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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Lisbeth Hoberg Refstrup <lishr@assens.dk>

Sendt: 23. juni 2020 11:00

Til: njl@mst.dk

Cc: Annette Bæk

Emne: 2020-887

Til Miljøstyrelsen, Grundvandskortlægningen 

Assens Kommune har ingen bemærkninger til det fremsendte.  

Dærup og Omegns Vandværk er nedlagt, vi har nu fået rettet status i Jupiter, deres boring er sløjfet og skal derfor 

ikke have udpeget BNBO. 

 

Venlig hilsen 
 
Lisbeth Hoberg Refstrup 
Cand.Scient 

 

Miljø og Natur - Team Jord og Vand 

Rådhus Allé 5 

5610 Assens 

Telefon: 64 74 68 43 

lishr@assens.dk 

www.assens.dk 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Direktionssekretariatet <Dir-sek@bane.dk>

Sendt: 24. august 2020 15:46

Til: njl@mst.dk

Cc: Camille Mynte Lassen (CMLA)

Emne: Sv: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - høringsfrist 

21.08.20 (2020-887) (BDK ID: 1758510)

Til Miljøstyrelsen 
  
Banedanmark har ingen bemærkninger til høringen over bekendtgørelsen om udpegning af 
drikkevandsressourcer, journalnummer 2020-887. 
  
Med venlig hilsen 
Camille Mynte Lassen (CMLA) 
Studentermedhjælper 
Banedanmark 
Direktionssekretariatet 
cmla@bane.dk 
M: +45 23494019 
Facebook | LinkedIn  
 
  
Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om 

vores persondatapolitik på banedanmark.dk. 

Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale 

postkasse på borger.dk eller virk.dk.  

Til: Direktionssekretariatet (Dir-sek@bane.dk) 
Fra: Banedanmark Post (banedanmark@bane.dk) 
Titel: VS: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - høringsfrist 21.08.20 (2020-887)
Sendt: 19-06-2020 10:50 

 
  
  
  

Fra: MST Nordjylland postkasse <njl@mst.dk>  
Sendt: 19. juni 2020 10:40 
Cc: Katrine Foss-Pedersen <kafos@mst.dk>; Trine Lyngvig Nielsen <trini@mst.dk>; Per Schriver 
<persc@mst.dk> 
Emne: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - høringsfrist 21.08.20 (2020-887) 
  
  
Til høringsparter 
  
Miljøstyrelsen igangsætter høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer den 19. juni 2020. 
Vedhæftet er høringsbrev inkl. høringsliste, liste med almene vandforsyningsanlæg uden gældende 
indvindingstilladelse, liste med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til sløjfede boringer samt liste over 
kommuner berørt af rettelser. Høringsmateriale kan findes høringsportalen.  
  
Områdeafgrænsningerne kan findes på MiljøGIS fra mandag den 22. juni 2020. 
  
Frist for høringssvar er den 21. august 2020 kl. 16.00.   
  
Høringssvar sendes til Grundvandskortlægningens hovedpostkasse, njl@mst.dk, eller med post til Niels Bohrs Vej 
30, 9220 Aalborg Øst, med reference til journalnummer 2020-887. 
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Med venlig hilsen 
  
Grundvandskortlægningen, Miljøstyrelsen 
  



    

 

 
Administration: Gl. Tårupvej 48, 7000 Fredericia. Tlf.: 71 99 33 43. mail: info@baeredygtigtlandbrug.dk 

Hjemmeside: www.baeredygtigtlandbrug.dk  

 

Fredericia, den 20. august 2020 

Vedr. høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 

Tak for muligheden for at komme med bemærkninger til bekendtgørelsen, jeres j.nr. 2020-887. 

Bemærkninger 

Det fremgår af høringsbrevet, at formålet med høringen er: 

” … på de  åde at give ko u er e læ gere frist for udarbejdelse af de a gle de i dvi di gstilladelser og 
derved få udpeget flest mulige BNBO.” 

Selvom ærligheden er anerkendelsesværdig, er det beky re de, at ”flest ulige BNBO” skal være ålet i 
sig selv. I stedet burde udpegningen af BNBO bygge på, hvad der er fagligt underbygget og udlægges, hvor 

det er nødvendigt. Hvis man undersøgte områderne, ville man i størstedelen af områderne finde ud af, at 

der ikke et problem, og hvis der findes et, bunder det i vandværkernes eget brug af Prefix (med 

nedbrydningsproduktet BAM) til at friholde arealerne lige rundt om boringerne for ukrudt. 

Som vi forstår høringen, er den primært rettet til kommunernes manglende indvindingstilladelser og 

undlader derfor yderligere bemærkninger. 

 

Med venlig hilsen 

 

Maiken Bak Jensen 

Jurist 

Bæredygtigt Landbrug 

mobil. +45 27 15 12 00 

E-mail: mbj@baeredygtigtlandbrug.dk 

Web: www.baeredygtigtlandbrug.dk 

 

 

 

 

mailto:info@baeredygtigtlandbrug.dk
http://www.baeredygtigtlandbrug.dk/
mailto:mbj@baeredygtigtlandbrug.dk
http://www.baeredygtigtlandbrug.dk/


   

DANSKE REGIONER
DAMPFÆRGEVEJ 22
2100 KØBENHAVN Ø
+45 35 29 81 00
REGIONER@REGIONER.DK
REGIONER.DK

19-08-2020
EMN-2020-01090
1376686
Kurt Møller

Miljøstyrelsen 
Grundvandskortlægningen
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst

Danske Regioners høringssvar til bekendtgørelse om udpegning 
af drikkevandsressourcer

Danske Regioner har den 19. juni 2020 modtaget ”Høring af bekendtgørelse om ud-
pegning af drikkevandsressourcer”. Danske Regioner siger tak for invitationen til at 
kommentere. Danske Regioner støtter, at udpegningerne jævnligt ajourføres som kon-
sekvens af ændringer i vandindvindingen i Danmark.

Ufuldstændigt administrationsgrundlag

Med udgangspunkt i de forventede udpegninger af Indvindingsoplande uden for OSD i 
den kommende bekendtgørelse og de eksisterende afgrænsede Indvindingsoplande 
inden for OSD i MiljøGIS har regionerne kendskab til en lang række aktive kildepladser, 
som Miljøstyrelsen endnu ikke har udpeget/afgrænset et indvindingsopland for.

Flere af de oplande, der mangler at blive udpeget, vurderes at hører til gruppen Ind-
vindingsoplande uden for OSD, som derfor fastlægger Regionernes indsatsområde 
over for grundvand jf. Jordforureningsloven. Dette har bl.a. konsekvenser for risiko-
screeningen i den forestående implementering af GrundRisk, idet lokaliteter, der po-
tentielt udgør en risiko for en aktiv vandindvinding, ikke indgår i screeningen, hvis der 
ikke kan fastlægges indsatsområde over for grundvand.

Endvidere skal regionerne, kommuner og andre interessenter sammensætte flere for-
skellige datasæt med indvindingsoplande for at få et autoritativt administrations-
grundlag for Jordforureningsloven. Danske Regioner skal opfordre til, at Miljøstyrelsen 
som kortlægningsmyndighed på drikkevandsområdet stiller et fuldstændigt datasæt til 
rådighed for andre myndigheder, der viser den aktuelle indvindingsstruktur i Danmark 
og samtidig giver et entydigt administrationsgrundlag til fastlæggelse af indsatsom-
råde over for grundvand jf. Jordforureningsloven.



   

Datakvalitet

Datastrukturen i datasættet ” ioluosd_hor_bek2020”, som ligger til grund for høringen,
er anderledes end det officielle datasæt med udpegede indvindingsoplande ”indvin-
dingsoplande_udenfor_osd” samt datasættet ”ioluosdihtjfl”, som indeholder indvin-
dingsoplande jf. Jordforureningsloven. Høringsmaterialet skal sammenholdes med 
disse datasæt for at kunne identificere ændringer, som den nye bekendtgørelse med-
fører. Feltet ”anl_id”, der refererer til et anlægsid i Jupiterdatabasen, har desuden en 
anden datatype end i Jupiterdatabasen og kan indeholde værdier (f.eks. blanktegn), 
der ikke kan genfindes i Jupiter-databasen. Endvidere findes der indvindingsoplande i 
datasættet, der refererer til ikke-aktive anlæg i Jupiterdatabasen. Et eksempel på dette 
er oplandet til Ejby Vandværk, anl_id: 106322, hvor seneste indvinding tilsyneladende 
skete i 2008 jf. Jupiter.

Alt dette gør det svært eller næsten umuligt for andre myndigheder at gennemskue de 
ændringer, som Miljøstyrelsen forventer at vedtage i den kommende bekendtgørelse. 
For at sikre en god og gennemsigtig høringsproces, skal Danske Regioner bede Miljø-
styrelsen sikre en bedre datakvalitet af datasættet, som lægges til grund for fremtidige 
høringer.

Med venlig hilsen

Bente Villumsen
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Walter Brüsch <wb@dn.dk>

Sendt: 20. august 2020 14:09

Til: njl@mst.dk

Cc: DN Hovedpostkasse; Jens la Cour

Emne: SV: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, journal 

nummer 2020-887)

Torsdag d. 20.08.2020 Danmarks Naturfredningsforening, WB

MST journalnummer 2020-887. 

 

Kære Grundvandskortlægning. 

 

Danmarks Naturfredningsforening er glad for at få muligheden for at give et høringssvar om bla BNBO og 

vandressourcer.  

I denne konkrete sag har DN ikke nogen forslag til ændringer eller rettelser. 

 

Men Danmarks Naturfredningsforening vil endnu en gang, som i tidligere høringssvar,  påpege at et 

sprøjteforbuddet i BNBO ikke kan stå alene. Vandværkerne og kommunerne skal også sikre grundvand og 

drikkevand mod sprøjtegifte i de områder i vandværkernes indvindingsoplande, hvor det meste grundvand dannes.  

Store BNBOer  ligger i byzoner, men der er ikke krav om at sprøjtning i BNBOer  i byer på befæstede arealer skal 

forbydes. Særligt det sidste er et stort problem for grundvandsmagasinerne, fordi den biologiske aktive rodzone, 

hvor mere end 99 % af sprøjtegiften omsættes/tilbageholdes er fjernet under og ved de befæstede arealer, som kan 

være fliser, veje, p-pladser mm. Det betyder at der sker en meget stor udvaskning i høje koncentrationer til 

grundvandet fra disse befæstede arealer. Når det regner og pesticiderne på de sprøjtede belægninger opløses i 

regnvandet bliver de opløste pesticider transporteres til kanten af de uigennemtrængelige flader, hvorfra vand med 

høje koncentrationer transporters ned til de underliggende drikkevandsmagasiner ved mættet strømning. Denne 

mættede  strømning kortslutter både rodzonen og normale nedsivningsveje. 

Der bør derfor gennemføres et sprøjteforbud i BNBOer i byområder, helt på linje med forbuddet mod 

erhvervsmæssig sprøjtning omkring aktive vandindvindingsboringer i BNBOer i landbrugsområder 

 

Samtidig skal godkendelsessystemet moderniseres og forsigtighedsprincippet skal genindføres, så det ikke længere 

tillades, at godkendte sprøjtegiftrester udvaskes i koncentrationer op til grænseværdien på 0,1 µg/l i gennemsnit på 

årsniveau.  

Forsættes den nuværende godkendelsespraksis ender alt grundvand under arealer med udsprøjtning af pesticider 

med at indeholde stadig flere sprøjtegiftrester ud over dem, der desværre allerede er endt i grundvandet.  

I 2019 blev gennemført en massescreening af 415 stoffer i 263 indtag/boringer. Resultaterne viste, at der blev 

fundet nye stoffer/ pesticidrester i 20,3 % af de 263 indtag. I 8 indtag svarende til 3% blev der fundet pesticider over 

grænseværdien. Sammenholdes massescreeningen med fund af andre pesticidrester i samme indtag fra GEUS 

database Jupiter findes, at der er fundet pesticidrester i 77,2% af de 263 indtag, der indgik i massescreeningen, og at 

grænseværdien på 0,1 µg/l var overskredet i 27%.  

I grundvandsovervågningen, GRUMO, blev der i 2018 fundet pesticider i 62,8% af indtagene, hvor 26,4% var over 

grænseværdien. De to opgørelser viser, at pesticider og nedbrydningsprodukter allerede findes i grundvandet under 

arealer, hvor pesticiderne har været anvendt, bla fordi pesticiderne godkendes til at gå i grundvandet og dermed 

ender i borgernes drikkevand. 

