdemarsgade 43 
4760 Vordingborg  

 

Undgå at uvedkommende kigger i dit brev til kommunen! 
Send det sikkert via Digital Post på borger.dk. 

Brug virk.dk, hvis du sender fra et firma eller en forening.  
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Thomas Demandt Lübbers <tdl@aabenraa.dk>

Sendt: 20. september 2019 10:25

Til: Katrine Foss-Pedersen

Cc: vand

Emne: Høringssvar: Bemærkninger til Bekendtgørelse om udpegning af 

drikkevandsressourcer 2019 - Aabenraa Kommune

Opfølgningsflag: Opfølgning

Flagstatus: Fuldført

Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019 

 
Kære Katrine 
 
Aabenraa Kommune har følgende bemærkninger til høringsmaterialet: 
 

1) I forhold til Liste med vandforsyningsanlæg uden tilladelse har følgende seks anlæg en gældende 
indvindingstilladelse: 

Hokkerup Vandværk,               Anlægs-ID: 115627                     Tilladelse meddelt juli 2019 
Bølå Vandværk,                          Anlægs-ID: 118251                     Tilladelse meddelt juli 2019 
Barsø Vandværk a.m.b.a.,      Anlægs-ID: 119610                     Tilladelse meddelt juli 2019 
Tumbøl Vandværk,                   Anlægs-ID: 119716                     Tilladelse meddelt juli 2019 
Varnæs Vandværk AMBA,     Anlægs-ID: 119719                     Tilladelse meddelt juli 2019 

                             Årslev Vandværk                       Anlægs-ID: 117627                     Tilladelse meddelt primo september 
2019 
 

2) I forhold til Bilag 5 – Boringsnære beskyttelsesområder så mangler der at blive udpeget et BNBO for 
Barsø Vandværks anden indvindingsboring, beliggende på den nordlige del af øen (DGU-nr.: 
161.325, se nedenfor). 
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3) I forhold til Bilag 2 – Indvindingsoplande uden for OSD, kort over Sydjylland, side 4 skal 
indvindingsoplandet for Andelsselskabet Øster Løgum Vandværk (anlægs-ID: 117623) udgå, da 

vandværket blev nedlagt i 2012. Det udpegede indvindingsopland er delvist beliggende uden 
for OSD (se lyslilla ring nedenfor).      
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Hvis der skulle være nogle uklarheder ifm. høringssvaret, så må du endelig vende tilbage. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Thomas Demandt Lübbers 
Geolog 
Byg, Natur & Miljø 
Tlf. 73768199 
 
Aabenraa Kommune 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 
www.aabenraa.dk  
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Niels Cajus Pedersen <ncp@aarhus.dk>

Sendt: 2. oktober 2019 16:38

Til: MST Nordjylland postkasse

Emne: Bekendtgørelse - bemærkninger

Til Miljøstyrelsen  

 

I Aarhus Kommune har vi følgende boringer, hvor BNBO endnu ikke er officielt udpeget.  

 

Løgten-Skødstrup Vandværk (JUPITER ID, 183030), DGU nr. 79.1873 

Hasselager-Kolt Vandværk (JUPITER ID , 172462), DGU nr. 89.1754 

Hasselager-Kolt Vandværk (JUPITER ID , 172462), DGU nr. 89.1852 

Vibyværket (Aarhus Vand) (JUPITER ID, 80578), DGU nr. 89. 1208 

Vibyværket (Aarhus Vand) (JUPITER ID, 80578), DGU nr. 89. 1264 

Vibyværket (Aarhus Vand) (JUPITER ID, 80578), DGU nr. 89. 405 

Vibyværket (Aarhus Vand) (JUPITER ID, 80578), DGU nr. 89. 1042 

Vibyværket (Aarhus Vand) (JUPITER ID, 80578), DGU nr. 89. 526 

 

For boringen tilknyttet Løgten-Skødstrup Vandværk, som er den nyeste og ligger uden for OSD,  er der desuden ikke 

beregnet indvindingsopland og lavet kortlægning af følsomme arealer.  

 

For de øvrige boringer har Aarhus Kommune tidligere beregnet udstrækningen af BNBO efter samme metode som 

øvrige vandforsyningsboringer i Aarhus Kommune. Afgrænsningen af disse kan vi sende til MST, hvis I vurderer, at de 

kan anvendes til den endelige afgrænsning. 

 

Vi beklager, at høringsfristen ikke er overholdt, men vi håber at oplysningerne alligevel vil blive inddraget i 

opfølgningen.  

 

 

Med venlig hilsen 
  
Niels Cajus Pedersen 
Civilingeniør 

T +45 8940 6436 

E ncp@aarhus.dk 

  

   

  

TEKNIK OG MILJØ 

Vand og Natur 

Karen Blixens Boulevard 7 

8220 Brabrand 

www.aarhus.dk 

 
Aarhus Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at 

kunne besvare din henvendelse. Aarhus Kommune er dataansvarlig  for behandling af personoplysninger, og du kan læse mere om kommunens 

behandling af personoplysninger her: https://aarhus.dk/om-kommunen/databeskyttelse/ 
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