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Vandforsyning 

Ref. HVB 

Den 1. juli 2016 

 

Høringsparter, jf. vedlagte liste.    

   

  

 

Høring af ny bekendtgørelse og vejledning om kommuners 
planlægning indenfor områder med særlige 
drikkevandsinteresser og indvindingsoplande samt 
Erhvervsstyrelsens information om kommende ændring af 
planloven  
 
 

Styrelsen for Vand og Naturforvaltning sender hermed følgende i høring:  

 

 Udkast til ”Bekendtgørelse om krav til kommunalbestyrelsens fysiske 

planlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og 

indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse” 

 

 Udkast til ”Vejledning om kommunernes fysiske planlægning inden for 

områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til 

almene vandforsyninger uden for disse” 

 

De nye regler træder i kraft den 15. september 2016.  

 

Eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen skal være Styrelsen for Vand- og 

Naturforvaltning i hænde senest den 15. august 2016 på e-mail svana@svana.dk, 

cc. Helga Ejskjær, helej@svana.dk og Hanne Berg, hvb@svana.dk med angivelse af 

journalnummer: SVANA- 400 - 00017.  

 

I perioden fra 1. – 12. august kan Helga Ejskjær kontaktes på tlf. 93 58 80 14 vedr. 

spørgsmål til vejledningen, og Hanne Berg på tlf. 93 58 80 13 vedr. spørgsmål til 

bekendtgørelsen. 

 
Nuværende administrationsmodel (trinmodellen) bortfalder 1. juli 2016 

Kommunerne skal i dag ved deres planlægning sikre, at der ikke sker byudvikling 

eller anden arealanvendelse, som udgør en fare for forurening af grundvandet 

inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til 
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almene vandforsyninger.  Dette fremgår af retningslinje 40 og 41 i 1. generations 

vandplaner og af den statslige udmelding hertil (trinmodellen)1.  

 

Den nye bekendtgørelse og tilhørende vejledning træder i stedet for retningslinje 

40 og 41 samt den nuværende trinmodel, idet disse er bortfaldet med vedtagelse af 

de nye vandområdeplaner.  

 

Ny administrationsmodel – forenkling og modernisering  

 

Formålet med revision af den nuværende trinmodel har været at forenkle 

kommunernes redegørelseskrav og samtidig opretholde en tilstrækkelig 

grundvandsbeskyttelse i kommunernes fysiske planlægning inden for områder 

med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande. 

 

Administrationsmodellen indeholder således en enklere administrationsmodel for 

kommunernes planlægning, og er herudover opdateret med resultater af bl.a. 

Naturstyrelsens kortlægning af grundvandet siden etablering af trinmodellen i 

2012. 

 

Samlet set indeholder den nye administrationsmodel i fht. trinmodellen følgende 

ændringer: 

 

1) Den nye administrationsmodel inkorporerer ny viden fra den afsluttede 

statslige grundvandskortlægning om bl.a. områder med stor 

grundvandsdannelse. 

 

2) Den nye administrationsmodel tager højde for nye strengere regler for 

privates pesticidanvendelse i villahaver. 

 

3) Den nye administrationsmodel indeholder en forenklet liste over 

virksomheder, med udgangspunkt i Miljøstyrelsens modernisering af 

miljøregler og opdateret viden om brancher og mulighed for at forebygge 

forurening via krav efter miljøbeskyttelsesloven. 

 

4) Den nye administrationsmodel indeholder en forenklet model for så vidt 

angår redegørelseskrav til kommuneplanlægning. 

 

5) Redegørelseskrav vedr. bl.a. grundvandsdannelse er udgået. 

 

 

 

 

                                                             
1 Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret 

arealanvendelsen i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande” med 

tilhørende bilag 1 (trinmodellen), Naturstyrelsen, oktober 2012.  
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Erhvervsstyrelsens information om en kommende planlovsændring 

 

Da mange kommuner er i fuld gang hen over sommer og efterår med at udarbejde 

kommuneplaner kan følgende oplyses for så vidt angår planloven: 

 
Erhvervs- og vækstministeren vil med virkning fra primo juli 2016 sætte en række 

ændringer af planlovens §§ 11 -13 i kraft.
2
  

 

I en periode fra primo juli 2016 og frem til ændringen af planloven træder i kraft, 

vil der som følge af, at nye vandområdeplaner sættes i kraft, mangle en udtrykkelig 

henvisning i planloven til vandforsyningsloven, områder med særlige 

drikkevandsinteresser og indvindingsoplande.  

 

Erhvervsstyrelsen har vurderet, at planlovens § 11 e i almindelighed og i kraft af 

den relativt brede formulering af bestemmelsen, i en overgangsperiode udgør en 

tilstrækkelig hjemmel til at fastholde redegørelseskravet til kommuneplanlægning 

inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande. 

 

Hvis der er spørgsmål til planlovsændringen kan henvises til Erhvervsstyrelsen, 

erst@erst.dk. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Martin Skriver 

 

Mobil: 72 54 48 84 

 

E-mail: maskr@svana.dk 

 

                                                             
2
 Jf. §§ 8 og 17, stk. 2, i lov nr. 1631 af 26. december 2013 og § 1, nr. 2 og 8, i lov nr. 179 af 

24. februar 2015. 
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