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drikkevandsressourcer 2020 

 

 

 

Miljøstyrelsen sendte den 19. august 2020 udkast til bekendtgørelse om udpegning af 

drikkevandsressourcer i høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 21. august 2020. 

Udkastet blev sendt i høring hos alle landets kommuner og regioner samt øvrige 

interessenter. Udpegningen sker med hjemmel i § 11 a, stk. 1, i vandforsyningsloven1. 

 

Bekendtgørelsen om udpegning af drikkevandsressourcer, herefter bekendtgørelsen, 

indeholder udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), områder med 

drikkevandsinteresser (OD), indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, 

nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder 

(SFI), indsatsområder (IO) og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).  

 

Bekendtgørelsen afløser bekendtgørelse nr. 1153 af 18.11.2019 om udpegning af 

drikkevandsressourcer og indeholder områdeafgrænsninger, der er overleveret til 

kommunerne siden forrige bekendtgørelse.  

 

En forudsætning for, at BNBO udpeges i bekendtgørelsen, er, at vandforsyningen har en 

gældende indvindingstilladelse. Miljøstyrelsen har i forbindelse med høringen medsendt 

lister over sløjfede boringer og vandforsyningsanlæg uden gældende indvindingstilladelser. 

Såfremt de berørte kommuner ikke har rettet henvendelse til Miljøstyrelsen vedr. fejl på disse 

lister, er BNBO ikke udpeget for de pågældende boringer.  

 

Miljøstyrelsen har i alt modtaget 44 høringssvar til bekendtgørelsen. Af disse havde følgende 

5 ingen bemærkninger: Bane Danmark, Forbrugerrådet Tænk, Gribskov Kommune, Høje-

Taastrup Kommune og Region Hovedstaden. 

 

Resumé af høringssvar og Miljøstyrelsens bemærkninger hertil ses nedenfor. Der kan være 

mindre afvigelser mellem høringsvar og Miljøstyrelsens resumé heraf, såfremt supplerende 

korrespondance med høringsparter har givet anledning hertil. 

                                                 

1 LBK nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning. 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=198692
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Assens Kommune 

Kommunen orienterer om, at Dærup og Omegns Vandværk er nedlagt, boringen sløjfet og 

status er rettet i Jupiter. BNBO skal derfor ikke udpeges.    

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 

BNBO er ikke udpeget i bekendtgørelsen. 

Bæredygtigt Landbrug 

Bæredygtig Landbrug mener, at det er bekymrende, at udpegningen af flest mulige BNBO 

skal være målet i sig selv. I stedet burde udpegningen af BNBO bygge på, hvad der er fagligt 

underbygget og udlægges, hvor det er nødvendigt. Bæredygtig landbrug forstår høringen, 

som værende primært rettet til kommunernes manglende indvindingstilladelser. 

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 

BNBO er et element i den målrettede grundvandsbeskyttelse i Danmark, og afgrænses for 

alle almene vandforsyningsboringer og udpeges kun der, hvor der er en gyldig 

indvindingstilladelse. Miljøstyrelsen er forpligtet til at udpege BNBO, jf. 

vandforsyningsloven § 11 a, stk. 1, nr. 6. BNBO afgrænses ud fra Miljøstyrelsens procedure 

for afgrænsning af BNBO, herunder ud fra en række geologiske og hydrologiske parametre. 

Kommunerne er forpligtigede til at foretage risikovurdering af udpegede BNBO frem til og 

med 2022, hvilket følger af bekendtgørelse om vurdering af boringsnære 

beskyttelsesområder og indberetning. Det er først i forbindelse med kommunernes 

risikovurdering, at det vurderes, om det er nødvendigt at implementere en indsats i BNBO. 

Ud over BNBO udpeges der i bekendtgørelsen ligeledes områder med 

drikkevandsinteresser, områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), 

indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, følsomme 

indvindingsområder (SFI og NFI) og indsatsområder (IO). Høringen har til formål at høre 

interessenter vedr. alle bekendtgørelsens udpegninger.  

Danmarks Naturfredningsforening (DN) 

DN har ingen forslag til ændringer eller rettelser til bekendtgørelsen. DN påpeger, at 

sprøjteforbuddet i BNBO ikke kan stå alene. Der er behov for, at vandværker og kommuner 

også skal sikre grundvand og drikkevand mod sprøjtegifte i indvindingsoplande. DN mener, 

at der bør gennemføres sprøjteforbud i BNBO i byområder på linje med erhvervsmæssig 

sprøjtning omkring aktive vandindvindingsboringer i landbrugsområder. 

Pesticidgodkendelsesordningen skal moderniseres og forsigtighedsprincippet skal 

genindføres, så det ikke længere tillades, at godkendte sprøjtegifte udvaskes i 

koncentrationer på op til grænseværdien 0,1 µg/l i gennemsnit på årsniveau.  

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 

Jf. vandforsyningsloven § 13 er kommunerne forpligtigede til at vedtage indsatsplaner 

inden for indsatsområder (IO), som indeholder en vurdering af hvilke indsatser, som er 

nødvendige for at beskytte drikkevandet. IO afgrænses inden for OSD og 

indvindingsoplande til almene vandforsyninger, og er områder, hvor det er vurderet, at en 
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særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af 

drikkevandsinteresserne. Kommunerne sikrer dermed indvindingsoplandene mod 

forurening med sprøjtemidler herigennem. Der eksisterer ikke sprøjteforbud i BNBO i 

landbrugsområder. Kommunerne skal inden udgangen af 2022 vurdere behovet for 

beskyttelsesindsatser mod fare for forurening af erhvervsmæssig brug af pesticider i alle 

BNBO. Jf. ”Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)” skal erhvervsmæssig 

brug forstås som ”brug af pesticider af en professionel bruger, dvs. enhver person, der 

anvender pesticider i forbindelse med sine erhvervsmæssige aktiviteter, herunder 

sprøjteførere, teknikere, arbejdsgivere og selvstændige i både landbrug og andre sektorer”. 

Kommunernes opgave er derfor ikke begrænset til landbrugsområder. Miljøstyrelsen 

noterer sig DN’s bemærkninger vedr. pesticidgodkendelsesordningen. Miljøstyrelsen 

konstaterer, at bemærkningen ikke er relevant for den aktuelle høring af bekendtgørelse om 

udpegning af drikkevandsressourcer.  

Danske Regioner  

Danske Regioner har kendskab til en lang række aktive kildepladser, som Miljøstyrelsen ikke 

har udpeget/afgrænset indvindingsoplande for. Flere af disse er uden for OSD, som 

fastlægger regionernes indsatsområde over for grundvand. Det er nødvendigt at 

sammensætte flere datasæt med indvindingsoplande for at få et autoritativt grundlag for 

Jordforureningsloven. Danske Regioner opfordrer Miljøstyrelsen til at stille et fuldstændigt 

datasæt til rådighed, som viser den aktuelle indvindingsstruktur, og som giver et entydigt 

administrationsgrundlag til fastlæggelse af indsatsområde over for grundvand jf. 

jordforureningsloven. Datastrukturen i datasættet ”ioluosd_hor_bek2020”, som ligger til 

grund for høringen, er anderledes end det officielle datasæt med udpegede 

indvindingsoplande ”indvindingsoplande_udenfor_osd” og datasættet ”ioluosdihtjfl”, som 

indeholder indvindingsoplande jf. jordforureningsloven. Datasættene sammenholdes for at 

identificere ændringer, som den nyeste bekendtgørelse medfører. Datafeltet ”anl_id” har en 

anden datatype end i jupiterdatabasen. Desuden findes der indvindingsoplande i datasættet, 

som refererer til ikke-aktive anlæg i jupiterdatabasen.  

