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Grundvandskortlægning 

J.nr. 2020 - 52252   

Ref. KAFOS, AMNIE 

Den 18. juni 2021 

 

Til høringsparter på vedlagte høringsliste  

   

  

 

Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af 

drikkevandsressourcer  

 
 
Miljøstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om udpegning af 

drikkevandsressourcer i offentlig høring med frist for afgivelse af høringssvar den 

29.08.2021. 

 

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer omfatter områder med 

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

indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, nitratfølsomme 

indvindingsområder (NFI), sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI), 

indsatsområder (IO) og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).  

 
Baggrund  

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

vandforsyning1. Dette udkast til bekendtgørelse erstatter bekendtgørelse nr. 1626 

af 01.11.2020 om udpegning af drikkevandsressourcer. Bekendtgørelsen vil således 

blive opdateret med de nyeste områdeafgrænsninger. De kommuner, hvor der er 

foretaget ændringer i udpegningerne fremgår af listen over berørte kommuner.  

 

Alt høringsmateriale kan findes på høringsportalen. Områdeafgrænsningerne i 

høring kan ses på grundvandskortlægningens MiljøGIS2. Områderne vil med 

bekendtgørelsens ikrafttrædelse ligeledes være synlige på Danmarks 

Arealinformation. 

 
Særligt vedr. BNBO 

Efter nærmere juridisk afklaring af regelgrundlaget har Miljøministeriet valgt at 

ændre praksis, således, at BNBO fremadrettet vil blive udpeget efter de faktiske 

forhold for de vandforsyninger, der mangler indvindingstilladelser, dvs. på 

baggrund af, at der faktisk sker indvinding. Tidligere er BNBO tilknyttet almene 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 1450 af 5. oktober 2020 om vandforsyning m.v. 
2 Områdeafgrænsningerne i høring findes i venstre kolonne i gruppen ”Høring – bek. om 

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

samme kolonne findes gældende områdeudpegninger. 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1450
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1450
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1626
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1626
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65245
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=grundvand
https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
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vandforsyninger uden gældende indvindingstilladelse ikke udpeget i 

bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.  

 

Der er vedlagt en liste over BNBO, der forventes fjernet inden endelig udpegning 

grundet sløjfede boringer jf. bilag a. Kommunen skal melde tilbage til 

Miljøstyrelsen, såfremt der er fejl på listen over sløjfede boringer.  

 

BNBO, som fremgår af ovenstående liste, kan ligeledes ses på MiljøGIS. 

 
Afgivelse af høringssvar  

Høringssvar skal være modtaget hos Miljøstyrelsen  

 

senest søndag d. 29. august 2021 

 

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

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

journalnummer 2020-52252.  

 

Det bemærkes, at høringssvar fra andre end statslige myndigheder offentliggøres 

på høringsportalen efter høringsfristens udløb. Ved afgivelse af høringssvar 

samtykker høringsparten i, at høringssvar, e-mailadresse og navn offentliggøres på 

høringsportalen efter endt høring. Du kan læse om, hvordan Miljøstyrelsen 

behandler personoplysninger i forbindelse med indsendelse af høringssvar på 

Miljøstyrelsens hjemmeside under Miljøstyrelsens persondatapolitik  høringer.  

 

Spørgsmål vedrørende udkast til bekendtgørelsen kan rettes til Katrine Foss-

Pedersen, kafos@mst.dk, telefon 41 27 14 60. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Per Schriver, kontorchef 

Miljøstyrelsen, Grundvandskortlægningen 
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