 

Med venlig hilsen  

Walter  
Walter Brüsch 
Geolog og Seniorrådgiver 
Danmarks Natur(F)Redningsforening, 
Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Tlf. 40 97 32 43 priv. mob.  61788929 
e-mail wb@dn.dk 
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Fra: MST Nordjylland postkasse [mailto:njl@mst.dk]  

Sendt: 19. juni 2020 10:40 

Cc: Katrine Foss-Pedersen <kafos@mst.dk>; Trine Lyngvig Nielsen <trini@mst.dk>; Per Schriver <persc@mst.dk> 

Emne: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - høringsfrist 21.08.20 (2020-887) 

 

  

Til høringsparter 

  

Miljøstyrelsen igangsætter høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer den 19. juni 2020. 

Vedhæftet er høringsbrev inkl. høringsliste, liste med almene vandforsyningsanlæg uden gældende 

indvindingstilladelse, liste med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til sløjfede boringer samt liste over 

kommuner berørt af rettelser. Høringsmateriale kan findes høringsportalen.  

  

Områdeafgrænsningerne kan findes på MiljøGIS fra mandag den 22. juni 2020. 

  

Frist for høringssvar er den 21. august 2020 kl. 16.00.   

  

Høringssvar sendes til Grundvandskortlægningens hovedpostkasse, njl@mst.dk, eller med post til Niels Bohrs Vej 30, 

9220 Aalborg Øst, med reference til journalnummer 2020-887. 

  

Med venlig hilsen 

  

Grundvandskortlægningen, Miljøstyrelsen 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Jakob Top Jørgensen. JATJ <jatj@esbjergkommune.dk>

Sendt: 20. august 2020 11:13

Til: njl@mst.dk

Emne: Høringssvar - MST sagsnummer 2020-887.

Tak for den fremsendte høring om udpegning af drikkevandsressourcer, hermed fremsendes 
høringssvar for Esbjerg & Fanø kommuner. 
 
Esbjerg Kommune vil gerne rose at der er lavet et ændringslag i MiljøGIS hvor ændringer i BNBO-
udpegningen vises. Kommunen opfordrer til at dette lag udvides med også at viser ændringer i lagene 
for indvindingsopland, NFI, SFI m.fl. 
 

- Egebæk-Hviding Vandværks indvindingstilladelse er fornyet og indberettet til Jupiter hvorfor 
BNBO, IOL og NFI peges udpeget og opretholdt for vandværkets boringer og indvinding. 

 
- Vilslev Vandværk er nedlagt og boringerne sløjfet. Esbjerg Kommune er indforstået med at 

udpegning som indvindingsopland udenfor OSD, NFI-udpegning og BNBO fjernes. 
 

-  
 

 
 
 
Venlig hilsen  

   

Jakob Top Jørgensen  
Faglig koordinator  

 

Teknik & Miljø 
  
Natur & Vandmiljø 
Torvegade 74 
6700 Esbjerg 
  
Tlf. 76 16 51 32 

  
www.esbjerg.dk  
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Jacob Skødt Jensen (Favrskov Kommune) <jsje@favrskov.dk>

Sendt: 26. juni 2020 12:36

Til: 'njl@mst.dk'

Cc: Stine Rasmussen (Favrskov Kommune); Sofie Patricia Poulsen (Favrskov Kommune)

Emne: SV: Digitalpost: Digital post fra Miljøstyrelsen: Høring af bekendt (329663)

Til Miljøstyrelsen 
 
Favrskov Kommune ønsker at indgive følgende høringssvar til høring af bekendtgørelse om udpegning af 
drikkevandsressourcer den 19. juni 2020: 
 

•  Vesterbro Vandværk: Fremgår af høringsmateriale på listen over almene vandforsyninger uden gældende 
tilladelse. Vesterbro har fået en indvindingstilladelse i høringsperioden, gældende fra den 25. maj 2020. 
BNBO og indvindingsopland til Vesterbro Vandværk skal medtages i kommende bekendtgørelse. 

•  Sandby Vandværk: Fremgår af høringsmateriale på listen over almene vandforsyninger uden gældende 
tilladelse. Sandby Vandværk har en gældende tilladelse med udløb 31. december 2020. Vi arbejder i 
øjeblikket på at give ny tilladelse med ikrafttræden fra 31. december 2020. BNBO og indvindingsopland til 
Sandby Vandværk skal medtages i kommende bekendtgørelse. 

 
Såfremt I har spørgsmål til ovenstående er I velkommen til at kontakte undertegnede. 
 

Venlig hilsen 
 
Jacob Skødt Jensen 
Naturgeograf 
Afdeling Virksomheder og Grundvand 
Natur og Miljø 
Teknik og Miljø 
Direkte: 8964 5316 

Besøgsadresse: Torvegade 7, 8450 Hammel, DK 

Hovednummer: 8964 1010 

Postadresse: Skovvej 20, 8382 Hinnerup, DK 

 
 
 
 

Fra: signflow@favrskov.dk <signflow@favrskov.dk>  

Sendt: 19. juni 2020 11:01 

Til: Favrskov (Favrskov Kommune) <favrskov@favrskov.dk> 

Emne: Digitalpost: Digital post fra Miljøstyrelsen: Høring af bekendt (329663) 

 

Der er modtaget flg. Digitalpost, henvendelsen kan ikke besvares.  

Besked: 
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Til høringsparter 
  
Miljøstyrelsen igangsætter høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer den 19. juni 
2020. Vedhæftet er høringsbrev inkl. høringsliste, liste med almene vandforsyningsanlæg uden gældende 
indvindingstilladelse, liste med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til sløjfede boringer samt liste 
over kommuner berørt af rettelser. Høringsmateriale kan findes høringsportalen.  
  
Områdeafgrænsningerne kan findes på MiljøGIS fra mandag den 22. juni 2020. 
  
Frist for høringssvar er den 21. august 2020 kl. 16.00.   
  
Høringssvar sendes til Grundvandskortlægningens hovedpostkasse, njl@mst.dk, eller med post til Niels 
Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst, med reference til journalnummer 2020-887. 
  
Med venlig hilsen 
  
Grundvandskortlægningen, Miljøstyrelsen 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Pia Saxild <PS@fbr.dk>

Sendt: 20. august 2020 11:37

Til: njl@mst.dk

Emne: SV: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - høringsfrist 

21.08.20 (2020-887)

Forbrugerrådet Tænk har af ressourcemæssige årsager ikke mulighed for at forholde os til bekendtgørelse om 
udpegning af drikkevandsressourcer. Forbrugerrådet Tænk kan således ikke tages til indtægt for at støtte 
forslaget eller for at gøre det modsatte. 
 
 
Med venlig hilsen 

 

Claus Jørgensen 
Projektleder 
 
Forbrugerrådet Tænk 
T +45 7741 7722 / cj@fbr.dk / taenk.dk 
Fiolstræde 17 B / Postboks 2188 / 1017 København K 

 

 
 
 

Fra: MST Nordjylland postkasse [mailto:njl@mst.dk]  

Sendt: 19. juni 2020 10:40 
Cc: Katrine Foss-Pedersen; Trine Lyngvig Nielsen; Per Schriver 

Emne: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - høringsfrist 21.08.20 (2020-887) 

 

  

Til høringsparter 

  

Miljøstyrelsen igangsætter høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer den 19. juni 2020. 

Vedhæftet er høringsbrev inkl. høringsliste, liste med almene vandforsyningsanlæg uden gældende 

indvindingstilladelse, liste med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til sløjfede boringer samt liste over 

kommuner berørt af rettelser. Høringsmateriale kan findes høringsportalen.  

  

Områdeafgrænsningerne kan findes på MiljøGIS fra mandag den 22. juni 2020. 

  

Frist for høringssvar er den 21. august 2020 kl. 16.00.   

  

Høringssvar sendes til Grundvandskortlægningens hovedpostkasse, njl@mst.dk, eller med post til Niels Bohrs Vej 30, 

9220 Aalborg Øst, med reference til journalnummer 2020-887. 

  

Med venlig hilsen 

  

Grundvandskortlægningen, Miljøstyrelsen 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Annie og Frede West <fredewestas@gmail.com>

Sendt: 20. august 2020 18:29

Til: kafos@mst.dk

Cc: trini@mst.dk

Emne: grundvandskortlægning j.nr. 2020-887

 

Vi har modtaget skrivelse af 19. ds. men forstår ikke, hvad der står i det på grund af alle de 

forkortelser, som vi ikke ved hvad betyder, derfor kan vi ikke godkende noget af det. 

 

Mvh. 

Frede West 

Bækgårdsvej 10 

Soderup 

2640 Hedehusene 

tlf. 30424987 

 

 



 

 

 

 

 

 



Rådhuset
Rådhusholmen 10
DK-2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97
www.greve.dk

Dato: 01. juli 2020

Tal med: Peter Hegel
Direkte: 43 97 94 38
E-mail: phg@greve.dk
Digital post: www.borger.dk/post

Sagsnr.: 253-2019-14568

EAN-nr.: 5798007855758
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Fredag                     09.00-11.00

Greve Kommune

Teknik & Miljø
Rådhuset

Greve Kommunes høringssvar til udkast til bekendtgørelse om 

udpegning af drikkevandsressourcer - (ref 2020-887)

Greve Kommune skal hermed afgive høringssvar på udkastet til bekendtgø-
relse om udpegning af drikkevandsressourcer. Sammen med udkastet er 
sendt to bilag med angivelse af vandforsyninger uden gældende tilladelse 
og med udlagte BNBO til sløjfede boringer. Greve Kommune optræder på 
begge lister.

Bilag 1: Almene vandforsyninger uden gældende tilladelse.

Greve Kommune har 2 kildepladser på listen, nemlig Åsager Kildeplads 

(AnlægsId 104357) og Greve Strand Kildeplads (AnlægsId 104362).

Greve Kommune kan oplyse, at Åsager Kildeplads forventes nedlagt i løbet 

af 1-3 år og at der derfor ikke vil blive udarbejdet en indvindingstilladelse.

At kildepladsen forsat indvinder vand skyldes, at den er i placeret i et byom-

råde og der endnu ikke er klarhed over konsekvenserne for ejendommene i 

området ved et stop i indvindingen med stigende grundvandsspejl til følge. 

Først når dette forhold er belyst, vil kildepladsen kunne blive taget ud af 

drift. 

Greve Kommune har af hensyn til indberetningen af årlige oppumpede 

vandmængder bibeholdt kildepladsen som aktiv i Jupiter databasen. 

Greve Kommune vurderer, at udpegede BNBO til denne kildeplads ikke bør 

udgå før kildepladsen nedlægges. Kildepladsen udgøres af boringerne 

DGU nr. 207.1141, DGU nr. 207.1142 og DGU nr. 207.2735

Med hensyn til Greve Strand Kildeplads er kildepladsen under forandring, 

idet kildepladsens centrale boringer er taget ud af drift. De 2 sydlige borin-

ger er tilknyttet en ny kildeplads, Mosede Kildeplads (AnlægsId 190094) og 

4 af de nordlige boringer er tilknyttet en ny kildeplads, Hundige Kildeplads 

(AnlægsId 190095). Greve Kommune behandler pt. ansøgninger om indvin-

ding af grundvand fra disse to nye kildepladser. 

Miljøstyrelsen

Grundvandskortlægning

Sendt til: njl@mst.dk
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Tilladelserne til Mosede Kildeplads forventes givet i efteråret 2020 mens tilladelsen for Hundige kilde-

plads først forventes givet primo 2021. Når tilladelserne er endelige vil det blive indberettet i Jupiter 

databasen.

Efter henvendelsen fra MST har Greve Kommune tilbagetrukket tilladelsen til Greve Strand Kildeplads 

og gjort anlægget inaktivt. Anlægget bør således ikke længere være optaget på bilag 1. Derimod 

burde anlægget for Mosede Kildeplads og Hundige Kildeplads være på bilag 1. 

Bilag 2: Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til sløjfede boringer.

Af bilag 2 fremgår at det beregnede BNBO til boring 207.2390 udgår da boringen er sløjfet. 

Greve Kommune gør opmærksom på, at følgende boringer tages ud af drift og følgende udlagte 

BNBO kan således udgå af bekendtgørelsen. 

Boring 207.2732 er tilknyttet Hundige Kildeplads. Boringen vil ikke indgå i driften fra denne kildeplads. 

Boring 207.2387 er tilknyttet Greve Strand Kildeplads. Boringen nedlægges.

Boring 207.2388 er tilknyttet Greve Strand Kildeplads. Boringen nedlægges eller anvendes som pejle-

boring til Hundige Kildeplads.

Boring 207.2720 er tilknyttet Greve Strand Kildeplads. Boringen er sløjfet og burde have været opta-

get på bilag 2

Følgende boringer planlægges, at indgå i produktionen på Hundige og Mosede kildepladser. BNBO 

for disse boringer bør således ikke udgå af udpegningen, idet tilladelserne er under udarbejdelse

De fremtidige indvindingsboringer på Mosede Kildeplads er DGU nr. 207.4727 og DGU nr. 207.2499. 

De fremtidige boringer på Hundige Kildeplads er DGU nr. 207.852, DGU nr. 207.2719, DGU nr. 

207.2733 og DGU nr. 207.2734.