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 

Der vil være indvindingsoplande, der er i gang med at bliver kortlagt, eller som afventer at 

blive kortlagt. Med undtagelse heraf bør datasættet med indvindingsoplande uden for OSD 

være komplet. For indvindingsoplande inden for OSD gælder det samme mht. 

indvindingsoplande afgrænset fra 2013 og frem. Miljøstyrelsen er ved at samle op på de 

manglende indvindingsoplande inden for OSD, som kommunerne ønsker at få inddraget i 

datasættet. Såfremt regionerne har kendskab til manglende indvindingsoplande uden for 

OSD, som er kortlagt i grundvandskortlægningen, opfordres regionen til at henvende sig 

med oplysninger om hvilke anlæg, det konkret drejer sig om. Alle udpegede 

indvindingsoplande uden for OSD og opsamlede indvindingsoplande inden for OSD findes i 

datasættet ”indvindingsoplande_alle”. Datasættet opdateres med indvindingsoplande uden 

for OSD ved vedtagelse af ny bekendtgørelse, og indvindingsoplande inden for OSD 

opdateres i forbindelse med høring af bekendtgørelsen og igen ved vedtagelse af 

bekendtgørelsen. Dette datasæt kombineret med ”ioluosdihtjfl” udgør dermed det nyeste 

datasæt, som Miljøstyrelsen kan stille til rådighed for regionerne. Ved fremtidige høringer 
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ensrettes datamodellen for høringstemaet med indvindingsoplande uden for OSD til 

datamodellen for ”indvindingsoplande_udenfor_osd”. Ændring af datamodeller for de 

øvrige datasæt vil skabe problemer i forhold til den nuværende opsætning på Danmarks 

Arealinformation, og evt. også for øvrige interessenter, som anvender 

grundvandskortlægningens services. Miljøstyrelsen vil sørge for, at drøftelse af behov for 

og konsekvenser ved ændring af grundvandskortlægningens datamodeller sættes på 

dagsordenen ved næste møde i den fællesoffentlige følgegruppe for grundvand i Danmarks 

Miljøportal. Her vil regionernes ønsker blive taget med. Aktiv-status ”Inaktiv” for anlæg i 

Jupiter anvendes for anlæg, hvor indvindingen er sat i bero både permanent og 

midlertidigt, jf. ”Vejledning om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata i 

Jupiterdatabasen”. Da det kun er indvindingsoplande tilknyttet anlæg, som er sat 

permanent ud af drift, som udgår af bekendtgørelsen, kan denne status i Jupiter ikke 

anvendes til at vurdere, hvorvidt et indvindingsopland skal udgå af bekendtgørelsen. 

Indvindingsoplande udgår efter konkret henvendelse fra kommunerne. 

Esbjerg Kommune 

Kommunen opfordrer til, at et tema med alle bekendtgørelsesændringer vises på MiljøGIS. 

Egebæk-Hviding Vandværks indvindingstilladelse er fornyet, hvorfor BNBO og øvrige 

udpegninger tilknyttet anlægget ikke skal udgå af bekendtgørelsen. Vilslev Vandværk er 

nedlagt, og boringerne sløjfet. Esbjerg Kommune er indforstået med, at afgrænsninger 

tilknyttet anlægget ikke udpeges. 

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 

Miljøstyrelsen vil i forbindelse med igangsættelse af fremtidige høringer vurdere, om der vil 

kunne vises datasæt med ændringer i de forskellige områdeudpegninger. BNBO og øvrige 

udpegninger til Egebæk-Hviding Vandværk er udpeget. Indvindingsopland, NFI, IO og 

BNBO til Vilslev Vandværk er ikke udpeget. 

Favrskov Kommune 

Kommunen bemærker, at Vesterbro og Sandby vandværker har gældende 

indvindingstilladelser, og BNBO derfor bør udpeges.  

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 

Vesterbro Vandværk har jf. Jupiter en gældende indvindingstilladelse og BNBO er udpeget i 

bekendtgørelsen. Sandby Vandværks indvindingstilladelse er adm. forlænget, og BNBO er 

derfor ikke udpeget. 

Frede West 

Frede West bemærker, at han ikke kan godkende flytningen af BNBO til Soderup-Vadsby 

Vandværk, da han ikke forstår skrivelsen grundet alle forkortelserne. 

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 

Høringssvar samt efterfølgende vejledning og korrespondance har ikke ændret på sagens 

faktum. 



 

 

5  

Fredericia Kommune 

Kommunen bemærker, at BNBO til anlæg på listen med vandforsyninger uden gældende 

indvindingstilladelse ikke må udgå. Specifikt nævner kommunen, at der er givet en ny 

indvindingstilladelse til Pjedsted Vandværk, Børkop Vandværk, Taulov Vandværk og 

Skærbækværkets Vandværk, Ørsted A/S. Der er ved at blive udarbejdet indvindingstilladelser 

til Skærbæk Vandværk, Lillebælt. TREFOR er i gang med forarbejdet til 

indvindingstilladelser til TREFOR Follerup Vandværk, Fredericia og TREFOR, Kongsted 

Vandværk, Fredericia. Der mangler BNBO til boring med DGU nr. 125.1150 til Taulov 

Vandværk. Kommunen spørger, om der er et BNBO for meget tilknyttet Skærbækværkets 

Vandværk. 

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 

Miljøstyrelsen kan kun udpege BNBO til almene vandforsyninger med en gældende 

indvindingstilladelse. BNBO til Pjedsted Vandværk, Børkop Vandværk, Taulov Vandværk 

og Skærbækværkets Vandværk, Ørsted A/S er udpeget. BNBO til de øvrige nævnte 

vandværker er ikke udpeget. Det manglende BNBO til Taulov Vandværk er registreret som 

et kortlægningsbehov i grundvandskortlægningens opgaveportefølje. Der er kun udpeget 

BNBO til de fire boringer, som kommunen nævner tilhører Skærbækværkets Vandværk i 

høringssvaret.  

Greve Kommune 

Åsager Kildeplads forventes nedlagt, og der udarbejdes derfor ikke en indvindingstilladelse. 

Greve Strand Kildeplads er i Jupiter registreret som inaktiv, og boringerne vil på sigt blive 

tilknyttet de to nye kildepladser Mosede og Hundige. Tilladelser til indvinding fra hhv. 

Mosede og Hundige kildepladser er under udarbejdelse. Greve Kommune gør opmærksom 

på, at boringerne med DGU nr. 207.2732 (Hundige Kildeplads), DGU nr. 207.2387 (Greve 

Strand Kildeplads) og DGU nr. 207.2388 (Greve Strand Kildeplads) tages ud af drift. 

Kommunen bekræfter, at boringen med DGU nr. 207.2390 er sløjfet, og BNBO ikke skal 

udpeges. Boringen med DGU nr. 207.2720 (Greve Strand Vandværk) er ligeledes sløjfet, og 

BNBO skal ikke udpeges.  

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 

BNBO tilknyttet Åsager, Greve Strand, Hundige og Mosede kildepladser er ikke udpeget 

grundet manglende indvindingstilladelse. Når indvindingstilladelserne til de to nye 

kildepladser Mosede og Hundige er på plads, samt de boringer, der er planlagt taget ud af 

drift udgår permanent af driften ved enten sløjfning eller ændret anvendelse, gøres 

Miljøstyrelsen opmærksom på dette mhp. grundvandskortlægning og udpegning. Der er 

ikke udpeget BNBO for boringerne med DGU nr. 207.2390 og 207.2720. Når Åsager 

Kildeplads er endelig nedlagt, gøres Miljøstyrelsen opmærksom på dette mhp. at fjerne 

områdeudpegninger tilknyttet kildepladsen fra bekendtgørelsen. 

