NOTAT

Grundvandskortlægningen
Ref. TRINI, KAFOS
Den 12. februar 2018

Sammenfattende redegørelse for bekendtgørelse om
udpegning af drikkevandsressourcer
Miljøstyrelsen har haft bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer i 8 ugers høring.
Bekendtgørelsen var ledsaget af en miljørapport efter bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkret projekter (VVM) 1 regler. På baggrund af høringen har
Miljøstyrelsen udarbejdet denne sammenfattende redegørelse.
Redegørelsen beskriver
1) Hvordan miljøhensyn er integreret i bekendtgørelsen.
2) Hvordan miljørapporten og høringssvar er taget i betragtning.
3) Hvorfor bekendtgørelsen er valgt på baggrund af de opstillede alternativer.
4) Hvordan Styrelsen vil gennemføre overvågning af de væsentligste miljøpåvirkninger af
bekendtgørelsen.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. marts 2018, og kan findes på www.retsinformation.dk. Sammen
med bekendtgørelsen findes høringsnotat, høringssvar, sammenfattende redegørelse og miljørapport
på Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk/GKO samt på høringsportalen,
https://hoeringsportalen.dk/.

1. Integrering af miljøhensyn i bekendtgørelsen
Bekendtgørelsen udpeger drikkevandsressourcer, dvs. områder med særlige drikkevandsinteresser
(OSD), områder med drikkevandsinteresser (OD), indvindingsoplande til almene vandforsyninger
uden for OSD, følsomme indvindingsområder med hensyn til hhv. nitrat (NFI) og sprøjtemidler (SFI)
og indsatsområder (IO).
Bekendtgørelsen medfører ikke i sig selv væsentlige påvirkninger på miljøet, men sikrer derimod en
formel udpegning af de ovenfor nævnte områder med henblik på myndigheders, herunder
kommunernes, sagsbehandling på miljøområdet. Myndighedernes sagsbehandling på baggrund af
bekendtgørelsen kan dog have en væsentlig påvirkning på miljøet.
Bekendtgørelsens overordnede formål er således at styrke myndighedernes mulighed for
grundvandsbeskyttelse.

2. Miljørapportens og høringens betydning for planen
Høring af bekendtgørelsen og tilhørende miljørapport, har kun medført mindre arealmæssige
korrektioner i udpegningerne i forholdt til de områder, der har været i høring. Høringssvarene er
samlet. Resume heraf samt Miljøstyrelsens bemærkninger fremgår af høringsnotatet.
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2.1 Konkrete bemærkninger til miljørapporten
Miljøstyrelsen har ikke modtaget høringssvar, der vedrører miljørapporten.

3. Hvorfor er planen valgt
Miljøstyrelsen har ikke modtaget forslag til alternativer til bekendtgørelsen.
Såfremt bekendtgørelsen ikke trådte i kraft, ville myndighederne ikke have et fyldestgørende og
opdateret grundlag til anvendelse ved administration og opfølgning på indsatsplaner (beskrevet som
0-alternativet i miljørapportens kap. 4).

4. Overvågning
Vandmiljøet overvåges gennem Det Nationale program for Overvågning af Vandmiljøet og Naturen
(NOVANA). NOVANA har til formål at følge tilstanden i vandmiljøet og de væsentlige påvirkninger
heraf, samt at beskrive forureningskilders og andre væsentlige påvirkningers effekt på vandmiljøet.
Overvågningsprogrammet for grundvand er i dag tilpasset vandplanerne. Det nuværende program
gælder for perioden 2017-2021. Grundvandet overvåges herudover via vandforsyningsselskabernes
lovpligtige boringskontroller.

5. Klagevejledning
Miljøstyrelsen afgørelser i miljørapporten kan påklages efter reglerne i bekendtgørelse af lov om
miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) til Miljø- og
Fødevareklagenævnet inden 4 uger efter offentliggørelsen af den sammenfattende redegørelse.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du
klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på
www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer,
typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet
afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Gebyret for at klage er
for privatpersoner 900 kr. og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med
betalingskort i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i
sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
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