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Grundvandskortlægning 

J.nr. 2021 - 46406   

Ref. TLNIE 

Den 15. december 2022 

 

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 høring.  

 

Miljøstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest  

  
den 20. februar 2023 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 2021-46406.  

 

De modtagne høringssvar, herunder afsenders navn og mailadresse, vil blive 

offentliggjort på Høringsportalen. Såfremt høringssvaret indeholder 

personoplysninger, behandler Miljøstyrelsen disse som beskrevet under 

Persondatapolitik for høringer på Miljøstyrelsens hjemmeside.    

 

Spørgsmål vedrørende udkast til bekendtgørelse kan rettes til Trine Lyngvig på 

tlnie@mst.dk eller tlf.nr. 30 45 33 94.  

 

Om bekendtgørelsen 

 
Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer udpeger 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). Områderne er 

beskrevet under beskyttelseszoner på Miljøstyrelsens hjemmeside.   

 

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

vandforsyning1.  

 

Dette udkast til bekendtgørelse erstatter bekendtgørelse nr. 2071 af 11. november 

2021 om udpegning af drikkevandsressourcer. Bekendtgørelsen opdateres med de 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022 om vandforsyning m.v. 
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nyeste områdeafgrænsninger fra grundvandskortlægningen. De kommuner, hvor 

der er foretaget ændringer i udpegningerne, fremgår af listen over berørte 

kommuner.  

 

Alt høringsmateriale inklusiv materialet sendt til høringsparter kan findes på 

høringsportalen, mens områdeafgrænsningerne i høring kan ses på 

grundvandskortlægningens MiljøGIS2. Områderne vil med bekendtgørelsens 

ikrafttrædelse ligeledes være synlige på Danmarks Arealinformation. 

 

Særligt vedr. BNBO 

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

grundet sløjfede boringer. Kommunen skal ligeledes melde tilbage til 

Miljøstyrelsen, hvis der er fejl på denne liste, og BNBO skal udpeges.  

 

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

 
Erhvervsøkonomiske og administrative konsekvenser 

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke vil være hverken erhvervsøkonomiske eller 

administrative konsekvenser af bekendtgørelsen. 
 
Agil erhvervsrettet regulering 
Miljøstyrelsen vurderer, at principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er 

relevante for udkastet til bekendtgørelsen. 

 

Forholdet til EU-retten 
Bekendtgørelsen fastsætter nationale regler, som ikke udgør implementering af 

EU-lovgivning. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Per Schriver, kontorchef 

Miljøstyrelsen, Grundvandskortlægningen 

 

 

                                                             
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. 
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