Guldborgsund Kommune 

Kommunen orienterer om, at der er meddelt indvindingstilladelse til de vandforsyninger, 

som fremgik af listen over almene vandforsyninger uden gældende indvindingstilladelse.  
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Miljøstyrelsens bemærkninger: 

BNBO til vandforsyningerne er udpeget med undtagelse af BNBO til Herritslev Vandværk 

og Maglebrænde Vandværk, da der ikke forligger en gældende indvindingstilladelse til 

disse. 

Hedensted Kommune 

Hedensted Kommune har rettelser til listen af almene vandværker uden 

indvindingstilladelse. Ølholm Vandværk Andelsselskab og Over Barrit Vandværk har fået nye 

indvindingstilladelser og er indmeldt til Miljøstyrelsen som et kortlægningsbehov. De øvrige 

vandværker på listen i Hedensted Kommune er i gang med at få fornyet deres 

indvindingstilladelser. 

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 

Indvindingsoplande og BNBO er beregnet til Ølholm Vandværk Andelsselskab med 

indvindingsmængder svarende til den ny indvindingstilladelse, hvorved Miljøstyrelsen har 

afsluttet det indmeldte kortlægningsbehov. Indvindingsoplande og BNBO til Ølholm 

Vandværk Andelsselskab er udpeget i bekendtgørelsen. På baggrund af ændringen i 

indvindingstilladelsen er Over Barrit Vandværk inkluderet i den igangværende 

kortlægning for Juelsminde. BNBO er udpeget i bekendtgørelsen men erstattes, når der er 

beregnet et nyt. BNBO til Barritskovby Vandværk, Dortheasminde Vandværk og Haurum 

Vandværk er udpeget i bekendtgørelsen, da der er en gældende indvindingstilladelse. 

Indvindingstilladelsen til Haurum Vandværk er reduceret, hvorfor Miljøstyrelsen har 

registreret et kortlægningsbehov. Miljøstyrelsen kan ikke udpege BNBO til boringer og 

vandforsyninger uden gældende indvindingstilladelser. De øvrige vandforsyninger på 

listen af almene vandværker uden indvindingstilladelse (Løsning Vandværk, Solkær 

Vandværk, Glud Vandværk – Snaptun Værket, Juelsminde Vand, Juelsminde Vand – Barrit 

Kildeplads og Glud Vandværk – Skjold Værket) har ikke fået udpeget BNBO, da der ikke er 

en gældende indvindingstilladelse. 

HOFOR 

HOFOR har rettelser til listen af almene vandværker uden gældende indvindingstilladelser. 

Ledreborg Kildeplads (Lejre Kommune) og Vigersted Kildeplads (Ringsted Kommune) har 

gældende indvindingstilladelser. HOFOR ønsker modelberegnede BNBO til Vigersted 

Kildeplads, da det vil give et bedre billede af vandbalancen ved kildepladsen. 

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 

Miljøstyrelsen har ved høringssvar fra Ringsted Kommune og ved telefonisk kontakt til 

Lejre Kommune fået bekræftet de gældende indvindingstilladelser til Ledreborg Kildeplads 

og Vigersted Kildeplads, og BNBO er udpeget i bekendtgørelsen. Modelberegnede BNBO til 

Vigersted Kildeplads betragter Miljøstyrelsen som et kortlægningsbehov, der skal 

indmeldes af kommuner, derfor vil Miljøstyrelsen først ved henvendelse fra Ringsted 

Kommune registrere kortlægningsbehovet. Såfremt der ikke er indvindingsmæssige 

ændringer, som fx en ændret indvindingstilladelse eller sløjfede/nye boringer, vil opgaven 

ikke være en prioriteret opgave. 



 

 

7  

Holbæk Kommune 

Kommunen bekræfter, at boringen til Mårsø Vandværk er sløjfet, og at vandværket ikke har 

en gældende indvindingstilladelse. Boringerne med DGU nr. 197.62 (Stigs Bjerg By 

Vandværk), 197.664 (Gislinge Vandværk) og 197.665 (Kundby Vandværk) mangler et BNBO. 

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 

Indvindingsopland og BNBO til Mårsø Vandværk er ikke udpeget. Beregning af BNBO til 

boringerne med DGU nr. 197.62 (Stigs Bjerg By Vandværk), 197.664 (Gislinge Vandværk) 

og 197.665 (Kundby Vandværk) er en del af Holbæk kortlægningen.  

Horsens Kommune  

Kommunen bemærker, at der generelt mangler mange indvindingsoplande i kommunen i 

bekendtgørelsen. Kommunen har meldt dem ind til Miljøstyrelsen i maj. Der fremgår to 

BNBO til boringen med DGU nr. 106.1242 til Vinten Skov Vandværk, hvor der kun burde 

være ét. Kommunen har meddelt nye indvindingstilladelser til Hårup Vandværk, Brædstrup 

Vandværk, Grædstrup Vandværk, Sdr. Vissing Vandværk og Molger Ny Vandværk.  

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 

Miljøstyrelsen er ved at gennemgå kommunernes henvendelser vedr. manglende 

indvindingsoplande inden for OSD, og kommunerne vil få svar på deres henvendelser i 

denne forbindelse. Det gamle BNBO til Vinten Skov Vandværk er ikke udpeget. BNBO er 

udpeget for de vandforsyninger, som har fået tildelt nye indvindingstilladelser. Desuden 

har kommunen, som en del af henvendelsen vedr. manglende indvindingsoplande inden for 

OSD oplyst, at Addit Vandværk og Vilholdt Vandværk nedlagte. Miljøstyrelsen har ikke 

udpeget indvindingsoplandet og BNBO til Addit Vandværk og indvindingsoplandet til 

Vilholdt Vandværk i bekendtgørelsen. 

Ikast Brande Kommune 

Flere vandværker i kommunen har ikke en gældende indvindingstilladelse og fremgår derfor 

af høringsmaterialets bilag 1. Kommunen når ikke at udarbejde indvindingstilladelser inden 

bekendtgørelsens ikrafttrædelse. Det er uhensigtsmæssigt, at BNBO ikke kan udpeges 

grundet manglende indvindingstilladelse. 

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 

Når vandforsyningernes indvindingstilladelser er på plads, indmeldes dette til 

Miljøstyrelsen mhp. udpegning af BNBO og eventuel ny grundvandskortlægning. BNBO til 

boringer tilknyttet anlæg uden gældende indvindingstilladelse udpeges ikke. 

Jammerbugt Kommune 

Kommunen orienterer om, at der er meddelt indvindingstilladelse til Gøttrup Vandværk.  

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 

BNBO er udpeget i bekendtgørelsen. 
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Kalundborg Kommune: 

Kalundborg Kommune er ved at forny indvindingstilladelsen for Gørlev Vandforsyning afd. 

Bjerge Vandværk. Indvindingstilladelsen forventes færdig i 2020 og forventes givet med 

samme indvindingsmængde som tidligere. BNBO bør derfor udpeges. Kattrup Hovedgård 

skal udgå af listen over vandforsyninger uden gældende indvindingstilladelser, da 

vandforsyningen fremover forsynes med vand fra Buerup-Løgtved Vandværk. De sløjfede 

boringer, der er angivet i høringsbilaget over sløjfede boringer, er erstattet af nye boringer, 

hvortil der skal beregnes BNBO. 

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 

Miljøstyrelsen har ikke udpeget BNBO til Gørlev Vandforsyning afd. Bjerge Vandværk, da 

vandforsyningen ikke har en gældende indvindingstilladelse. BNBO tilknyttet Kattrup 

Hovedgård er ikke udpeget, da der ikke ligger en gældende indvindingstilladelse. 

