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Ref. KAFOS, TRINI 

Den 27. september 2017 

 

Til høringsparter på vedlagte høringsliste   

   

  

 

 

 

 

 

 

  

Forlængelse af høringsfrist for høring af udkast til bekendtgørelse om 

udpegning af drikkevandsressourcer  

 
 
Miljøstyrelsen sendte mandag den 18. september 2017 udkast til bekendtgørelse 

om udpegning af drikkevandsressourcer i 8 ugers høring. Høringsbrevet blev 

beklageligvis ikke modtaget af alle kommuner og regioner, hvorfor høringsfristen 

forlænges til 8 uger fra dags dato.  

 

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer omfatter områder med 

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

indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, nitratfølsomme 

indvindingsområder (NFI), sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI) og 

indsatsområder (IO).  

 

Baggrund  

Det følger af bekendtgørelse af lov om vandforsyning
1
, at miljø- og 

fødevareministeren skal udpege OD, OSD samt indvindingsoplande til almene 

vandforsyninger uden for OSD. På baggrund af en grundvandskortlægning af OSD 

og indvindingsoplande udenfor OSD skal ministeren udpege NFI, SFI og IO inden 

for disse. 

 

Dette udkast til bekendtgørelse følger op på bekendtgørelse nr. 246 af 15.03.2017 

om udpegning af drikkevandsressourcer. Bekendtgørelsen vil således blive 

opdateret med de nyeste områdeafgrænsninger, der er overleveret til kommunerne 

efter 2015 samt enkelte indvindingsoplande uden for OSD afgrænset før 2015, der 

ikke tidligere er udpeget. De kommuner, der er foretaget ændringer i, fremgår af 

bilag 1. For øvrige kommuner er der ikke foretaget ændringer eller nye 

udpegninger i forhold til bekendtgørelse nr. 246. De kommuner, der er berørt af 

ændringer foretaget efter høring forud for afgrænsning af miljørapportens indhold 

er markeret med fed i listen over berørte kommuner.  

 

Områderne kan ses på grundvandskortlægningens MiljøGIS
2
 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 125 af 26. januar 2017 om vandforsyning m.v. 
2 Områdeafgrænsningerne i høring findes i venstre kolonne i gruppen ”Høring – bek. om 

udpegning af drikkevandsressourcer”. Under gruppen ”Vedtagne data fra DAI” i samme 

http://www.mst.dk/gko
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186424
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=grundvand
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Afgivelse af høringssvar  

Høringssvar skal være modtaget hos Miljøstyrelsen  

 

senest fredag d. 22. december 2017 kl. 16.00 

 

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

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

journalnummer 020-00218.  

 

Spørgsmål vedrørende udkast til bekendtgørelse og miljørapport kan rettes til 

Katrine Foss-Pedersen, kafos@mst.dk, telefon 41 27 14 60. Spørgsmål vedrørende 

områdeafgrænsningerne på MiljøGIS kan rettes til Trine Lyngvig Nielsen, 

trini@mst.dk, telefon 72 54 38 33. 

 

Med venlig hilsen 

 

Katrine Foss-Pedersen 

+45 72 54 37 71 

kafos@mst.dk 

  

                                                                                                                                                          
kolonne findes gældende områdeudpegninger. Data af relevans for miljøvurderingen findes 

under gruppen ”Temaer af relevans for miljøvurdering”. 

 

http://www.mst.dk/gko
mailto:kafos@mst.dk
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Bilag 1: Kommuner berørt af bekendtgørelse 

 

Kommuner berørt pga. ny kortlægning:  

Albertslund 

Ballerup 

Brøndby 

Dragør 

Faxe 

Fredensborg 

Frederiksberg 

Gladsaxe 

Glostrup 

Greve 

Gribskov 

Haderslev 

Helsingør 

Herlev 

Hillerød 

Hvidovre 

Hørsholm 

København 

Køge 

Langeland 

Lolland 

Nyborg 

Næstved 

Ringsted 

Rødovre 

Tårnby 

Vallensbæk 

Vordingborg 

 

Kommuner berørt af andre rettelser: 

Brønderslev 

Gribskov 

Hedensted 

Herning 

Jammerbugt 

Nyborg  

Odder 

Slagelse 

Sorø 

Struer 

Svendborg 

Sønderborg 

Thisted 

Viborg 

Aabybro 

 

 

http://www.mst.dk/gko

