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Vandforsyning 

SVANA-400-00026 

Ref. phgpe 

Den 5. september 2017 

 

   Til alle interessenter på vedlagte høringsliste 

   

  

 

Høring af udkast til Vejledning om indsatsplaner  
 

Baggrund 

Hermed fremsendes udkast til Vejledning om indsatsplaner i offentlig høring. 

 

Vejledningen er revideret i forhold til den nuværende version fra 2015 på en række 

punkter, bl.a. som følge af ændret lovgivning på husdyrbrugområdet (LBK nr 256 

af 21/03/2017), hvorefter den målrettede drikkevandsbeskyttelse indenfor NFI, 

som hidtil er sket gennem vilkår i miljøgodkendelsen, overgår til de kommunale 

indsatsplaner. 

 

Vejledningen er desuden revideret som følge af ændringer i Bekendtgørelse om 

indsatsplaner (bkg. nr. 912 af 27/06/2016), idet kommunerne nu har 1 år, efter der 

er foretaget udpegning, til at udarbejde udkast til foranstaltninger rettet mod den 

enkelte ejer, og 2 år, efter der er foretaget udpegning, til at vedtage indsatsplaner. 

Vejledningen afspejler også den ny § 7 om kommunal vurdering. 

 

Desuden er det hidtidige kapitel 7 om indsatsområder indenfor 

sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder indarbejdet i de øvrige kapitler, så 

der nu er en samlet vejledning på området.  

 

Endelig er der sket en række præciseringer og konsekvensrettelser som følge af 

ændringer i anden lovgivning, samt faglige og sproglige præciseringer, bl.a.: 

 
- Uddybning af beskrivelsen af generel og målrettet miljøbeskyttelse, 

med fokus på generel regulering af kvælstof og sprøjtemidler (afsnit 

3.2.1). 

- Nyt afsnit 6.3 om underretning af Landbrugsstyrelsen mhp. 

koordinering med økologisk arealtilskud. (jfr. lovforslag om lov om 

ændring af lov om vandforsyning og miljøbeskyttelse vedr. 

underretning om påbud, samt dispensation fra og vejledningspligt om 

drikkevandskvalitetskrav, høringsfrist 21. august). 

- Beskrivelse af nye regler om kommuneplanlægning i OSD og 

indvindingsoplande (afsnit 4.2.5.2). 

- Konsekvensrettelser som følge af, at vandforsyninger ikke længere må 

udarbejde indsatsplaner. 
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- Beskrivelse af revision af indsatsplaner er uddybet mht. den 

almindelige forvaltningsrets pligt til at holde planer ajour, fx som følge 

af ændret husdyrbruglov (afsnit 6.7). 

- Beskrivelsen af de forhold, som kommunen kan basere behovet for 

indsatser på, er uddybet (afsnit 3.7.2). 

 

Afgivelse af høringssvar 

Høringssvar skal være modtaget i Miljøstyrelsen 

 

senest onsdag d. 4. oktober 2017, kl. 16.00. 

 

Høringssvar sendes til Miljøstyrelsens hovedpostkasse, mst@mst.dk, eller med 

post til Haraldsgade 53, 2100 København Ø, med reference til journalnummer 

SVANA-400-00026. 

 

Juridisk og administrative spørgsmål vedrørende høringen kan rettes til Hanne 

Vibeke Berg, hvb@mst.dk, tlf. +45 93 58 80 13, mens tekniske spørgsmål kan 

rettes til Philip Grinder Pedersen, phgpe@mst.dk, tlf. +45 22 89 40 81. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Funktionsleder Martin Skriver 

Mobil: +45 41 78 20 37 

E-mail: maskr@mst.dk 