Greve Kommune er opmærksom på, at de ansøgte mængder på boringsniveau er større end de 

mængder der er anvendt til at beregne de udlagte BNBO’er for ovenstående boringer. Dette kan bety-

der, at udpegede BNBO vil skulle genberegnes når der foreligger en tilladelse.

Har I spørgsmål til ovenstående er I meget velkommen til at kontakte mig på tlf.: 43 97 94 38 eller 

phg@greve.dk

Med venlig hilsen

Peter Hegel

Miljømedarbejder
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Steen Henning Larsen <slars@gribskov.dk>

Sendt: 15. juli 2020 11:56

Til: njl@mst.dk

Cc: Christina Larsson

Emne: Journalnummer 2020-887: Høring af bekendtgørelse om drikkevandsressourcer

Hej med jer. 

 

Høringsmateriale gennemgået. Ingen bemærkninger fra Gribskov Kommune. 

 

Med venlig hilsen 

 

Steen Larsen 

Center for Teknik og Miljø 

Tlf. 72 49 82 05 

 

 

 

 

-----Oprindelig meddelelse----- 

Fra: Gribskov <gribskov@gribskov.dk>  

Sendt: 19. juni 2020 13:15 

Til: TMS <tms@gribskov.dk> 

Emne: VS: Digital post fra Miljøstyrelsen: Høring af bekendt 

 

-----Oprindelig meddelelse----- 

Fra: SBSIP-distribution <sbsip-drift@gribskov.dk>  

Sendt: 19. juni 2020 11:06 

Til: Gribskov <gribskov@gribskov.dk> 

Emne: Digital post fra Miljøstyrelsen: Høring af bekendt 

 

Meddelelse modtaget fra virk.dk 

Afsender: Miljøstyrelsen 

Afsender CVR-nr såfremt der fremgår et af forsendelsen:25798376 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Henrik Andersen (Natur og Miljø) <heande@guldborgsund.dk>

Sendt: 7. juli 2020 13:09

Til: 'njl@mst.dk'

Cc: Jakob Lysholdt; Lynge Christiansen; Vicki W. Winsløv

Emne: Høringssvar vedr. vandværker uden gældende indvindingstilladelser

Guldborgsund Kommune har den 02-07-2020 meddelt fornyelse af indvindingstilladelse til de vandværker 
Miljøstyrelsen har på listen, hvis vandværkerne stadig er aktive. Det er ajourført i GeoEnviron, som har 
indberettet til Jupiter, og Miljøstyrelsen kan derfor godt tage BNBO med for de vandværker igen.  
 
Med venlig hilsen 
  
HENRIK ANDERSEN (NATUR OG 
MILJØ) 
CIVILINGENIØR 
MILJØ 
CENTER FOR TEKNIK & MILJØ 
 

  

DIR +45 54731988 
HEANDE@GULDBORGSUND.DK
 

  

GULDBORGSUND KOMMUNE 
PARKVEJ 37 
4800 NYKØBING F. 
WWW.GULDBORGSUND.DK 

 

  

 

  

  
Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af 
personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Rasmus Ørsted Olsen <Rasmus.Olsen@Hedensted.dk>

Sendt: 22. juni 2020 11:24

Til: njl@mst.dk

Emne: Hedensted Kommune - Almene vandværker uden tilladelse - rettelser 

Hej 

Jeg har nogle rettelser til listen af almene vandværker uden tilladelse. 

Vandværkerne: 

- 72732 Ølholm Vandværk Andelsselskab 

- 73872 Over Barrit Vandværk 

Har fået en ny aktiv tilladelse efter d. 25. marts, hvor de er blevet udtrukket. De ny tilladelser er blevet indmeldt 

tidligere. 

De resterende vandværker på listen i Hedensted Kommune er i gang med at få fornyet deres indvindingstilladelser. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Rasmus Ørsted Olsen  

Geolog  

 

Natur, Vand og Vej  

Tjørnevej 6, 7171 Uldum  

Rasmus.Olsen@Hedensted.dk  

 

www.hedensted.dk  

D:+4579755659  

T:79755000  

 

 
 

Send sikkert via Digital Post:www.hedensted.dk/kontakt 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Henrik Nielsen <hnie@hofor.dk>

Sendt: 20. august 2020 14:43

Til: njl@mst.dk

Cc: Katrine Foss-Pedersen; trini@mst.dk

Emne: SV: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - høringsfrist 

21.08.20 (2020-887)

Til Miljøstyrelsen  
HOFOR kvitterer for høringen af Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer og kvitterer 
samtidig specielt for genudpegningen af BNBO til Karlslunde Kildeplads, der ved en misforståelse tidligere 
er blevet taget ud af bekendtgørelsen. 
 
Til listen med Almene vandforsyninger uden gældende indvindingstilladelser skal det påpeges, at 
Ledreborg Kildeplads (Lejre Kommune) har en gældende indvindingstilladelse af 4. juni 2019. Efter 
renovering af kildepladsen er BNBO genberegnet ud fra denne gældende tilladelse, hvorfor det udpegede 
BNBO ikke skal tages ud af bekendtgørelsen. Tilsvarende skal det til samme liste påpeges, at der for 
Vigersted Kildeplads (Ringsted Kommune) er en gældende indvindingstilladelse af 28. februar 2018, 
hvorfor det udpegede BNBO for den kildeplads heller ikke skal tages ud af bekendtgørelsen. HOFOR skal 
dog henlede opmærksomheden på, at der er meget store overlap af cirklerne for de enkelte boringer på 
Vigersted Kildeplads, hvorfor et modelberegnet BNBO vil give et bedre billede af vandbalancen ved 
kildepladsen. 
 
Med venlig hilsen 
 
Henrik Nielsen 
planlægger 
Vandressourcer 
Plan, Vand og Spildevand 
 
Direkte tlf.: 2795 4162 
E-mail: hnie@hofor.dk 

 
HOFOR A/S 
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | www.hofor.dk 

 
 
Fra: MST Nordjylland postkasse <njl@mst.dk> 
Til:  
Cc: Katrine Foss-Pedersen <kafos@mst.dk>, Trine Lyngvig Nielsen <trini@mst.dk>, Per Schriver <persc@mst.dk> 
Dato: 19-06-2020 10:40 
Emne: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - høringsfrist 21.08.20 (2020-887) 

 
  
Til høringsparter 
  
Miljøstyrelsen igangsætter høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer den 19. juni 

2020. Vedhæftet er høringsbrev inkl. høringsliste, liste med almene vandforsyningsanlæg uden gældende 
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indvindingstilladelse, liste med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til sløjfede boringer samt liste 

over kommuner berørt af rettelser. Høringsmateriale kan findes høringsportalen.  
  
Områdeafgrænsningerne kan findes på MiljøGIS fra mandag den 22. juni 2020. 
  
Frist for høringssvar er den 21. august 2020 kl. 16.00.   
  
Høringssvar sendes til Grundvandskortlægningens hovedpostkasse, njl@mst.dk, eller med post til Niels 

Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst, med reference til journalnummer 2020-887. 
  
Med venlig hilsen 
  
Grundvandskortlægningen, Miljøstyrelsen 
 (See attached file: Bilag 1 - Almene vandforsyninger uden gældende indvindingstilladelser.pdf)(See 

attached file: Bilag 2 - Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til sløjfede boringer.pdf)(See attached 

file: Høringsbrev.pdf)(See attached file: Høringsliste.pdf)(See attached file: Kommuner berørt af 

rettelser.pdf)(See attached file: dkalmetadata.xml) 



1

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Grundvand <Grundvand@holb.dk>

Sendt: 22. juni 2020 09:35

Til: 'njl@mst.dk'

Emne: Journalnummer 2020-887

Til Miljøstyrelsen, grundvandskortlægningen. 

Hermed fremsender Holbæk Kommune høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om udpegning af 

drikkevandsressourcer: 

For Holbæk kommune står Mårsø Vandværk med Jupiter anlægsid 103386 på jeres liste over anlæg med en ugyldig 

tilladelse. 

Det er helt korrekt at anlægget ikke har en gældende tilladelse, da både anlæg og tilladelse er blevet inaktiveret pr. 

1.3. 2020 – da nabo vandværket har overtaget forsyningen i området.  

Mårsø Vandværks boring dgu nr. 198. 660 er derfor blevet sløjfet, og står også på jeres BNBO liste over arealer der 

udtages – så alt OK. 

 

Hvorfor Mårsø Vandværk står på jeres liste vides ikke, da anlægget burde have været inaktiveret pr. 25. marts 2020 

da jeres udtræk er lavet.  

 

Derudover vil vi nævne, at der i Holbæk Kommune findes tre boringer tilhørende almene vandværksyningsanlæg 

hvor der ikke er blevet beregnet et BNBO for. 

Det er følgende boringer: 

DGU nr. 197.62 (Stigs Bjerg By Vandværk) 

DGU nr. 197.664 Gislinge Vandværk 

DGU nr. 197.665 Kundby Vandværk 

 

Vi håber der bliver beregnet BNBO for ovenstående tre boringer snarest. 

 

 
Med venlig hilsen 

Rikke Planeta Kepp  

Naturgeograf 

Telefon:  72362516 

E-mail:  rikep@holb.dk
 

  

Holbæk Kommune 

Vækst og Bæredygtighed 

Erhverv, Plan og Miljø 

Kanalstræde 2 

4300 Holbæk 

www.holbaek.dk 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Camilla Teglgaard Madsen <cm@horsens.dk>

Sendt: 13. august 2020 15:30

Til: njl@mst.dk

Emne: Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om udpegning af 

drikkevandsressourcer - journalnr. 2020-887

Hej 
 
Hermed høringssvar fra Horsens kommune vedr. udkast til bekendtgørelse om udpegning af 
drikkevandsressourcer. 
 
Vi har følgende tilføjelser til udpegningerne. 
 

1. Generelt mangler mange af vores indvindingsoplande i kommunen i bekendtgørelsen. Vi har i 
maj 2020 meldt ind til Miljøstyrelsen, hvilke indvindingsoplande, der mangler i MiljøGIS.  

2. Der fremgår to BNBOer for boring DGU nr. 106.1242 tilhørende Vinten Skov Vandværk. Der 
burde kun være ét. 

3. Vedr. bilag 1 ”Almene vandforsyninger uden gældende indvindingstilladelse” har følgende 
vandværker i Horsens Kommune fået en ny indvindingstilladelse siden udtrækket er lavet d. 25. 
marts 2020. Det drejer sig om 
 

Hårup vandværk (ny tilladelse givet d. 27/5-2020)  
Brædstrup Vandværk (ny tilladelse givet d. 7/7-2020) 
Grædstrup Vandværk (ny tilladelse givet d. 17/7-2020) 
Sdr. Vissing Vandværk (ny tilladelse givet d. 3/7-2020) 
Molger Ny Vandværk (ny tilladelse givet d. 27/4-2020) 
 

Alle ovenstående vandværker, pånær Hårup Vandværk, har fået ændret i deres 
indvindingsmængde. De nye indvindingstilladelser er meldt ind til Miljøstyrelsen med henblik 
på ny beregning af BNBO og indvindingsopland.  

 
Med venlig hilsen  
 

Camilla Teglgaard Madsen  
Diplomingeniør  
 

Telefon direkte: 76292649  
Mail: cm@horsens.dk 
 
 

 
 

Teknik og Miljø  
Natur og Miljø, Jord- og Grundvandsteam  
Rådhustorvet 4  
8700 Horsens  
 
Behandling af personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Læs om, hvordan 
vi behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside: http://www.horsens.dk/oplysningspligt#7. 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Anja Charlotte Kiel Groth <AnjaMa@htk.dk>

Sendt: 29. juni 2020 14:59

Til: njl@mst.dk

Cc: Lene Bagh

Emne: Høringssvar Høje-Taastrup Kommune: Høring af bekendtgørelse om udpegning af 

drikkevandsressourcer. Journalnummer 2020-887.

Til rette vedkommende,  

 

Høje-Taastrup har ingen bemærkninger til høring af ”Bekendtgørelse om udpegning af 

drikkevandsressourcer”. 

 

Venlig hilsen 

 

Anja Charlotte Kiel Groth 

Miljø- kemiingeniør 

 

 

 

Teknik- og Miljøcentret 

Bygaden 2 

2630  Taastrup 

Telefon: 4359 1000 

Direkte: 4359 1278 

Mobil: 2340 7080 

www.htk.dk 

AnjaMa@htk.dk 

  



1

Katrine Foss-Pedersen

Fra: Anne Rose Aagaard <anaag@ikast-brande.dk>

Sendt: 14. august 2020 10:48

Til: njl@mst.dk

Emne: 2020-887: Høringssvar - Ikast-Brande Kommune

Hej MST 

 

Her er Ikast-Brande Kommunes høringssvar for høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af 

drikkevandsressourcer: 

 

Flere vandværker i Ikast-Brande Kommune har ikke en gældende indvindingstilladelse, som det også fremgår af 

listen i bilag 1, og vi kan desværre ikke nå, at give indvindingstilladelserne inden bekendtgørelsen træder i kraft. Alle 

de listede vandværker er i drift, og det vil derfor være uhensigtsmæssigt, at deres BNBO’er ikke er med i 

udpegningen. 