Indvindingsopland, NFI og IO for Kattrup Hovedgård udgår først, når 

vandforsyningsboringens fremtid er afklaret. I forhold til sløjfede boringer, som er erstattet 

af andre boringer, skal kommunen indmelde kortlægningsbehov, herunder behov for 

afgrænsning af BNBO, til Miljøstyrelsen. 

Køge Kommune 

Kommunen har fornyet indvindingstilladelsen til Tureby-Algestrup Vandværk, og BNBO bør 

derfor udpeges.  

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 

BNBO tilknyttet Tureby-Algestrup Vandværks boringer er udpeget. 

Lemvig Kommune 

Kommunen har bemærkninger i forhold til høringsmaterialet, da der er nedlagt 5 

vandværker; Gudum Vandværk, Højtoft Vandværk, Lemvig Vandværk III, Nørre Nissum 

Vandværk og Skalstrup Vandværk. Desuden henstiller kommunen til, at de øvrige 

vandforsyninger på listen af almene vandværker uden gældende indvindingstilladelse 

(Gjellerodde Vandværk, Houe Vandværk, Ramme Vandværk, Tørringhuse Vandværk og Vrist 

Vandværk) ikke fjernes, da disse vil få fornyet indvindingstilladelser i løbet af 

sommeren/efteråret, alternativt, at GIS-filerne med afgrænsningerne gemmes. 

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 

Der er ikke udpeget BNBO og indvindingsoplande til Højtoft Vandværk, Lemvig Vandværk 

III og Skalstrup Vandværk, ligeledes er den del af de øvrige områdeudpegninger, der er 

uden for OSD, ikke udpeget. Der er ikke udpeget BNBO til Gudum Vandværk og Nørre 

Nissum Vandværk og indvindingsoplande er fjernet fra datasættet indvindingsoplande 

inden for OSD. NFI og IO inden for OSD er ikke udgået af udpegningerne. Gjellerodde 

Vandværk, Houe Vandværk, Ramme Vandværk, Tørringhuse Vandværk og Vrist 

Vandværk har ikke fået udpeget BNBO, da der ikke er en gældende indvindingstilladelse. 

Udpegningen af BNBO vil ske, når vandforsyningen har en gældende indvindingstilladelse. 
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GIS-filer med afgrænsningerne gemmes, så arealerne kan udpeges, når der foreligger en 

gældende indvindingstilladelse. 

Lolland Kommune 

Kommunen bemærker, at der er blevet givet nye indvindingstilladelser til Fuglse Vandværk, 

Søllested Vandværk, Horslunde Vandværk og Utterslev-Kastager Vandværk. Kommunen gør 

desuden opmærksom på, at tilladelsesmængden er nedsat for Fuglse Vandværk og Søllested 

Vandværk. Indvindingstilladelser til Vesterborg Vandværk, Askø Vandværk og Rødby 

Vandværk ligger i udkast, og den tilladte indvindingsmængde ændres. Der er givet nye 

indvindingstilladelser med ændrede indvindingsmængder til Sandby Vandværk og Hunseby 

Vandværk. Desuden er der blevet etableret en ny boring til Sandby Vandværk.  

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 

BNBO er udpeget til Fuglse Vandværk, Søllested Vandværk, Horslunde Vandværk og 

Utterslev-Kastager Vandværk. BNBO er ikke udpeget til de vandforsyninger, hvor 

indvindingstilladelserne ligger i udkast. Kommunen bedes indmelde kortlægningsbehov for 

disse, når de nye indvindingstilladelser er på plads. Der er allerede registreret 

kortlægningsbehov i grundvandskortlægningens opgaveportefølje for Sandby Vandværk 

og Hunseby Vandværk. Der er desuden tilføjet kortlægningsbehov for Fuglse Vandværk og 

Søllested Vandværk. 

Mariagerfjord Kommune 

Kommunen mener ikke, at 28 vandforsyninger på listen af almene vandværker uden 

gældende indvindingstilladelser bør fremgå heraf. Kun Nr. Onsild Vandværk bør fremgå af 

listen, da vandværket er nedlagt. Kommunen orienterer om, at tre boringer til tre 

vandforsyninger (Fogedgårdens Vandværk, Vebbestrup Vandværk og Dania – Vester 

Vandværk) udgår af driften. Desuden er Sdr. Onsild St. By Vandværk nedlagt, og den ene 

boring er sløjfet, mens den anden er overdraget til Onsild Vandværk. 

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 

Der er ikke udpeget BNBO til Fogedgaardens Vandværk, Ndr. Onsild Vandværk og 

Vebbestrup Vandværk, og indvindingsoplandene inden for OSD er fjernet. Der er ligeledes 

ikke udpeget BNBO til Dania – Vestre Vandværk, ligesom indvindingsoplandet og den del 

af NFI og IO, der ligger uden for OSD, og som kun vedrører Dania – Vestre Vandværk, ikke 

er udpeget. BNBO er ikke udpeget til de 28 vandforsyninger uden gældende 

indvindingstilladelse. Når vandforsyningerne får gældende indvindingstilladelser, kan 

BNBO udpeges. BNBO til boringen med DGU nr. 57.816 er ikke udpeget, da der ikke er en 

gældende indvindingstilladelse til Onsild Vandværk. Når vandforsyningen får en gældende 

indvindingstilladelse, kan BNBO udpeges. Miljøstyrelsen har registreret et 

kortlægningsbehov for Onsild Vandværk, så der beregnes nye indvindingsoplande og 

BNBO i forhold til den nye fordeling af indvindingstilladelsen, desuden er placeringen af 

boringen med DGU nr. 57.816 ændret efter kortlægning. Da Fogedgaardens Vandværk, 

Vebbestrup Vandværk og Dania – Vestre Vandværk er nedlagte, eller har sløjfet boringer, 

har Miljøstyrelsen desuden registreret et kortlægningsbehov, da det kan påvirke de 

følgende vandforsyninger: Rold Vandværk, Arden Vandværk, St. Arden Vandværk, Lille 
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Arden Vandværk, Gandrup Vandværk, Øster Doense Vandværk, Slesvig Vandværk og 

Assens Syd Vandværk. 

Norddjurs Kommune 

Kommunen har bemærkninger i forhold til høringsmaterialet, da der er ændringer i 

indvindingstilladelser og nedlagte vandforsyninger. Indvindingstilladelsen til Anholt By 

Vandværk er planlagt fornyet. Nørager Vandværk, Tøjstrupvejens Vandværk, Vester Alling 

Vandværk, Vivild Vandværk og Auning Vandværk er nedlagte. Voer Vandværk har fået ny 

tilladelse. Desuden er der gentaget en række bemærkninger i forhold til høringsmaterialet fra 

høringen 2019, herunder skal indvindingsoplande til Ålsrode, Stenvad og Glatved 

vandværker tilføjes og Homå, Udby, Udbyhøj, Holbæk, Tørslev, Hevring, Ø. Alling, Lystrup 

Strand og Ring vandværker er nedlagt, desuden har Gjerring Vandværk, Gjesing Vandværk, 

Selkær Mølle Vandværk og Ørsted Vandværk – Agervej fået fornyede indvindingstilladelser. 

