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J.nr. MST-022-00132 

Ref. KAFOS, TRINI 

Den 28. juni 2018 

 

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 

17.09.2018. 

 

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 

vandforsyning
1
. Dette udkast til bekendtgørelse følger op på bekendtgørelse nr. 

209 af 12.03.2018 om udpegning af drikkevandsressourcer. Bekendtgørelsen vil 

således blive opdateret med de nyeste områdeafgrænsninger. De kommuner, der 

er foretaget ændringer i fremgår af listen over berørte kommuner på 

høringsportalen. Her kan øvrigt høringsmateriale også findes.  

 

Områdeafgrænsningerne i høring kan ses på grundvandskortlægningens 

MiljøGIS
2
. Områderne vil med bekendtgørelsens ikrafttrædelse ligeledes være 

synlige på Danmarks Arealinformation. På nuværende tidspunkt ligger der et 

kommunalt BNBO datasæt på Danmarks Arealinformation. Dette vil blive 

udskiftet med et statsligt ved bekendtgørelsens ikrafttrædelse. 

 

Nyt vedrørende bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 

Miljø- og Fødevareministeren udpeger med afsæt i Pesticidstrategi 2017-2021 som 

noget nyt boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til almene 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 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. 

 

http://www.mst.dk/gko
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=198692
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=198692
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61961
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=grundvand
https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
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vandforsyningsboringer. Udpegningen sker med hjemmel i § 11 a, stk. 1, nr. 6 i 

vandforsyningsloven. Det følger af lov nr. 45 af 23. januar 2018 om ændring af lov 

om miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning m.v. Det er i dag Miljøstyrelsen, der 

som en del af grundvandskortlægningen afgrænser BNBO. Tidligere har en lang 

række kommuner selv beregnet BNBO. Både statsligt og kommunalt beregnede 

BNBO, der overholder gældende vejledning om boringsnære beskyttelsesområder 

– BNBO, er medtaget i udkast til bekendtgørelse om udpegning af 

drikkevandsressourcer. Forudsætningen, for at BNBO udpeges, er, at 

vandforsyningen har en gældende indvindingstilladelse ved høringens afslutning. 

Er dette ikke tilfældet, udgår det pågældende BNBO inden endelig udpegning.   

 

Ifølge lov nr. 45 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning 

m.v. må der ikke påfyldes pesticidsprøjter eller foretages udvendig vask af 

pesticidsprøjter inden for BNBO. Forbuddet vil ikke komme til at gælde for 

eksisterende vaskepladser, men det vil gælde for etablering af nye vaskepladser 

inden for BNBO. Dette vil blive udmøntet ved en snarlig ændring af 

bekendtgørelse nr. 906 fra 2016 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til 

udbringning af plantebeskyttelsesmidler. 

 

Afgivelse af høringssvar  

Høringssvar skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest 

 

mandag d. 17. september 2018 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 MST-022-00132.  

 

Spørgsmål vedrørende udkast til bekendtgørelse 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 93 58 82 33. 

 

Med venlig hilsen 

 

Katrine Foss-Pedersen 

+45 41 27 14 60 

kafos@mst.dk 

http://www.mst.dk/gko
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2007/978-87-7052-458-2/pdf/978-87-7052-458-2.pdf
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2007/978-87-7052-458-2/pdf/978-87-7052-458-2.pdf
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