 

Som min tidligere kollega, Heidi Hinge, pointerede i sidste høringssvar fra 2019, så vil der være færre BNBO’er for 

kommunen at gennemgå inden 2022, når disse fjernes fra bekendtgørelsen, hvilket faktisk er et incitament – for en 

økonomisk presset kommune – til blot at lade BNBO’erne fjerne. Dette kan vel ikke være hensigten med den nye 

bekendtgørelse. 

 

Ikast-Brande Kommune mener altså, at BNBO’erne for vandværkerne med udløbne tilladelser bør komme med i 

udpegningen. 

 

 

  

Venlig hilsen 

Anne Rose Aagaard 

Geolog | Grundvand & Spildevand 

__________________________________ 
  

Ikast-Brande Kommune 

Bygge- og Miljøafdelingen 

Sjællandsgade 6 

7430 Ikast 

Tlf.:  +4599604000 
Direkte: +4599603363 
E-mail: anaag@ikast-brande.dk 
Sikker e-mail:  http://www.ikast-brande.dk/personlig 
www.ikast-brande.dk 
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Corona/COVID-19: Vi har samlet al relevant information om coronavirus/COVID-19 i Ikast-Brande Kommune på 

vores hjemmeside http://www.ikast-brande.dk/. 

Her kan du løbende holde dig opdateret om, hvordan kommunens forskellige områder fungerer under Corona-

perioden.  Siden bliver løbende opdateret. 

 
Ikast-Brande Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. 

Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du 

kan også læse mere om dine rettigheder på http://www.datatilsynet.dk 

  

Fra: Asger Jensen <asjen@ikast-brande.dk>  

Sendt: 26. juni 2020 08:49 

Til: Anne Rose Aagaard <anaag@ikast-brande.dk> 

Emne: VS: Digitalpost : Digital post fra Miljøstyrelsen: Høring af bekendt (2607922) 

 

Fra: §IB-Teknik- og Miljøområde <teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk>  

Sendt: 22. juni 2020 11:15 

Til: Asger Jensen <asjen@ikast-brande.dk> 

Emne: VS: Digitalpost : Digital post fra Miljøstyrelsen: Høring af bekendt (2607922) 

 

Fra: §IB-Ikast-Brande Kommune <post@ikast-brande.dk>  

Sendt: 19. juni 2020 11:53 

Til: §IB-Teknik- og Miljøområde <teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk> 

Emne: VS: Digitalpost : Digital post fra Miljøstyrelsen: Høring af bekendt (2607922) 

 
 
Denne mail er videresendt fra kommunens hovedpostkasse af Eva Burgemann, tlf. :99 60 40 13, mail evbur@ikast-
brande.dk. 
 

 

Fra: no-reply@ikast-brande.dk <no-reply@ikast-brande.dk>  

Sendt: 19. juni 2020 11:02 

Til: §IB-Ikast-Brande Kommune <post@ikast-brande.dk> 

Emne: Digitalpost : Digital post fra Miljøstyrelsen: Høring af bekendt (2607922) 

 

Der er modtaget flg. Digitalpost, henvendelsen kan ikke besvares.  

Besked: 

  
  
Til høringsparter 
  
Miljøstyrelsen igangsætter høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 
den 19. juni 2020. Vedhæftet er høringsbrev inkl. høringsliste, liste med almene 
vandforsyningsanlæg uden gældende indvindingstilladelse, liste med boringsnære 
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beskyttelsesområder (BNBO) til sløjfede boringer samt liste over kommuner berørt af 
rettelser. Høringsmateriale kan findes høringsportalen.  
  
Områdeafgrænsningerne kan findes på MiljøGIS fra mandag den 22. juni 2020. 
  
Frist for høringssvar er den 21. august 2020 kl. 16.00.   
  
Høringssvar sendes til Grundvandskortlægningens hovedpostkasse, njl@mst.dk, eller med 
post til Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst, med reference til journalnummer 2020-887. 
  
Med venlig hilsen 
  
Grundvandskortlægningen, Miljøstyrelsen 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Maj-Britt Grønlund Larsen <glu@jammerbugt.dk>

Sendt: 13. juli 2020 12:40

Til: njl@mst.dk

Emne: J. nr. 2020-887 - Høringssvar - Udkast til Bekendtgørelse om udpegning af 

drikkevandsressourcer

Til Grundvandskortlægningen 
 
Jammerbugt Kommune har den 3. juli 2020 meddelt Gøttrup Vandværk tilladelse til at indvinde 190.000 m3 
grundvand pr. år til almen vandforsyning. 
 
Vandværket har tidligere haft tilladelse til at indvinde 145.000 m3 grundvand pr. år, men har pga. en forventet 
fremtidig stigning i antallet af forbrugere, ønsket at øge indvindingstilladelsen. 
 
Dataene er opdateret i JUPITER. 
 
God sommer. 
 

 
Venlig hilsen  
 
Maj-Britt Grønlund Larsen  
 
Vand og Natur  
Lundbakvej 5, 9490 Pandrup  

Kontakt  
Hovednummer:  
Direkte nummer:  
Mobil nummer:  
E-Mail: 

Kontakt 
7257 7777 
7257 75660  
4191 2566 0 
glu@jammerbugt.dk 

Postadresse  
Toftevej 43  
9440 Aabybro  
www.jammerbugt.dk  

 

Hvis du sender oplysninger til kommunen, der indeholder personoplysninger, anbefaler vi, at du sender via borger.dk 
(eller virk.dk).  
  
Hvis du sender oplysninger via en almindelig mail, sendes de ikke krypteret og dermed ikke sikkert. 
  
Når vi modtager (og dermed behandler) personoplysninger – passer vi godt på dine oplysninger. Vi opfordrer dig til at 
læse nærmere om dine rettigheder til bl.a. indsigt, berigtigelse af oplysninger samt vores praksis for behandling af 
personoplysninger her 
http://www.jammerbugt.dk/kommunen/privatlivspolitik/ 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Lene Egekjær Jensen <lnjn@kalundborg.dk>

Sendt: 17. august 2020 08:21

Til: MST Nordjylland postkasse

Cc: Mads Schmidt Christensen; Paula Agerlin Engell-Sørensen

Emne: Journalnummer 2020-887 - Kalundborg Kommunes høringssvar til udpegning af 

drikkevandsressourcer

Kalundborg Kommune har følgende bemærkninger i forbindelse med høringen: 
 
På listen over almene vandværker uden gældende indvindingstilladelser er der, under Kalundborg 
Kommune, nævnt Gørlev Vandforsyning, afd. Bjerge Vandværk (103250 JUP). 
 
Kalundborg Kommune er i gang med at forny vandindvindingtilladelsen med samme 
indvindingsmængde som hidtil. Tilladelsen forventes færdig i løbet af 2020. 
 
Vi vil derfor gerne have vandværket med, som et vandværk med gældende tilladelse. 
 
Kattrup Hovedgård skal udgå af listen, da de fremover forsynes med drikkevand fra Buerup-Løgtved 
Vandværk. 
 
Med hensyn til de sløjfede boringer, har Kalundborg Kommune ikke andre bemærkninger, end at alle 
de nævnte vandværker har erstattet de sløjfede boringer med nye boringer der skal beregnes BNBO 
for. 
 
 
Med venlig hilsen 

Lene Egekjær Jensen 
Miljøtekniker 
Direkte: 59 53 52 24 
Email: lnjn@kalundborg.dk 

Plan, Byg og Miljø 
Holbækvej 141 B 
4400 Kalundborg 
www.kalundborg.dk 

Det sammenkædede billede kan ikke v ises. Filen er muligvis blevet flyttet, omdøbt eller slettet. Kontrollér, at linket peger på den korrekte fil og placering.

 

Det sammenkædede billede kan ikke v ises. Filen er muligvis blevet flyttet, omdøbt eller slettet. Kontrollér, at linket peger på den korrekte fil og placering.

 

Hjælp til med at passe på miljøet - print ikke denne e-mail. 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Tine Spuur Stivang <tine.spuur@koege.dk>

Sendt: 19. august 2020 08:58

Til: MST Nordjylland postkasse

Emne: Køge Kommune: Vedr. høring af bekendtgørelse om udpegning af 

drikkevandsressourcer - høringsfrist 21.08.20 (2020-887) [Ref.nr.=

2db88deaa99d469a926b3f991bf4b06a]

Vedhæftede filer: Tilladelse til indvinding af vand 2020-2050, Tureby-Alkestrup Vandværk.PDF

Til Grundvandskortlægning, Miljøstyrelsen 

 

 

Hej med jer 

 

Jeg vil gerne informere om, at vi har fornyet vandindvindingstilladelsen til Tureby-Algestrup Vandværk 

(AnlægsId 104607) pr. 19. august 2020. 

Jeg har vedhæftet tilladelsen som dokumentation  

Fornyelsen er ligeledes opdateret i Jupiter dags dato. 

 

Vi vil derfor meget gerne have inkluderet de beregnede BNBO’er til Tureby-Algestrup Vandværk, i 

bekendtgørelsen om udpegning af drikkevandsressourcer. 

Vi vil meget gerne have en kvittering for denne indmeldelse, hvis det er muligt. 

 

God dag 

 

 
Med venlig hilsen 

 
Tine Spuur Stivang 

Miljøsagsbehandler 

  

Miljøafdelingen 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

Torvet 1, 4600 Køge 

Tlf  +45 56 67 24 19 

  

tine.spuur@koege.dk  

www.koege.dk  

 

 
 

 

 

Fra: indgaaende@prod.e-boks.dk <indgaaende@prod.e-boks.dk>  

Sendt: 19. juni 2020 10:40 

Til: 3 - Fællespostkasse Rådhuset - Køge kommune <raadhus@koege.dk> 

Emne: Digital post fra Miljøstyrelsen: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - 

høringsfrist 21.08.20 (2020-887) [Ref.nr.=2db88deaa99d469a926b3f991bf4b06a] 

 

 

 

Til høringsparter 
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Miljøstyrelsen igangsætter høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer den 19. juni 2020. 

Vedhæftet er høringsbrev inkl. høringsliste, liste med almene vandforsyningsanlæg uden gældende 

indvindingstilladelse, liste med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til sløjfede boringer samt liste over 

kommuner berørt af rettelser. Høringsmateriale kan findes høringsportalen.  

 

Områdeafgrænsningerne kan findes på MiljøGIS fra mandag den 22. juni 2020. 

 

Frist for høringssvar er den 21. august 2020 kl. 16.00.  

 

Høringssvar sendes til Grundvandskortlægningens hovedpostkasse, njl@mst.dk, eller med post til Niels Bohrs Vej 30, 

9220 Aalborg Øst, med reference til journalnummer 2020-887. 

 

Med venlig hilsen 

 

Grundvandskortlægningen, Miljøstyrelsen 
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Teknisk høringssvar - journalnummer 2020-887

Hermed fremsendes teknisk høringssvar på ”Høring af udkast til 

bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer”. Der er nedlagt 5 

vandværker, og som konsekvens heraf skal de område udpegninger, der 

vedrører disse fjernes. 

Kommentar til bilag 1 - del 1:

De 3 overstregede vandværker er nedlagt og skal dermed ikke have en tilla-

delse.

Kommentar til Udpegning af BNBO

BNBO ved vandværkerne 

98679 Lemvig vandværk III 

98677 Nørre Nissum 

skal fjernes da vandværkerne er nedlagt og der ikke længere oppumpes 

vand til forbrugerne fra boringerne.

Kommentar til udpegning af indvindingsoplande – uden for OSD

Indvindingsoplandene for vandværkerne 

98679 Lemvig vandværk III 

98686 Skalstrup Vandværk

98710 Højtoft vandværk

skal fjernes da vandværkerne er nedlagt og der ikke længere oppumpes 

vand til forbrugerne fra boringerne.

Afsender: Lemvig Kommune

Rådhusgade 2, 7620 Lemvig

Miljøstyrelsen Grundvandskortlægningen

Niels Bohrs Vej 30

9220 Aalborg Ø

Sendt på e-mail njl@mst.dk

Dato 06-08-2020

A01-2 Natur og Miljø

Rådhusgade 2

7620  Lemvig

Telefon: 9663 1200

www.lemvig.dk

Mail:  teknik@lemvig.dk

J.nr.: 13.02.02K04-1-12

Ref.: KIRH

Dir.tlf.: 9663 1114
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Kommentar til udpegningen af følsomme indvindingsområder

Det nitratfølsomme område inden for oplandet til 

98679 Lemvig vandværk III 

skal fjernes da vandværket er nedlagt.

Kommentar til udpegningen af indsatsområder

Indsatsområdet med hensyn til nitrat inden for oplandet til 

98679 Lemvig vandværk III 

skal fjernes da vandværket er nedlagt.