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 

Da der fortsat ikke er en gældende indvindingstilladelse til Anholt By Vandværk, er BNBO 

ikke udpeget. BNBO til Vivild Vandværk er ikke udpeget i bekendtgørelsen. BNBO til 

Tøjstrupvejens Vandværk, Vester Alling Vandværk og Auning Vandværk er ikke udpeget i 

bekendtgørelsen, ligesom indvindingsoplande samt NFI og IO, som kun vedrører 

vandforsyningerne, ikke er udpeget. Indvindingsoplandet inden for OSD til Nørager 

Vandværk og fremgår ikke af datasættet indvindingsoplande inden for OSD og BNBO er 

ikke udpeget. Nedlæggelse af Tøjstrupvejens Vandværk har givet anledning til et 

kortlægningsbehov på grund af påvirkning af afgrænsningen af indvindingsoplande til 

andre vandforsyninger, som derved indgår i Miljøstyrelsens opgaveportefølje; Gjesing 

Vandværk og Tårup Vandværk. BNBO til Voer Vandværk er udpeget, men på grund af den 

øgede indvindingstilladelse er Voer Vandværk allerede registreret som et 

kortlægningsbehov, og indgår dermed i Miljøstyrelsens opgaveportefølje. BNBO til Gjerrild 

Vandværk er fortsat udpeget, men Miljøstyrelsen ikke har et retvisende indvindingsopland. 

Gjerrild Vandværk indgår i en igangværende kortlægning. BNBO til Gjesing Vandværk er 

fortsat udpeget. Indvindingsoplande til Glatved Vandværk, Stenvad Vandværk og Ålsrode 

er fortsat afgrænset i datasættet indvindingsoplande inden for OSD. Indvindingsoplandet 

til Homå Vandværk er fortsat ikke afgrænset i datasættet indvindingsoplande inden for 

OSD og BNBO er udgået af bekendtgørelsen. BNBO til Selkær Mølle Vandværk er udpeget, 

og der er oprettet et kortlægningsbehov for Selkær Vandværk med beregning af 

indvindingsopland og BNBO, da der mangler indvindingsopland, og da 

indvindingstilladelsen er reduceret. Vandforsyningen indgår i igangværende kortlægning. 

Indvindingsoplandet til Udby Vandværk, Udbyhøj Vandværk, Holbæk Vandværk, Tørslev 

Vandværk, Hevring Vandværk og Ø. Alling Vandværk er fortsat ikke udpeget. BNBO og 

indvindingsopland til Ørsted Vandværk – Agervej er fortsat udpeget. Indvindingsoplandet 

til Lystrup Strand Vandværk, og BNBO og indvindingsoplandet til Ring Vandværk er ikke 

udpeget i bekendtgørelsen. 

Nordfyns Kommune 

Kommunen orienterer om, at Tågerod Vandværk og Særslev-Hemmerslev Vandværk har fået 

fornyet indvindingstilladelser. Der mangler BNBO til Bogense Forsyningsselskab – 
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Tyrekrogværket og VandCenter Syd A/S – Trøstrup. Der mangler indvindingsopland og 

BNBO til ny boring til Veflinge Vandværk. Boringerne til Hårslev Vandværk er sløjfet, men 

indvindingsoplandet er stadig at se på Danmarks Arealinformation. Klintbjerg Vandværk har 

fået ny indvindingstilladelse med justeret indvindingsmængde. Boring til Torup Vandværk er 

sløjfet. 

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 

BNBO til Tågerod Vandværk og Særslev-Hemmeslev Vandværk er udpeget. 

Indvindingsoplandene til Hårslev Vandværk er fjernet fra datasættet med 

indvindingsoplande inden for OSD. BNBO til Torup Vandværk er ikke udpeget. Følgende 

kortlægningsbehov er registreret i grundvandskortlægningens opgaveportefølje: 

manglende BNBO til Bogense Forsyningsselskab – Tyrekrogværket, manglende BNBO til 

VandCenter Syd A/S – Trøstrup, ny indvindingstilladelse til Klintbjerg Vandværk, 

manglende BNBO og indvindingsopland til en af Veflinge Vandværks boringer.  

Næstved Kommune 

Kommunen orienterer om, at Reedtzholm Vandværk har en gældende indvindingstilladelse. 

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 

BNBO til Reedtzholm Vandværk er udpeget. 

Odense Kommune 

Lindved Vandværk er nedlagt, og boringerne sløjfede. Boringerne tilhørende Bellinge Øst 

Vandværk med DGU nr. 145.2223 og 145.808 er overgået til Bellinge Vandforsyning. 

Boringerne er sat i bero. Vandværket overvejer, hvorvidt boringerne skal tages i brug. Søhus 

Vandværk og Fangel Vandværk har hver etableret en ny boring, hvor der skal beregnes BNBO  

til. 

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 

BNBO tilknyttet Lindved Vandværk er ikke udpeget, og indvindingsoplandet er fjernet fra 

datasættet indvindingsoplande inden for OSD. BNBO tilknyttet Bellinge Vandforsyning er 

ikke udgået af bekendtgørelsen, da de er tilknyttet en almen vandforsyning med en 

gældende indvindingstilladelse og boringernes fremtidige anvendelse er uafklaret. 

Kortlægning af Søhus og Fangel vandværkers nye indvindingsboringer behandles i den 

igangværende kortlægning på Fyn.  

Odsherred Kommune 

Kommunen bekræfter, at Rørvig Vandværks boring med DGU nr. 191.208 er sløjfet, og BNBO 

skal udgå af bekendtgørelsen. Højby, Næsgårdens og Fårevejle-Kirkeby vandværker har fået 

nye indvindingstilladelser, og BNBO for disse vandforsyninger mangler i bekendtgørelsen. 

Vig Vandværks boringer med DGU nr. 191.17 og 191.169 mangler BNBO. Kommunen har 

givet en ny indvindingstilladelse til Egebjerg Vandværk, og BNBO skal derfor ikke udgå af 

bekendtgørelsen. Indvindingstilladelsen til Rørmosen Vandværk er udløbet, og en ny er 

under udarbejdelse. 
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Miljøstyrelsens bemærkninger: 

BNBO til DGU nr. 191.208 er ikke udpeget. Idet vandforsyningerne Højby, Næsgårdens, og 

Fårevejle Kirkeby har fået ændret den tilladte indvindingsmængde, siden de sidst blev 

kortlagt, er vandforsyningerne nu registreret i grundvandskortlægningens 

opgaveportefølje. De i høringssvarets nævnte boringer for førnævnte vandværker, der 

manglede i den foregående bekendtgørelse, er nu udpeget. BNBO tilknyttet boringen med 

DGU nr. 191.266 er dog ikke udpeget, da der ikke er afgrænset et BNBO. BNBO til boringen 

med DGU nr. 191.266 vil blive afgrænset i forbindelse med den øvrige kortlægning af Højby 

Vandværk. BNBO til Vig Vandværks boringer med DGU nr. 191.17 og 191.169 er udpeget i 

bekendtgørelsen. BNBO tilknyttet Egebjerg Vandværk er udpeget. BNBO til Rørmosen 

Vandværk er ikke udpeget. Kommunen har i anden sammenhæng gjort Miljøstyrelsen 

opmærksom på, at boringen med DGU nr. 190.216, Kongepartens Vandværk, er en 

pejleboring, og BNBO er derfor udgået af bekendtgørelsen.  

Region Syddanmark 

Regionen påpeger, at der er fejl i afgrænsningen af indvindingsoplande fra Sønderborg 

Kommune, som repræsenterer gridceller fra modelleringen. Indvindingsoplandet til Ærø 

Vand A/S – Gravendal Kildeplads er parallelforskudt ca. 110 m mod nordøst i forhold til 

oplandet i rapporten ”Kortlægning af grundvand, Ærø indsatsområde 2007”. I øvrigt bør 

beregningsmetoden for oplandet iagttages. Regionen nævner, at en række 

vandforsyningsanlæg, der er; inaktive, uden tilladelse eller nedlagte. Regionen nævner en 

række indvindingsoplande, der ligger delvist uden for kystlinjen, og efterspørger en teknisk 

forklaring på udpegningen uden for kystlinjen. Regionen nævner desuden en række 

indvindingsoplande, som mangler i indvindingsoplande inden for OSD.   