Kommentar til Indvindingsoplande inden for OSD (ikke en del af bekendt-

gørelsen)

Indvindingsoplande til vandværkerne

98677 Nørre Nissum vandværk

98681 Gudum vandværk

skal fjernes da vandværkerne er nedlagt og der ikke længere oppumpes 

vand til forbrugerne fra boringerne.

Kommentar til bilag 1 - del 2:

De ikke overstregede vandværker leverer forsat vand til forbrugerne – i alt 

ca. 220.000 m3 om året. Da Lemvig Kommune nu har fået et program til be-

regning af påvirkningen af indvindingen, vil vandværkerne i løbet af som-

meren/efteråret 2020 få fornyet deres tilladelser. Det henstilles derfor til 

at BNBO ikke fjernes for disse vandværker. Fastholder styrelsen at BNBO 

fjernes, skal vi hermed opfordre til at Gis-filerne med udpegningen gem-

mes, så arealerne kan genudpeges ved næste bekendtgørelse.. 

Med venlig hilsen

Kirsten Harbo
Kemiker
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Ann-Luise Andersen <anlan@lolland.dk>

Sendt: 20. august 2020 08:39

Til: 'njl@mst.dk'

Emne: journal nr. 2020-887

I forbindelse med ”Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer” har Lolland 

kommune følgende høringssvar: 

 

På bilag 1 har følgende vandværker fået fornyet sin indvindingstilladelse siden data blev udtrukket: 

 

Kommune  AnlægsID Anlægsnavn Kommentar 

Lolland 55592 Fuglse Vandværk Har fået nedsat mængden 

Lolland 55627 Søllested Vandværk Har fået nedsat mængden 

Lolland 56123 Horslunde Vandværk  

Lolland 56137 Utterslev-Kastager 

Vandværk 

 

 

På følgende vandværker ligger der et udkast til indvindingstilladelse klar. Tilladelserne forventes at være givet senest 

ultimo oktober: 

 

Kommune  AnlægsID Anlægsnavn Kommentar 

Lolland 55628 Vesterborg Vandværk Får øget mængden 

Lolland 55677 Askø Strandvig Vandværk. Får nedsat mængden 

Lolland 56177 Rødby Vandværk Får nedsat mængden 

 

 

I forhold til de allerede udpegede BNBO vil jeg gøre opmærksom på at følgende Vandværker har fået ændret 

indvindingsmængden i deres indvindingstilladelse, så der skal genberegnes BNBO 

 

Kommune  AnlægsID Anlægsnavn Kommentar 

Lolland 56132 Sandby Har fået øget mængden og 

fået ny boring 

Lolland 55680 Hunseby Har fået nedsat mængden 

 

Jeg vil gerne pointere, at vi synes det er problematisk, at der er så lang sagsbehandlingstid på genberegning af 

indvindingsoplande og BNBO. 

 

Med venlig hilsen 

Ann-Luise 

Ann-Luise Andersen  

Civilingeniør 

Miljøsagsbehandler 
tlf. 5467 6457 
anlan@lolland.dk 

 

Lolland Kommune • Teknik- og Miljømyndighed • Fruegade 7 • 4970 Rødby • www.lolland.dk 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Lisa Bisgaard Lorentzen <lilor@mariagerfjord.dk>

Sendt: 19. august 2020 13:49

Til: njl@mst.dk

Emne: Høringssvar fra Mariagerfjord Kommune - journalnummer 2020-887

Vedhæftede filer: content.htm; Høringsliste.pdf; Kommuner berørt af rettelser.pdf; Bilag 2 - 

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) t.pdf; Bilag 1 - Almene vandforsyninger 

uden gældende ind.pdf; Høringsbrev.pdf; meddelelse.xml

Til kontoret for grundvandskortlægning. 

 

Mariagerfjord kommune har følgende bemærkninger til bekendtgørelsen om udpegning af drikkevandsressourcer. 

 

Bemærkninger til liste med almene vandforsyninger uden gældende indvindingstilladelser 
 

Det er en fejl, at de oplistede vandforsyninger fremgår af listen. Kun 71225 Nr. Onsild Vandværk skal være 
på listen. 
 
Dvs. følgende vandforsyninger skal IKKE fremgår af listen: 
 
Mariagerfjord 63610 Hvilsom Vandværk Amba 
Mariagerfjord 71222 Onsild Vandværk AMBA 
Mariagerfjord 71533 Veddum Vandværk a.m.b.a 
Mariagerfjord 71536 Hadsund Vandværk Gl. Elværk 
Mariagerfjord 71537 Hadsund Vandværk Rosendal 
Mariagerfjord 71538 Hadsund Vandværk Skrænten 
Mariagerfjord 71539 Hadsund Vandværk Lindalen  
Mariagerfjord 71547 Visborg Vandværk - Syd 
Mariagerfjord 71548 Visborg vandværk - Nord 
Mariagerfjord 71550 Østergårde Fælles Vandværk 
Mariagerfjord 71580 Ø. Hurup Vandværk a.m.b.a - Haslevgårde 
Mariagerfjord 71581 Ø. Hurup Vandværk a.m.b.a - Hylt 
Mariagerfjord 72252 Arden Vandværk A.m.b.a - Blåkildevej 
Mariagerfjord 72253 Arden Vandværk A.m.b.a - Vestergade 
Mariagerfjord 72255 I/S Kielstrup Vandværk  
Mariagerfjord 72256 Rostrup Vandværk 
Mariagerfjord 72258 Valsgård Vandværk I/S – Kohøj 
Mariagerfjord 72259 Valsgård Vandværk I/S - Frisdal 
Mariagerfjord 72269 Oue Vandværk 
Mariagerfjord 72272 Lille Arden Vandværk 
Mariagerfjord 72274 Rold Vandværk 
Mariagerfjord 78631 Broløs Vandværk 
Mariagerfjord 78632 Fladbjerg Vandværk A.m.b.a. 
Mariagerfjord 78634 Skrødstrup Vandværk 
Mariagerfjord 78640 True Vandværk I/S 
Mariagerfjord 78643 Kjellerup Nordre Vandværk 
Mariagerfjord 78646 Assens Syd Vandværk, Edderupvej 
Mariagerfjord 78648 Vindblæs Vandværk 
 
 
Bemærkning til liste til Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til sløjfede boringer 
Følgende vandværk skal med på listen: 
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72270 Fogedgården Vandværk, Boring 41.802 er sløjfet. 
72268 Vebbestrup Vandværk er nedlagt og boringen på vej til at blive sløjfet. 
78658 Dania A/S, Vestre Vandværk. Dania A/S, Vestre Vandværk er i dag distributions vandværk. 
Vandværket indvinder ikke fra deres boring. Boringen er dog endnu ikke sløjfet.  
 
Det er korrekt, at 71224 Sdr. Onsild St.By Vandværk er nedlagt, men boring 57.816 er overdraget til 71222 
Onsild Vandværk AMBA. 
Det er boring 57.697 der er sløjfet. 
 
 

 
 

Venlig hilsen 

 
Lisa Bisgaard Lorentzen 

Ingeniør 
 

  
  

Natur 

Østergade 22 

9510 Arden 

Telefon: +45 97113000  

Telefon direkte: +45 97113653 

lilor@mariagerfjord.dk 

www.mariagerfjord.dk 

 

Som myndighed må vi ikke sende fortrolige eller følsomme personoplysninger via mail. Vi bruger derfor digital post. 

Du kan skrive og sende dokumenter sikkert til kommunen fra din digitale postkasse. Log på borger.dk eller eboks.dk. 

Som virksomhed kan du bruge postkassen på virk.dk. Borgerservice kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til brug af 

din digitale postkasse. 

 

Myndigheder og samarbejdspartnere som anvender sikker mail kan skrive til sikkerpost@mariagerfjord.dk. (kræver 

en certifikatløsning) 

 

Læs mere om kommunens behandling af personoplysninger på vores hjemmeside 

https://www.mariagerfjord.dk/Kommunen/Databeskyttelse 

 

 

Fra: Fordelingspostkasse Natur og Miljø <fordelingts@mariagerfjord.dk>  

Sendt: 19. juni 2020 11:52 

Til: Lisa Bisgaard Lorentzen <lilor@mariagerfjord.dk>; Minna Hald Andersen <miha1@mariagerfjord.dk>; Dorthe 

Gjørtz <dogjo@mariagerfjord.dk>; Charlotte Hvid Laursen <chala@mariagerfjord.dk> 

Emne: VS: Digitalpost: Digital post fra Miljøstyrelsen: Høring af bekendt (1309526) 

 
Fra: raadhus <raadhus@mariagerfjord.dk>  

Sendt: 19. juni 2020 11:47 

Til: Fordelingspostkasse Natur og Miljø <fordelingts@mariagerfjord.dk> 

Emne: VS: Digitalpost: Digital post fra Miljøstyrelsen: Høring af bekendt (1309526) 

 
 

Fra: signflow@mariagerfjord.dk <signflow@mariagerfjord.dk>  

Sendt: 19. juni 2020 11:02 
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Til: raadhus <raadhus@mariagerfjord.dk> 

Emne: Digitalpost: Digital post fra Miljøstyrelsen: Høring af bekendt (1309526) 

 

Der er modtaget flg. Digitalpost, henvendelsen kan ikke besvares.  

Besked: 

  
  
Til høringsparter 
  
Miljøstyrelsen igangsætter høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer den 19. juni 
2020. Vedhæftet er høringsbrev inkl. høringsliste, liste med almene vandforsyningsanlæg uden gældende 
indvindingstilladelse, liste med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til sløjfede boringer samt liste 
over kommuner berørt af rettelser. Høringsmateriale kan findes høringsportalen.  
  
Områdeafgrænsningerne kan findes på MiljøGIS fra mandag den 22. juni 2020. 
  
Frist for høringssvar er den 21. august 2020 kl. 16.00.   
  
Høringssvar sendes til Grundvandskortlægningens hovedpostkasse, njl@mst.dk, eller med post til Niels 
Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst, med reference til journalnummer 2020-887. 
  
Med venlig hilsen 
  
Grundvandskortlægningen, Miljøstyrelsen 
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Email: maih@norddjurs.dk 
Telefon: 89 59 40 09 
Mobil:  

�

  �

Denne mail kan indeholde fortrolige personoplysninger, som udelukkende er til brug for den rette modtager. Hvis du ved en fejltagelse har 
modtaget mailen, beder vi dig venligst informere afsenderen. For mere information se norddjurs.dk/oplysningspligt 
--- 
This email may contain confidential personal information which is for the sole use of the correct recipient. If you have inadvertently received the 
mail, please inform the sender. For more information, see norddjurs.dk/oplysningspligt (only in danish). 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Janna Nicolaisen <jan@nordfynskommune.dk>

Sendt: 21. august 2020 11:43

Til: njl@mst.dk

Emne: Journalnummer 2020-887: Høringssvar til bekendtgørelse om udpegning af 

drikkevandsressourcer

Til Miljøstyrelsen 
 
Nordfyns Kommune har følgende høringssvar til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. 
 
Til bilag 1: Almene vandforsyninger uden gældende indvindingstilladelser 
 

•  Tågerod Vandværk, anlægsID 82621, har fået fornyet tilladelse. Tilladelsen er gældende fra 21-08-2020 til 
21-08-2050 og er på 35.000 m3/år. På grund af tekniske problemer er jupiter pt. ikke opdateret. 

•  Særslev-Hemmerslev Vandværk, anlægsID 82633, har fået fornyet tilladelse. Tilladelsen er gældende fra 02-
10-2017 til 01-12-2021 og er på 67.000 m3/år. 

 
 
 
Venlig hilsen 
 
Janna Nicolaisen 
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler 
 

 
 
Telefon: 64 82 81 08 
 
Natur og Miljø 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Janna Nicolaisen <jan@nordfynskommune.dk>

Sendt: 21. august 2020 12:47

Til: njl@mst.dk

Emne: Ændringer i indvindingsoplande og BNBO - Nordfyns Kommune

Til Miljøstyrelsen 
 
Nordfyns Kommune har følgende opdateringer til indvindingsoplande og BNBO: 
 

•  Bogense Forsyningsselskab: Tyrekrogværket, anlægsID 80982. 
Der er ikke beregnet BNBO for boring DGU 136.563. På beregningstidspunktet, var det meningen at boringen 
skulle sløjfes. Boringen ønskes bibeholdes, hvorfor der skal beregnes BNBO. Den maksimale årlige 
indvinding fra boringen er sat til 10.500 m3/år. 

•  Hårslev Vandværk, anlægsID 82622, er blevet  nedlagt og boringerne DGU nr. 136.333 og 136.1091 er 
sløjfet, men indvindingsoplandet er stadig at se på Arealinformation.  

•  Klintebjerg Vandværk, anlægsID 82327, har fået justeret indvindingsmængden. Den tilladte mængde er nu på 
53.000 m3/år. Tilhørende boringer: DGU nr. 137.521 og 137.829. 

•  Torup Vandværk, anlægsID 82619, med boring DGU 136.379. Boringen er blevet sløjfet. 

•  VandCenter Syd A/S: Trøstrup, anlægsID 82637. 
Der er ikke beregnet BNBO for boringerne DGU nr. 136.218, 136.222, 136.285 og 136.735. På 
beregningstidspunktet var det meningen at boringerne skulle sløjfes. Boringerne ønskes bibeholdt, hvorfor 
der skal beregnes BNBO. 

•  Veflinge Vandværk, anlægsID 82629. 
Vandværket har i 2019 etableret 1 ny boring, hvor der mangler at blive bergnet indvindingsopland og BNBO. 
Det er boring DGU 136.2001. 

 
 
 
Venlig hilsen 
 
Janna Nicolaisen 
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler 
 

 
 
Telefon: 64 82 81 08 
 
Natur og Miljø 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
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Miljøstyrelsen  
Grundvandskortlægning  
 
journalnummer 2020-887 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bemærkninger fra Næstved Kommune 

Næstved Kommune har den 20.04.2020 meddelt en 30 årig tilladelse til 
Reedtzholm vandværk.    

 

Vi har ikke yderligere bemærkninger 
 
 
Venlig hilsen 
 
Pia Diana Skov Petersen 
Miljøtekniker 
 

Team Vand og Natur 

 
Næstved Kommune 
5588 5588 
 
www.naestved.dk 
 
 
Dato 
23-6-2020 

 
Sagsnr. 
09.08.00-I02-1-19 

 
CPR-nr. 
 

 
Sagsbehandler 
Pia Diana Skov Petersen 

+4555886168 

 

http://www.naestved.dk/
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Høringssvar fra Odense Kommune til udkast til bekendtgørelse 
om udpegning af drikkevandsressourcer 
 
Odense Kommunes kommentar til bilag 2 (BNBO til sløjfede boringer): 

Der er Sløjfet boringer i Odense Kommune, og de er sløjfet efter den 25. marts 
2020. Boringerne er derfor ikke angivet i fremsendte bilag 2. 
 
Lindved vandværk er blevet nedlagt, og vandværkets forsyningsområde 
vandforsynes nu fra VandCenter Syd. VandCenter syd har i den forbindelse 
sløjfet Lindved Vandværks tre boringer med DGU nr.: 146.171, 146.532 og 
146.182. De blev sløjfet 15. april 2020 og skal angives i bilag 2. 
 
På bilag 2 er der angivet sløjfning af to boringer for Bellinge Øst vandværk (DGU 
nr. 145.2223 og 145.808). Disse boringer er overgået til Bellinge Vandforsyning, 
som er en fusion af de to tidligere selskaber Bellinge vest vandværk og Bellinge 
øst vandværk. Boringerne er pt sat i bero (og derfor ikke fysisk sløjfet). 
Vandværket overvejer om de skal tages i brug igen og på den baggrund skal de 
ikke være angivet i bilag 2. 
 
Odense Kommunes kommentar til bilag 1 (Almene vandforsyninger uden 

gældende indvindingstilladelser): 

 

For Odense Kommune er Lindved vandværk, anlæg nr. 82028, angivet til at 
mangle en tilladelse til vandindvinding. Dette vandværk er nedlagt ved årsskiftet 
2019/2020, hvorfor vandværket ikke skal være angivet i bilag 1. 
 
Odense Kommunes kommentar til bilag 5 (BNBO): 

 

I bilag 5 er der ikke angivet BNBO for følgende nye boringer i Odense Kommune: 
 
Søhus vandværk har fået en ny boring i december 2019 (DGU nr.: 136.2697). 
Tilladelse til vandindvinding fra boringen er givet i maj 2020. 
 
Fangel vandværk har fået en ny boring i juli 2018 (DGU nr. 145.3730). Tilladelse 
til indvinding af vand fra boringen er givet i november 2018. 
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Hej MST  

Jeg har også rettet i jupiter, så det fremgår at indvindingstilladelsen til Rørmosen Vandværk er udløbet. Vi er i gang 

med at forny den, men når det nok ikke inden I laver et nyt udtræk. 

 
Med venlig hilsen  
 
Lisbeth C. Jepsen 
geolog 
Center for Miljø og Teknik 
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I Odsherred Kommune har vi 4-dages arbejdsuge. Det betyder, at du som borger eller virksomhed 
får adgang til mange flere møde- og telefontider mandag til torsdag. Du kan bestille tid her. 
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Til MST 

Lige en ekstra tilføjelse. Egebjerg Vandværks tilladelse bliver offentliggjort på mandag den 24. august 2020 og det er 

rettet i jupiter, så I får den med, hvis I laver et udtræk derefter. 

 
Med venlig hilsen  
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Hermed Odsherred Kommunes rettelser til de boringsnære beskyttelsesområder. 
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Notat
Indberetning af BNBO august 2020_
Vandværk Boring BNBO mangler 

i jeres 

udpegning

BNBO udgår Har fået ny 

tilladelse

Rørvig Vandværk 191.208 x

Højby Vandværk 191.266 x x

Højby Vandværk 191.113 x x

Vig Vandværk 191.17 X

Vig Vandværk 191.169 X

Næsgårdens vandværk 190.123 X X

Næsgårdens vandværk 190.125 X X

Næsgårdens vandværk 190.126 x x

Fårevejle Kirkeby Vandværk 190.136 x x

Fårevejle Kirkeby Vandværk 190.162 x x

Fårevejle Kirkeby Vandværk 190.178 x x

Tilladelsen er i gang med at blive behandlet, partshøringen slutter i dag den 19. august 2020 og 

vandværket har allerede oplyst, at de ingen bemærkninger har, så den er ude inden for de næste 

par dage.

Vandværk Boring BNBO bibeholdes

Egebjerg Vandværk 191.112 x

Egebjerg Vandværk 191.120 x

Egebjerg Vandværk 191.199 x

13. juli 2020
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Emne: Region Hovedstadens høringssvar til bekendtgørelse om udpegning af 

drikkevandsressourcer 2020 (MST j.nr. 2020-887)

Til Miljøstyrelsen 

(Regionens j.nr. 20039119) 
 
Region Hovedstaden har den 19. juni 2020 modtaget udkastet til bekendtgørelse om udpegning af 
drikkevandsressourcer 2020. 
 
Vi har ingen specifikke bemærkninger til de udpegninger af drikkevandsressourcer, der forventes at 
blive vedtaget i Region Hovedstaden, men skal henvise til det fællesregionale høringssvar fra Danske 
Regioner, hvor generelle bemærkninger til udpegningerne og høringsprocessen fremgår. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Allan Køtter 

Chefkonsulent | Geolog 
 

Direkte: (+45) 38 66 56 51  
E-mail: allan.koetter@regionh.dk 
 
REGION HOVEDSTADEN 
Center for Regional Udvikling 
Miljøenheden 
Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød 
Tlf.: (+45) 38 66 50 00 
E-mail: miljoe@regionh.dk 
Web: http://www.regionh.dk/jordforurening 

 

 

 
Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, 
beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at 
videresende eller kopiere den. 

 

Region Hovedstaden anvender de personoplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse – eller som vi indhenter i forbindelse med 
behandling af din miljøsag. Du kan læse mere om formålet med anvendelsen samt dine rettigheder på vores hjemmeside: 
www.regionh.dk/persondatapolitik  

 

 

 
 
Region Hovedstaden anvender de personoplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Du kan læse mere om formålet med anvendelsen samt 
dine rettigheder på vores hjemmeside: www.regionh.dk/persondatapolitik  



19. august 2020 

Region Syddanmarks tekniske kommentarer til høring af udkast til 

bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. J.nr. MST-2020-

887. 

 

Region Syddanmark har modtaget ovenstående udkast i høring den 19. juni 2020 og har en 
række konkrete tekniske kommentarer til udpegningen i Region Syddanmark. 

Afgrænsning af indvindingsoplande 

Der er fejl i afgrænsningen, som ikke er interpoleret, men repræsenterer gridceller fra 
modellering. Det gælder nedenstående indvindingsoplande i Sønderborg Kommune (ca. 
halvdelen af indvindingsoplandene har været kommenteret tidligere). Sønderborg Kommune 
har fremsendt data med en mere naturlig afgrænsning til MST, hvilket fremgår af styrelsens 
svar på Sønderborg Kommunes bemærkninger (Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om 
udpegning af drikkevandsressourcer 2019, side 14): 
 
118183 Kær Vandværk 
118184 Vollerup-Ulkebøl Vandværk 
116884 Holm Vandværk 
118156 Kegnæs Vandværk 
118164 Skovby Vandværk, Sydals 
118166 Lysabild Vandværk, Sydals 
118159 Hørup og Høruphav vandværk 
118183 Kær Vandværk 
115606 Fynshav Vandværk 
116779 Guderup Vandværk 
116884 Holm vandværk 
116889 Lavensby Vandværk 
118178 Mjang Dam Vandværk, Sønderborg Forsyning A/S 
118177 Sønderborg forsyning – Huholt Vandværk 
118178 Sønderborg Forsyning – Mjang Dam Vandværk 
116776 Sønderborg Forsyning – Nordborg Vandværk 

Indvindingsoplandet 81644 Ærø Vand A/S: Gravendal Kildeplads er tilsyneladende 
parallelforskudt ca. 110 m mod nordøst i forhold til det opland, som fremgår af figur 11 i 
kortlægningsrapporten ”Kortlægning af grundvand, Ærø indsatsområde 2007”. I øvrigt bør 
beregningsmetoden for det konkrete indvindingsopland iagttages. 

Vandforsyningsanlæg som er inaktive, uden tilladelse eller er nedlagte 

82038 Bellinge Øst/Vest Vandværk 
118050 Rejsby Vandværk 
53098 Vilslev Vandværk 
54247 Læborg Vandværk 
50806 Spangsbjerg Vandværk 
81733 NFS Skovparken Vandværk 

 



Oplande, der ligger delvist uden for kystlinjen 

81644 Ærø Vand A/S: Gravendal Kildeplads 
80921 Assens Vandforsyning Mariendal 
82594 Bagenkop 
82482 Lejbølle 
82326 Tørresø Strand Vandværk 
118156 Kegnæs Vandværk 
118251 Bølå Vandværk 

Regionen modtager gerne en teknisk forklaring på udpegningen af indvindingsoplande uden for 
kystlinjen. 

Indvindingsoplande inden for OSD, som ikke er vist 

82856 Skallebølle vandværk 

82855 Magtenbølle-Kelstrup Vandværk 

82858 Skalbjerg Vandværk 

83015 Kådekilde-Orte vandværk 

83013 Frøbjerg-Skovstrup vandværk 

82755 Tommerup St. Vandværk 

82754 Tommerup By VV 

82752 Brylle Vandværk 

81356 Ørsted Vandværk 

81350 Glamsbjerg Vandværk 

81349 Køng-Gummerup vandværk 

81354 Flemløse-Vodtofte Vandværk 

81351 Søllested-vedtofte Vandværk 

80931 Søby og Omegns Vandværk 

80927 Blangstrup og Omegns Vandværk 

80930 Voldbro Vandværk 

80934 Ebberup vandværk 

80935 Sønderby Vandværk 

74499 Taulov vandværk 

74497 Tre-For , Kongsted Vandværk 

74496 TRE-FOR, Follerup Vandværk, Fredericia 

82976 Nørre Søby Vandværk 

81060 Allested-Vejle Vandværk 

116923 Strandelhjørn 

81532 Kerteminde Forsyning Vand A/S 

72913 Vonsild Vandværk 

73819 TreFor Søndre vandværk 

72872 Bjert-Stenderup vandværk 

72917 Tved vandværk 

73825 Sdr. Vilstrup vandværk I/S 

81664 Tre-For Vand A/S Svenstrup Vandværk 

81669 Vejlby Fed Vandværk 

81663 Tre-For Vand A/S Staurbyskov vandværk 



82631 Jullerup Vandværk 

82624 Søndersø Vandværk 

82638 Skamby Vandværk 

82630 Stensby Vandværk 

81725 NFS Hjulby Bro Vandværk 

82018 Vandcenter Syd AS Bolbro Kildeplads 

82001 vandcenter Syd AS Borrebyværket 

82014 vandcenter Syd as Holmehaveværket 

81132 Svendborg Vand Lunde Ny Vandværk 

81133 Ollerup Vandværk 

82548 Svendborg Vand Skovmølleværket 

82556 Tved vandværk 

116282 Gråsten vandværk, Sønderborg Forsyning 

49809 Din Forsyning, Kvong Vand 

74669 Håstrup vandværk 

74630 Mørkholt vandværk 

74665 Gårslev-Hvidbjerg vandværk 

156819 Børkop Vandværk 

74668 Tiufkær vandværk 

74667 Smidstrup vandværk 

72791 Skærup vandværk 

117624 Rugbjerg Vandværk 

117625 Hellevad vandværk AMBA 

118201 Bolderslev Vandværk 

117626 Hjordkær Vandværk 

117620 Riise Vandværk  AMBA 

117617 Rødekro vandværk Syd 

117616 Rødekro Vandværk Nord 

117622 Hovslund St. Vandværk 
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journalnummer 2020-887 

Hermed fremsendes høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om udpegning af 
drikkevandsressourcer fra Ringsted Kommune 

 

Bemærkninger til bilag 1, Almene vandforsyninger uden gældende indvindingstilladelser: 

Vigersted Kildeplads i Ringsted kommune, med anlægs ID 103648, har en gældende 30 åring indvindingstilladelse på 

5.200.000 m3/år, gyldig fra 28. februar 2018 (dog med en tilhørende neddroslingsaftale der medfører, at indvinding 

i praksis vil være på 4.200.000 m3/år under normale forhold). 