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 

Indvindingsoplandene i Sønderborg Kommune, der er afgrænset som modelceller erstattes, 

når den igangværende kortlægning i området afsluttes. Parallelforskydningen omfatter 

ikke kun indvindingsoplandet til Ærø Vand A/S – Gravendal Kildeplads, men forventes at 

omfatte flere indvindingsoplande på Ærø. Miljøstyrelsen vil behandle problemstillingen 

inden høringen af næste bekendtgørelse. Boringerne, som tidligere tilhørte Bellinge Øst 

Vandværk er ifølge kommunen overgået til Bellinge Vandforsyning, derfor er BNBO fortsat 

udpeget. Indvindingsopland, NFI, IO og BNBO til Vilslev Vandværk er ikke udpeget. 

Boringerne til Spangsbjerg Vandværk er nu tilknyttet Kjersing Kildeplads, Esbjerg 

Vandværk, og grundlaget for udpegningerne er uændret. Udpegningerne er bibeholdt, og 

anlægsoplysningerne på indvindingsoplandet i datasættet er rettet. Indvindingsoplandet til 

Rejsby Vandværk er ikke udpeget i bekendtgørelsen. Vejen Kommune bekræfter, at Læborg 

Vandværk fortsat er aktivt. Nyborg Kommune bekræfter, at NFS – Skovparken er aktivt. 

Der kan forekomme indvinding af vand i magasiner uden for kystlinjen, derfor afskæres 

indvindingsoplande ikke ved kystlinjen. Miljøstyrelsen er pt. ved at samle op på 

henvendelser fra kommunerne vedr. manglende indvindingsoplande inden for OSD. Når 

opsamlingen er afsluttet, vil Miljøstyrelsen undersøge, om der fortsat er nogle af de listede 

indvindingsoplande, som ikke er inddraget i datasættet. Hvis der er, vil de blive inddraget, 

såfremt de pågældende kommuner accepterer dette. 
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Ringsted Kommune 

Kommunen oplyser, at Vigersted Vandværk har en gældende indvindingstilladelse. 

Derudover er der en række uoverensstemmelser mellem beregningsgrundlaget for beregning 

af BNBO og de aktuelle forhold, herunder nye indvindingstilladelser, ændret fordeling af 

indvindingen m.v. Overskriften ”Indvindingsoplande uden for OSD” er misvisende, da 

indvindingsoplandene, der er udpeget uden for OSD i Ringsted Kommune, delvist eller 

primært ligger inden for OSD. 

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 

Der udpeget BNBO til Vigersted Vandværk. Desuden har Miljøstyrelsen registreret følgende 

kortlægningsbehov på baggrund af uoverensstemmelserne i forbindelse med beregningen 

af BNBO, som dermed indgår i Miljøstyrelsens opgaveportefølje: Jystrup – Ålbækvej 

Vandværk, da der mangler beregning af BNBO til boring 211.1068. Beregning af BNBO og 

indvindingsopland til Kværkeby Vandværk, da der er tilføjet en boring 211.983. 

Miljøstyrelsen har registreret et kortlægningsbehov i forhold til beregning af BNBO til 

boringerne til Ringsted Vand – Havemølle I og II Vandværk. Beregning af BNBO og 

indvindingsopland til Ringsted Vand A/S, Tystevad Vandværk, da der er tilføjet en boring 

211.1000. Da indvindingstilladelsen til Ringsted Vand A/S, Vigersted er reduceret fra 

95.000 til 40.000 m3/år og BNBO er beregnet ud fra 55.000 m3/år, registrerer 

Miljøstyrelsen et kortlægningsbehov af beregning af indvindingsopland og BNBO. 

Miljøstyrelsen havde i forvejen registreret kortlægningsbehov på grund af ændringer i 

indvindingstilladelsen for følgende vandforsyninger: Fjellebro Vandværk, Gyrstinge 

Vandværk, Skee Vandværk og Snekkerup Vandværk. Miljøstyrelsen ændrer ikke på 

overskriften på temaet i Indvindingsoplande uden for OSD. Forklaringen fremgår af 

metadata til temaet. Miljøstyrelsen har desuden lagt ”Beskrivelse af områdeudpegninger” 

på hjemmesiden. 

Roskilde Kommune 

Kommunen oplyser, at Sct. Hans Hospitals Vandværks boringer er sløjfede, og 

indvindingsoplandet bør udgå af bekendtgørelsen. Darup Vandværks boringer er sløjfede, og 

vandværket fungerer udelukkende som distributionsanlæg. Haraldsborg Vandværk er lukket, 

og indvindingstilladelsen tilbagekaldt. Ågerup-Tågerup Vandværk er lukket, og boringerne 

sløjfet. Boringen med DGU nr. 206.1224 tilknyttet Stikkelskær Vandværk er sløjfet, og 

vandværket nedlagt. BNBO bør derfor udgå af bekendtgørelsen. Der er udpeget to BNBO til 

Dåstrup Vandværks boringer. Det er kun det mindste BNBO, der bør fremgå af 

bekendtgørelsen. Maglemosens Vandværk lukker, og boringen sløjfes, BNBO bør derfor udgå 

af bekendtgørelsen. Roskilde Kommune påpeger, at boringerne og anlægget til 

vandforsyningen Roskilde Vandforsyning, Borrevejle-Indvindingen, der fremgår under 

Roskilde Kommune i høringsmaterialets bilag 1 – Almene vandforsyninger uden gældende 

indvindingstilladelse, ligger i Lejre Kommune. 

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 

Områdeudpegninger til Sct. Hans Hospitals, Darup, Haraldsborg, Ågerup-Tågerup og 

Stikkelskær vandværker er udgået af bekendtgørelsen. Når Maglemosens Vandværk er 

endelig lukket, skal kommunen meddele dette til Miljøstyrelsen mhp. af fjerne BNBO fra 

https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/grundvandskortlaegning/bekendtgoerelse-om-udpegning-af-drikkevandsressourcer/
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bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer og indvindingsoplandet fra 

datasættet indvindingsoplande inden for OSD. Kun det mindste af de to BNBO tilknyttet 

Dåstrup Vandværks boringer er udpeget. BNBO til Roskilde Vandforsyning, Borrevejle-

Indvindingen er ikke udpeget i bekendtgørelsen, da der ikke er en gældende 

indvindingstilladelse. Der er taget kontakt til Lejre Kommune. 

Silkeborg Kommune 

Kommunen oplyser, at Salten By Vandværk har en gældende indvindingstilladelse. 

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 

Miljøstyrelsen har udpeget BNBO til Salten By Vandværk. 

Skanderborg Kommune 

Kommunen orienterer om, at Galten Vandværk, Galten Vandværk – Kildeplads Ådalen og 

Stillingværket får meddelt ny indvindingstilladelse i 2020, og BNBO derfor skal udpeges. 

Dyrehaveværket forventes ikke at få meddelt en ny indvindingstilladelse før i 2021. Nr. 

Vissing Nordre Vandværk er nedlagt, og boringer er sløjfede. Flensted Mark Vestre Vandværk 

er lagt under Låsby Korsvej Vandværk og forsynes herfra. Vandværkets boring er ikke sløjfet, 

da det er uklart, om Låsby Korsvej Vandværk vil benytte denne.  

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 

Galten Vandværk og Galten Vandværk – Kildeplads Ådalen, Dyrehaveværket og 

Stillingværket har ikke en gældende indvindingstilladelse ved høringsperiodens udløb, 

derfor er BNBO ikke udpeget. BNBO til Nr. Vissing Nordre Vandværk er ikke udpeget, og 

indvindingsoplandet er fjernet fra datasættet indvindingsoplande inden for OSD. BNBO til 

Flensted Mark Vestre Vandværk er ikke udpeget, da der ikke er en gældende 

indvindingstilladelse.    

Syddjurs Kommune 

Kommunen anmoder Miljøstyrelsen om at acceptere de administrativt forlængede 

indvindingstilladelser, således at BNBO og indvindingsoplande kan udpeges. Kommunen 

orienterer om, at der er ændringer i indvindingsstrukturen. Kongsgårde-Borup, Asgilhøje og 

Boeslum vandværker her fået nye indvindingstilladelser. Balle Vandværk – Rosmus, Skørring 

Vandværk, Fejrup Strand Vandværk, Skjellerup Vandværk, Gl. Mørke Vandværk, Djurs Vand 

– Strandkær Kildeplads og Tranbjergårdens Vandværk er nedlagte. Skovgårde og Karlby 

vandværker bliver nedlagt. Rugård Vandværk er ikke en almen vandforsyning. 

Indvindingsoplande mangler til Øksenmølle-Fuglslev Vandværks boring med DGU nr. 81.75, 

Egsmark Strands Vandværks boring med DGU nr. 80.385 og Djurs Vand – Korsvej Bakke 

Kildeplads’ boring 91.132. BNBO mangler til Djurs Vand – Korsvej Bakke Kildeplads’ boring 

med DGU nr. 91.132 og Thorsager Gl. Vandværks boring med DGU nr. 80.210. BNBO til 

Dråby Vandværks boringer med DGU nr. 81.176 og 81.288 og Ugelbølle Vandværks boring 

med DGU nr. 79.594 er forskudt i forhold til boringsplacering. 

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 
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Miljøstyrelsen udpeger BNBO, såfremt der er en gældende indvindingstilladelse. 

Forlængelse af indvindingstilladelser kan ikke ske administrativt, men skal følge 

proceduren for udstedelse af indvindingstilladelser. Når vandforsyningerne får gældende 

indvindingstilladelser, kan BNBO udpeges. Dog er BNBO til Balle Vandværk – Rosmus og 

Skørring Vandværk udgået sammen med indvindingsoplandet inden for OSD til Balle 

Vandværk – Rosmus, og indvindingsoplandet til Skørring Vandværk inklusiv tilhørende 

NFI og IO, som ligger uden for OSD og kun vedrører Skørring Vandværk, da de er 

nedlagte. BNBO til Asgilhøje Vandværk er ikke udpeget, da kommunen efterfølgende har 

oplyst, at indvindingstilladelsen til Asgilhøje Vandværk ikke er gældende endnu. Når 

vandforsyningen har en gældende indvindingstilladelse, gøres Miljøstyrelsen opmærksom 

på dette med henblik på grundvandskortlægning og udpegning. BNBO til Kongsgårde-

Borup Vandværk udpeget, da der er givet ny indvindingstilladelse. BNBO og den del af 

udpegninger uden for OSD, som vedrører den pågældende vandforsyning til Fejrup Strand 

Vandværk, Gl. Mørke Vandværk, Kongsgårde-Borup Vandværk – boringen med DGU nr. 

90.118, Rugård Vandværk, Skjellerup Vandværk og Tranbjerggårdens Vandværk, samt den 

del af udpegninger uden for OSD, som vedrører den pågældende vandforsyning til Djurs 

Vand – Strandkær Kildepladser, er udgået af bekendtgørelsen, da kommunen oplyser, at 

disse er nedlagt. Miljøstyrelsen har registreret følgende kortlægningsbehov i forbindelse 

med ændringer i indvinding, herunder påvirkning i forbindelse med nedlagte 

vandforsyninger; Gravlev Vandværk, Balle Vandværk, Hyllested Vandværk, Hyllested 

Skovgårde Vandværk, Boeslum Bakker Vandværk, Kongsgårde-Borup Vandværk, 

Thorsager Gl. Vandværk, Dråby Vandværk, Egsmark Strands Vandværk, Djurs Vand – 

Skelhøje råvandsstation, Øksenmølle-Fuglslev Vandværk, Vedehøj Vandværk, Asgilhøje 

Vandværk. Djurs Vand – Korsvej Bakke Kildeplads er tidligere blevet indmeldt til 

Miljøstyrelsen og er derfor allerede en del af Miljøstyrelsens opgaveportefølje. 

Indvindingsoplandene til Egsmark Strands Vandværk, som fremgår af bekendtgørelsen, er 

beregnet med boringen med DGU nr. 80.385 som vandværksboring, hvilket er 

dokumenteret i Redegørelse for Syddjurs og indvindingsoplandet er udpeget. Hvis 

kommunen orienterer Miljøstyrelsen, når Karlby Vandværk og Skovsgårde Vandværk er 

nedlagte, fjernes udpegninger med næste bekendtgørelse. BNBO til Dråby Vandværk 

(boringerne med DGU nr. 81.176 og 81.288) og Ugelbølle Vandværk (boringen med DGU 

nr. 79.594) er forskudt i forhold til boringsplacering, desværre er det ikke muligt at rette i 

denne bekendtgørelse, men Miljøstyrelsen vil undersøge, om BNBO kan flyttes eller om det 

vil kræve ny beregning, hvorefter en rettelse kan komme med i en fremtidig bekendtgørelse. 

BNBO til Dråby Vandværk er udpeget i denne bekendtgørelse på trods af, at BNBO er 

afgrænset efter en boringsplacering, som er lidt forskud i forhold til boringens korrekte 

placering. BNBO til boringen med DGU nr. 79.594 til Ugelbølle Vandværk ikke er udpeget 

pga. den forholdsvis store fejlplacering af boringen i forbindelse med beregningen. 

Sønderborg Kommune 

Kommunen orienterer om, at Nordborg Vandværks indvindingstilladelse er gældende til 

udgangen af 2022, og BNBO derfor ikke skal udgå af bekendtgørelsen. 

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 

BNBO tilknyttet Nordborg Vandværks boringer er udpeget. 



 

 

16  

Vejle Kommune 

Kommunen konstaterer, at BNBO til boringen med DGU nr. 125.1901 ligger forskudt, så 

BNBO ikke ligger ved boringen. Kommunen bemærker, at det ikke er boringen med DGU nr. 

115.1665 til Jelling Vandværk, der er sløjfet, men boringen med DGU nr. 115.1165.  

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 

BNBO til boringen med DGU nr. 125.1901 er flyttet til rette placering. Berørte parter er 

blevet særskilt hørt om flytningen. BNBO til boringen med DGU nr. 115.1665 er udpeget i 

bekendtgørelsen. 

Vesthimmerlands Kommune 

Kommunen oplyser, at Blære By Vandværk og Gislum Vandværk har fået nye 

indvindingstilladelser, og at de 5 vandforsyninger på listen af vandforsyninger uden 

indvindingstilladelse har fået fornyet indvindingstilladelse. Kommunen mener, at OSD i 

Vesthimmerland Kommune bør revideres af hensyn til grundvandsbeskyttelsen på baggrund 

af Miljøstyrelsens udtalelse i en ny kortlægningsrapportering. I afrapporteringen står der, at 

en større justering af OSD og OD kunne være fordelagtig, men at Miljøstyrelsen i dag kun 

udfører mindre tekniske justeringer. Ved Stistrup Vandværk er der udpeget et lille område 

med OD, som svarer til det tidligere indvindingsopland. Kommunen mener, at det lille 

område med OD bør fjernes eller OD udvides, således at hele det nye indvindingsopland 

ligger inden for OD. 