 

 

Bemærkninger til Indvindingsoplande uden for OSD: 

Overskriften er umiddelbart misvisende da Indvindingsoplandene, der er udpeget uden for OSD i Ringsted 

Kommune, delvist eller primært ligger inden for OSD. Enten burde titlen på emnet være korrekt, eller 

indvindingsoplandene skåret til efter OSD. 

(Fra beskrivelse af områdeudpegninger: ”Indvindingsoplandene til almene vandforsyninger uden for OSD omfatter 

indvindingsoplande til almene vandforsyninger, som helt eller delvist er beliggende uden for OSD”) 

 

Generelle bemærkninger til BNBO dataset på grundvandskortlægningens MiljøGIS: 

Det forekommer, at der er nogle uoverensstemmelser mellem de anførte tilladte indvindingsmængder der indført til 

beregning af BNBO (udtrukket i attributtabel) og de gældende tilladelserne Ringsted kommune har udstedt: 

AnlægId AnlægsNavn DGU Nr. Tilladelse jf. BNBO  
 Faktiske gældende 

tilladelser  
Forskel 

103662 Fjellebro Vandværk 212.  685 70.000                         60.000  -        10.000  

103659 Gyrstinge Vandværk 
211.  522 27.500 

                        60.000              5.000  
211.  184 27.500 

103657 
Jystrup - Slettebjerg 
Vandværk 

212.    2C 40.000 
Mangler tilladelse  

Mangler 
tilladelse  

103656 
Jystrup – Ålbækvej 
Vandværk 

211. 1068 Ny boring BNBO ej udlagt 

103661 Kværkeby Vandværk 

212.  782 50.000 

                        50.000  

Indvinding 
skal fordeles 
på 2 
boringer   

211. 983 Ny boring BNBO ej udlagt 

103650 
Ringsted Vand A/S, 
Havemølle I Vandværk 

211.  176 92.509 
                  1.300.000         650.000  

211.  569 116.854 



2

103651 
Ringsted Vand A/S, 
Havemølle II Vandværk 

211.  626 163.109 

211.  662 92.509 

211.  215 99.813 

211.  277 85.206 

103653 
Ringsted Vand A/S, 
Tystevad Vandværk 

211.  582 356.126 

                  1.700.000  

Indvinding 
skal fordeles 
på 5 
boringer 

211.  425 490.514 

211.  638 443.478 

211.  423 409.882 

211. 1000 Ny boring BNBO ej udlagt 

103644 
Ringsted Vand A/S, 
Vigersted 

212.  980 47.500 
                        40.000  -        55.000  

212.  555 47.500 

103655 Skee Vandværk 211.  471 10.000                         15.000  -          5.000  

103658 Snekkerup Vandværk 

212.  989 9.000 

                        17.000  -          1.000  212.  689 9.000 

217.  337 30.000 

 

Med venlig hilsen 

 

Michelle Kappel 

Hydrogeolog 

 

 

 
 

Ringsted Kommune 

Teknik- og Miljøcenter 

 

Rønnedevej 9 · 4100 Ringsted 

Tel.: 57626300 · Dir.: 57626373 

 

www.ringsted.dk 

EAN: 5798007643157 

 

Oplysninger om Ringsted Kommunes behandling af dine data 

 
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., 

oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. 

Hvis du ønsker en uddybning af, hvad følsomme og fortrolige oplysninger er, kan du klikke her. 

 

Læs om beskyttelse af persondata i Ringsted Kommune  

 



Miljøstyrelsen 

Niels Bohrs Vej 30 

9220 Aalborg Ø 

 

Sendt via mail til njl@mst.dk  

By, Kultur og Miljø 

Miljø 

Rådhusbuen 1 

Postboks 100 

4000 Roskilde 

 

Tlf.: 46 31 30 00 

 

www.roskilde.dk 

Ref. 2020-887: Teknisk høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning af 

drikkevandsressourcer 

15. juli 2020 

 

I har med brev af d. 18. juni 2020 fremsendt udkast til bekendtgørelse om drikke-

vandsressourcer i høring frem til den 21. august 2020. 

 

Nedenfor følger Roskilde Kommunes tekniske bemærkninger. 

 

Indvindingsoplande uden for OSD 

Der fremgår et indvindingsopland (figur 1), som vi formoder er beregnet for 

indvindingen fra Sct. Hans Hospitals vandværk (jupiter id 104861). Vandværkets 

boringer er sløjfet, se oplysninger i Jupiter. Der bør derfor ikke længere være udpeget 

et indvindingsopland. 

 
Figur 1 

Sagsnr. 204193 

Brevid. 3583192 

 

Ref. GLOL  

 

Dir. tlf. 4631 3586 

glennieo@roskilde.dk 

 

mailto:njl@mst.dk
https://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=104861


Der fremgår er indvindingsopland (figur 2) til Darup Vandværk (jupiter id 104846). 

Vandværket har ikke en indvindingstilladelse og har sløjfet deres boring, se 

oplysninger i Jupiter. Vandværket fungerer udelukkende som et distributions 

vandværk uden egen indvinding. Der bør derfor ikke længere være udpeget et 

indvindingsopland. 

  
Figur 2 

 

Der fremgår et indvindingsopland (figur 3) for Haraldsborg Vandværk (Fors A/S – jupi-

ter id 104817). Fors A/S har oplyst, at de lukker vandværket og Roskilde Kommune 

har på den baggrund tilbagekaldt indvindingstilladelsen. Indvindingen stopper pr. 19. 

august 2020. Der bør efter denne dato derfor ikke længere være udpeget et indvin-

dingsopland for Haraldsborg Vandværk. 

 
Figur 3 

 

https://data.geus.dk/JupiterWWW/borerapport.jsp?borid=172767


Der fremgår et indvindingsopland (figur 4) for boring med DGU nr. 199.789 tilhørende 

Ågerup-Tågerup Vandværk (Fors A/S – jupiter id 104427). Fors A/S lukker vandvær-

ket og sløjfer boringerne. Nedlukningen er administrativt godkendt af Roskilde Kom-

munes byråd d. 17. juni 2020 som tillæg til Roskilde Kommunes Vandforsyningsplan 

2018-2025. Der bør derfor ikke længere være udpeget et indvindingsopland for ind-

vindingen fra denne boring. 

 
Figur 4 

 

BNBO 

BNBO’et omkring boring med DGU nr. 206.1224 (se figur 5) tilhørende Stikkelskær 

Vandværk (jupiter id 104849) bør udgå. Vandværket er nedlagt og gjort inaktiv i Jupi-

ter, og der er fremsendt sløjfningsindberetning til GEUS. Se oplysninger i Jupiter. 

 
Figur 5 

 

Det største BNBO polygon omkring boringerne med DGU nr. 206.211, 206.825 og 

206.1292 (se figur 6) tilhørende Dåstrup Vandværk (jupiter id 104750) bør udgå. Der 

blev i sin tid beregnet 2 polygoner, idet man var usikker på hvilken indvindingsmæng-

de der ville blive søgt om. Vandværket har en indvindingstilladelse på 65.000 m3/år, 

hvilket svarer til udpegningen af det mindste polygon. 

https://data.geus.dk/JupiterWWW/borerapport.jsp?borid=172769


 
Figur 6 

 

BNBO omkring boringerne med DGU nr. 206.468 og 206.469 (se figur 7) tilhørende 

Haraldsborg Vandværk (Fors A/S – jupiter id 104817)) bør udgå. Fors A/S har oplyst, 

at de lukker vandværket og Roskilde Kommune har på den baggrund tilbagekaldt ind-

vindingstilladelsen. Indvindingen stopper pr. 19. august 2020. Der bør efter denne da-

to derfor ikke længere være udpeget et BNBO for Haraldsborg Vandværk. 

 
Figur 7 

 

BNBO’erne omkring boringerne med DGU nr. 199.398 og 199.789 (se figur 8 og 9) 

begge tilhørende Ågerup-Tågerup Vandværk (Fors A/S – jupiter id 104427) bør udgå. 

Fors A/S lukker vandværket og sløjfer boringerne. Nedlukningen er administrativt god-

kendt af Roskilde Kommunes byråd d. 17. juni 2020 som tillæg til Roskilde Kommunes 

Vandforsyningsplan 2018-2025. Der bør derfor ikke længere være udpeget BNBO for 

de to boringer. 



   
Figur 8     Figur 9 

 

BNBO omkring boring med DGU nr. 199.1076 (se figur 10) tilhørende Maglemosens 

Vandværk (jupiter id 104440) bør udgå. Maglemosens Vandværk lukker vandværket 

og sløjfer boringen. Nedlukningen er administrativt godkendt af Roskilde Kommunes 

byråd d. 17. juni 2020 som tillæg til Roskilde Kommunes Vandforsyningsplan 2018-

2025. Der bør derfor ikke længere være udpeget BNBO for boringen. 

 
Figur 10 

 

Det fremgår af bilag 1, at der i Roskilde Kommune er registreret et alment vandforsy-

ningsanlæg uden indvindingstilladelse. Anlægget har id 104816 og benævnes Roskil-

de Vandforsyning, Borrevejle-indvindingen. Desuden fremgår det af udkastet til be-

kendtgørelsen, at BNBO’et udgår (se figur 11 og 12). 
 

Anlægget er (måske fejlagtigt) registreret i Roskilde Kommune, idet Roskilde Kommu-

ne fører tilsynet med vandkvaliteten, da anlægget leverer vand til størstedelen af Ros-

kildes borgere. Boringerne og vandværket er dog beliggende i Lejre Kommune, hvor-

for det er Lejre Kommune der skal meddele indvindingstilladelse til anlægget. Ifølge 



vores kendskab er status, at tilladelsen er under fornyelse. Roskilde Kommune opfor-

drer Miljøstyrelsen til at kontakte Lejre Kommune omkring denne indvinding. 

 
Figur 11          Figur 12. 

 

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, så er I naturligvis velkomne til at kontakte mig 

via mail glennieo@roskilde.dk eller tlf. 46 31 35 86. 

 

Venlig hilsen 

 

Glennie Olsen 

Miljømedarbejder 

 

mailto:glennieo@roskilde.dk
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Steffen Dall Kristensen (16962) <SteffenDall.Kristensen@silkeborg.dk>

Sendt: 20. august 2020 09:46

Til: njl@mst.dk

Emne: Høring af bek.om udpegning af drikkevandsressourcer - journalnummer 2020-887

Miljøstyrelsen har sendt ovennævnte bek. i høring.  
 
Silkeborg Kommune har en enkelt bemærkning: 
 
Af listen over almene vandforsyninger uden gældende indvindingstilladelse fremgår for Silkeborg 
Kommune Salten By Vandværk. Dette vandværk er meddelt ny indvindingstilladelse gældende fra 16. 
april 2020 
 
https://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=80421    
 
Venlig hilsen 
 
Steffen Dall kristensen 
Geolog 
Natur & Miljø 

 
Silkeborg Kommune 
Søvej 1, 8600 Silkeborg 
Telefon: 89701524 
sdak@silkeborg.dk 
www.silkeborgkommune.dk 
 
Find parkering, mødelokaler og afdelinger på Rådhuset 
Silkeborg Kommune behandler dine data iht. GDPR, læs mere her 
 
Silkeborg Kommune behandler oplysninger om dig for at kunne behandle din sag.  
Ønsker du at vide mere om, hvordan vi passer på dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har, kan 
du læse mere på denne hjemmeside: https://oplysningsbrev.silkeborg.dk/grundvand 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om udpeg-
ning af drikkevandsressourcer 

Skanderborg Kommune har følgende bemærkninger til listen 
over almene vandværker uden gældende indvindingstilladelse.  
 
 
78004 Galten Vandværk og 187441 Galten Vandværk - kilde-
plads ådalen 
Skanderborg Kommune er i gang med at behandle ansøgning 
om fornyelse af indvindingstilladelse. Tilladelse vil blive meddelt 
i 2020. Derfor må BNBO for disse to anlægs boringer ikke slet-
tes.  
 