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 

Miljøstyrelsen har registreret kortlægningsbehov for Blære By Vandværk og Gislum 

Vandværk, desuden vurderes ændringen på Blære By Vandværk at kunne påvirke 

områdeafgrænsninger til Gl. Blære Vandværk, hvilket ligeledes er registreret som et 

kortlægningsbehov. BNBO er udpeget for de 5 vandforsyninger på listen af 

vandforsyninger uden indvindingstilladelse, da indvindingstilladelserne er fornyet. 

Miljøstyrelsen udfører i dag kun mindre tekniske justeringer af OSD, og OSD vil derfor ikke 

blive justeret på nuværende tidspunkt. Miljøstyrelsen vil i forbindelse med en eventuel 

større revision af OSD være opmærksomme på justeringer af OSD i Vesthimmerland ift. 

resultaterne fra den nyligt afsluttede grundvandskortlægning. OD ved Stistrup Vandværk 

fjernes, da det kan relateres direkte til indvindingsoplandet til den sløjfede boring. 

Vordingborg Kommune 

Kommunen har ingen bemærkninger til bekendtgørelsens tekstindhold og kortbilagene vedr. 

drikkevandsinteresser, følsomme indvindingsområder og indsatsområder. Kommunen 

bemærker, at Hastrup Vandværk er nedlagt, og at det er korrekt, at boringerne til Langebæk 

Vandværk er sløjfede. Kohave Roneklint, Roneklint By og Kindvig vandværker er nedlagte og 

indvindingsoplande skal udgå. Nygård Vandværk og Klintholmgods Vandværk er ikke et 

almene vandværker og indvindingsoplande og BNBO skal ikke udpeges. Hjertebjerg 

Vandværk har en indvindingstilladelse, og BNBO skal udpeges, med undtagelse af BNBO til 

boringen med DGU nr. 227.142, som er frakoblet og skal sløjfes. Der mangler BNBO til en af 
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Hjertebjerg Vandværks boringer. Oreby Vandværk og Trehøje Vandværk har ikke en 

vandindvindingstilladelse, og BNBO skal udgå.   

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 

Følgende er ikke udpeget i bekendtgørelsen: BNBO og indvindingsoplande til Hastrup 

Vandværk, BNBO til Langebæk Vandværk (og indvindingsopland fjernes fra datasættet 

indvindingsoplande inden for OSD), indvindingsopland til Kohave Roneklint Vandværk, 

indvindingsopland til Roneklint By Vandværk, indvindingsopland til Kindvig Vandværk, 

indvindingsopland, BNBO samt NFI og IO uden for OSD til Nygård Vandværk og BNBO til 

Klintholmgods Vandværk. Eksisterende BNBO til Hjertebjerg Vandværk er udpeget, med 

undtagelse af BNBO til boringen med DGU nr. 227.142. BNBO til Oreby Vandværk og 

Trehøje Vandværk er ikke udpeget. Det er tilføjet til grundvandskortlægningens 

opgaveportefølje, at der skal beregnes BNBO til Hjertebjerg Vandværk, hvor det mangler, 

samt at der skal beregnes nyt indvindingsopland, da boringen ligger uden for det 

eksisterende indvindingsopland. 

Aabenraa Kommune 

Kommunen orienterer om, at Hovslund Vandværk har to aktive indvindingsboringer, men 

tre udpegede BNBO. Det ekstra BNBO er formentlig udpeget for boringen med DGU nr. 

151.521, der blev sløjfet i 2016. BNBO for de to aktive indvindingsboringer skal genberegnes. 

Kommunen orienterer om, at følgende vandværker er nedlagte, og udpegninger tilknyttet 

disse anlæg bør udgå; Øster Løgum Vandværk, Bov Vandværk, Arwos Loddenhøj Vandværk, 

Sønderhav Vandværk. Barsø Vandværk er kun angivet med et ud af to indvindingsoplande, 

indvindingsoplandet til boringen med DGU nr. 161.325 fremgår ikke af MiljøGIS. Følgende 

vandværker har fået en nye indvindingstilladelser, og det er uklart, om indvindingsoplande 

og BNBO er genberegnet: Barsø Vandværk, Årslev Vandværk, Tumbøl Vandværk, Hokkerup 

Vandværk og Bølå Vandværk. Kommunen har angivet 18 vandforsyninger, hvor BNBO 

tilknyttet disse anlæg ikke er opdelt på boringsniveau. 

 

Miljøstyrelsens bemærkninger 

Hovslund Vandværks boring med DGU nr. 151.1487 har to indtag i to forskellige 

magasiner, hvorfor der er beregnet to BNBO til samme boring. Alle tre BNBO er fortsat 

udpeget. Såfremt kommunen fortsat mener, at der er behov for grundvandskortlægning 

som følge af ændrede indvindingsforhold, bør dette indmeldes til 

grundvandskortlægningen. Områdeafgrænsninger tilknyttet følgende vandværker er ikke 

udpeget: Øster Løgum Vandværk, Bov Vandværk, Arwos Loddenhøj Vandværk og 

Sønderhav Vandværk. Miljøstyrelsen har ikke kunnet finde indvindingsoplandet til 

boringen med DGU nr. 161.325. Kortlægning af Barsø Vandværk ligger allerede som et 

indmeldt kortlægningsbehov ved Miljøstyrelsen og et nyt indvindingsopland vil blive 

afgrænset i den forbindelse. Vandforsyningerne Årslev Vandværk, Tumbøl Vandværk, 

Hokkerup Vandværk og Bølå Vandværk er nu også registreret i 

grundvandskortlægningens opgaveportefølje. Når kortlægningen påbegyndes, orienteres 

kommunen herom. Miljøstyrelsen foretager ikke ny kortlægning og afgrænser ikke nye 

BNBO for boringer, der på beregningstidspunktet er afgrænset efter gældende vejledning, 

medmindre der er ændrede indvindingsforhold, der bevirker ny kortlægning. Såfremt der 
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er ændrede indvindingsforhold for nogle af de 18 nævnte vandværker, bør dette indmeldes 

som et kortlægningsbehov til Miljøstyrelsen. 

Aalborg Kommune 

Kommunen har rettelser til listen af almene vandværker uden gældende 

indvindingstilladelse. Vodskov Vandværk – Drøvten og Tingvej har en gældende 

indvindingstilladelse under Vodskov Vandværk, Administrationen. Vestbjerg Vandværk, 

Stakladen har ligeledes en indvindingstilladelse, som er tilknyttet en nu nedlagt kildeplads, 

men bliver flyttet over på Vestbjerg Vandværk, Stakladen. Kongerslev Vandværk – Smede og 

Sandede har en gældende indvindingstilladelse under Kongerslev Vandværk. 

 

Miljøstyrelsens bemærkninger: 

BNBO til Vodskov Vandværk – Drøvten og Tingvej samt Kongerslev Vandværk – Smeden 

og Sandede er udpeget i bekendtgørelsen. Vestbjerg Vandværk, Stakladen har ikke en 

gældende indvindingstilladelse, hvorfor BNBO ikke er udpeget i bekendtgørelsen. 

Tekniske rettelser og andre henvendelser 

Stevns Kommune 

Da boringen med DGU nr. 218.346 ikke anvendes til indvinding af drikkevand, er BNBO 

ikke udpeget.  

Særskilte høringer af flytning af BNBO i Varde, Vejle og Høje Taastrup 

kommuner 

Miljøstyrelsen er i høringsperioden blevet gjort opmærksom på, at tre BNBO lå forskudt i 

forhold til boringen. Der er derfor gennemført tre særskilte høringer af berørte parter 

angående flytning af disse. BNBO til boringerne med DGU nr. 113.1817 (Varde Kommune), 

125.1901 (Vejle Kommune) og 200.6375 (Høje Taastrup Kommune) er udpeget med rettet 

placering. 

 