80193 Dyrehaveværket  
Anlægget fremtid har uafklaret, og der har derfor ikke været pri-
oriteret at forny tilladelsen på nuværende tidspunkt. Det er aftalt 
med Skanderborg Vand, der driver kildepladsen, at der kommer 
en ansøgning om fornyelse af indvindingstilladelsen i 2020. Det 
forventes ikke at tilladelse meddeles i 2020, men formentlig 
først i 2021. 
 
176964 Stillingværket - gammel kildeplads 
Kildepladsen er været ude af drift i en årrække, og derfor er tilla-
delsen til anlægget ikke fornyet. Skanderborg Vand har nu an-
søgt om fornyelse af tilladelsen, som vil blive meddelt i 2020. 
Derfor må BNBO for boringerne ikke slettes. 
 
78512 Nr. Vissing Nordre Vandværk  
Vandværket er slået sammen med Galten Vandværk – kildeplad-
sen er nedlagt og boringerne sløjfet den 20. april 2020.  
 
79679 Flensted Mark Vestre Vandværk  
Vandværket er blevet lagt under Låsby Korsvej Vandværk, og 
forsynes herfra. Boringen er ikke sløjfet, da det stadig er uklart 
om Låsby Korsvej Vandværk vil benytte denne kildeplads.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lone Kildal Møller 
Geolog 
  

Miljøstyrelsen 
Niels Bohrs Vej 30 
9220 Aalborg Ø 
 
Journalnummer 2020-887 

Dato 

1. juli 2020 

Sagsnr.: 09.08.00-P21-1-20 

 

Din reference 

Lone Kildal Møller 

Tlf.: 87947758 

 

Telefontider 

Man – ons: 10.00 – 13.00 

Tor: 10.00 – 17.00 

Fre: 10.00 – 13.00 

 

 

Åbningstider 

Man – ons: 10.00 – 13.00 

Tor: 10.00 – 17.00 

Fre: 10.00 – 13.00 

 

 
 

 

Teknik og Miljø 
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Side 2 af 2 

Kontakt vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis du har spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder, begæ-
ring om indsigt eller andet: 

 

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab 
CVR nr.: 3853 8071 

Langelinie Allé 35 

2100 København Ø 
 

Tlf.: 7227 3002 

E-mail: dpo.skanderborg@bechbruun.com 
Sikker beskedfunktion: https://dpo.bechbruun.com/skanderborg 

 

Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige 
oplysninger. 

mailto:dpo.skanderborg@bechbruun.com
https://dpo.bechbruun.com/skanderborg


Til Miljøstyrelsen 

Syddjurs Kommunes høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 

fremgår herunder: 

Kommentarer til Bilag 1 (almene vandforsyninger uden indvindingstilladelse): 

Vandværkerne i Syddjurs Kommune, der optræder på listen i Bilag 1 er, på nær tre anlæg, i drift, og 

boringerne eksisterer. Syddjurs Kommune et pt. i gang med at meddele nye tilladelser til de aktive 

vandforsyninger. Det er ikke muligt at meddele de nye indvindingstilladelser til alle vandværker indenfor 

bekendtgørelsens høringsperiode, hvorfor Syddjurs Kommune vil anmode om, at Miljøstyrelsen accepterer 

de administrativt forlængede indvindingstilladelser på anlæggene, som fremgår i jupiterdatabasen. 

Supplerende kan oplyses, at kommunen har meddelt nye indvindingstilladelser til Kongsgård-Borup 

Vandværk (anlæg nr. 77881) og til Asgilhøje Vandværk (anlæg nr. 77886).  

Anlæg på bilag 1, der ikke længere er i drift: 

’Balle vandværk – Rosmus’ (anlægs nr. 77895) vandforsyningsanlægget og fremgår af listen i bilag 1, men 

dette anlæg eksisterer ikke længere. Anlægget er gjort inaktivt i Jupiter databasen og begge boringer er 

sløjfede. Forsyningen af Rosmus sker fra Balle Vandværk. Indvindingstilladelsen for anlægget er bortfaldet 

den 20. januar 2020, hvilket er blevet rettet i Jupiterdatabasen. 

’Skørring Vandværk’ (anlægs nr. 79458) fremgår ligeledes af listen i bilag 1, men anlæggets boring er blevet 

sløjfet og indvindingstilladelsen er ikke aktuel længere. 

’Skovgårde Vandværk’ (anlægs nr. 77871) fremgår af listen i bilag 1, men dette anlæg bliver nedlagt og 

boringen sløjfet i efteråret 2020.  

Anlæg, som har fået ny indvindingstilladelse: 

Boeslum Bakker Vandværk (anlæg nr. 77864) har fået fornyet indvindingstilladelsen den 23. september 

2019.  Der anmodes om, at BNBO og indvindingsopland genberegnes, så de passer med den aktuelle 

indvindingstilladelse. 

Kommunen har meddelt en ny og udvidet indvindingstilladelse til Asgilhøje Vandværk (anlæg nr. 77886), 

hvorfor indvindingsoplandet og BNBO ligeledes skal genberegnes. 

Indvindingstilladelsen set i relation til BNBO-udpegningen, indvindingsoplande og indsatsområder: 

Vi er pt. i gang med en fra staten pålagt opgave med gennemgang og risikovurdering af de boringsnære 

beskyttelsesområder, BNBO omkring de almene vandværkers boringer. Vi har i den forbindelse udarbejdet 

vurderinger af indsatsbehovet på alle boringer og afholdt møder med alle vandværker og de berørte 

lodsejere om muligheden for frivillige aftaler.  

Hvis BNBO udgår af bekendtgørelsen på de vandværker, der endnu ikke har fået nye indvindingstilladelser, 

så vil dette sætte kommunens arbejde med BNBO i stå. Som nævnt ovenfor, vil vi derfor anmode om, at 

Miljøstyrelsen accepterer de administrativt forlængede indvindingstilladelser på anlæggene ind til, at 

kommunen får meddelt de nye indvindingstilladelser således, at BNBO-udpegningerne fastholdes. 



Det vil ligeledes være meget uheldigt, hvis indvindingsoplandene og de af staten udpegede indsatsområder 

bortfalder for aktive vandforsyningsanlæg på listen i bilag 1, da oplandene og indsatsområderne så ikke 

bliver omfattet af kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. 

Kommunen vil samtidig anmode om, at Miljøstyrelsen sætter fokus på at fjerne de indvindingsoplande og 

indsatsområder i bekendtgørelsen, som ikke længere er aktuelle, da en række små vandværker er i de 

seneste år blevet lagt sammen med større vandværker. I Syddjurs Kommune drejer det sig om:  

• Fejrup Strand vandværk (anlæg 77883) er lukket - DGU. 90.121 er sløjfet. 

• Skjellerup vandværk (anlæg 71218) er lukket – DGU nr. 90.97 og 90.136 er sløjfede. 

• Djurs vand – Strandkær kildeplads (anlæg 77870) er lukket – DGU Nr.- 80.244 er sløjfet. 

• Tranbjerggårdens vandværk (anlæg 77900) er lukket – DGU nr. 81.159 og DGU nr. 81.210 er 

sløjfede. 

• Gl. Mørke Vandværk A.m.b.a. (anlæg 79461) er lukket – DGU. nr. 80.70 er sløjfet.  

• Kongsgårde-Borup vandværk (anlæg nr. 77881) - DGU nr. 90.118 er sløjfet.   

• Skørring Vandværk (anlæg nr. 79458) – DGU nr. 69.175 er sløjfet.   

• Balle Vandværk – Rosmus (DGU nr. 81.110 (Balle vandværk – Rosmus anlæg 77895) 

• Skovgårde Vandværk (anlæg nr. 77871) - DGU nr. 81.158 skal sløjfes. 

• Karlby Vandværk (anlæg nr. 79467) – DGU nr. 79.614 nedlægges primo 2021. 

• Rugård Vandværk (anlæg nr. 77923) – DGU nr. 81.222 og DGU nr. 81.223 – vandværket er et ikke-

alment vandværk 

Der er udpeget indvindingsoplande og indsatsområder for de sløjfede boringer, der er listet ovenfor. De 

bedes slettes i udpegningen i bekendtgørelsen. 

 

Derudover har Syddjurs Kommune nogle boringer på almene vandværker, som mangler at få udpeget et 

indvindingsopland: 

• Øksenmølle Fuglslev 81.75 - indvindingsopland mangler. 

• Egsmark strand 80.385 - indvindingsopland mangler. 

• Djurs Vand 91.132 Korsvej bakke – indvindingsopland mangler. 

Der anmodes om, at staten udpeger indvindingsoplande for de ovenfor nævnte boringer, som alle er aktive 

og i drift. 

 

Kommentarer til udpegede BNBO: 

Der er udpeget BNBO for følgende boringer, der er sløjfede: 

• DGU nr. 90.118 (Kongsgårde-Borup vandværk anlæg nr. 77881)    

• DGU nr. 90.97 og 90.136 (Skjellerup vandværk anlæg 71218) 

• DGU nr. 81.110 (Balle vandværk – Rosmus anlæg 77895) 

• DGU nr. 69.175 (Skørring Vandværk, anlæg 79458) 

• DGU nr. 81.158 (Skovgårde Vandværk anlæg nr. 77871) - skal sløjfes 



• DGU nr. 81.222 og DGU nr. 81.223 (Rugård Vandværk anlæg nr. 77923) er et ikke alment anlæg 

• DGU nr. 79.614 (Karlby Vandværk anlæg nr. 79467) sløjfes primo 2021 

BNBO-udpegningerne på ovennævnte boringer bedes slettet i bekendtgørelsen. 

Der mangler udpegning af BNBO for følgende boringer, der benyttes til almen vandforsyning: 

• DGU nr. 91.132 (Djurs Vand – Korsvej Bakke kildeplads, anlæg nr. 77857) 

• DGU nr. 80.210 (Thorsager Gl. vandværk, anlæg nr. 79779)   

Derudover skal BNBO for Dråby Vandværk justeres (anlæg nr. 77865) - pga. fejlplacering af boringerne, 

DGU nr. 81.176 og 81.288. Boringsplaceringen er nu indberettet og justeret af GEUS. 

BNBO for Ugelbølle Vandværk (anlæg nr. 79775) er placeret ved siden af boringen (DGU nr. 79.594). Der 

anmodes om, at BNBO justeres, så det passer med boringens placering. Det skal bemærkes, at boringen er 

fejlangivet som en pejleboring. Boringen indgår i driften. 

Hvis der er spørgsmål til oven nævnte kan de rettes til grundvand@syddjurs.dk 

 

 

 

mailto:grundvand@syddjurs.dk
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Henrik Züricho <hzyr@sonderborg.dk>

Sendt: 3. juli 2020 15:08

Til: njl@mst.dk

Emne: Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, 

journalnummer 2020-887

Vedhæftede filer: Administrativ forlængelse_Nordborg Vandværk.pdf

 

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. 

 

Af listen over vandforsyninger uden gældende indvindingstilladelser fremgår: 

 

Nordborg vandværk, 

Anlægs ID: 523-V01-00116776. 

 

Vandværkets indvindingstilladelse er administrativt forlænget til udgangen af 2022 og der er ansøgt om yderligere 

forlængelse til udgangen af 2023. Baggrunden er at Sønderborg Forsyning, der ejer vandværket, opfører et nyt 

vandværk og kildeplads ved Havnbjerg, som forventes at stå klar i 2023. Indtil da  vil de tilknyttede boringer i 

Nordborg være i drift. BNBO for Nordborg Vandværks boringer ønskes derfor ikke sløjfet, før det nye vandværk med 

ny kildeplads står klar.  

 

 

Med venlig hilsen 
 

Henrik Züricho 
Cand.scient Geologi 
Diplom i ledelse 
 

Sønderborg  Kommune  

Økonomi, Teknik og Miljø | Vand og Natur  
Rådhustorvet 10 | 6400 Sønderborg  

Telefon 88 72 55 06 | Mobil 27 90 55 06 
 

� hzyr@sonderborg.dk  

www.sonderborgkommune.dk 
 

  

            

Vi behandler dine personoplysninger efter reglerne for databeskyttelse. Læs mere her. 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Susanne Christiansen  Landbrug & Vand  Teknik & Miljø  Vejle Kommune 

<SUSAC@vejle.dk>

Sendt: 17. juni 2020 11:28

Til: njl@mst.dk

Emne: Forskudt BNBO - Børkop Vandværk, Vejle Kommune

Hej 

 

Vi har konstateret at det boringsnære beskyttelsesområde for boring med DGU nr. 125.1901 er forskudt, så det ikke 

ligger ved boringen. 

 

 
 

Venlig hilsen 
Susanne Christiansen 

Geolog | Landbrug & Vand 

Teknik & Miljø | Kirketorvet 22, 7100 Vejle 

T: 76 81 24 43 | E: susac@vejle.dk 
  

 
 

 
 

Sådan behandler vi dine personoplysninger i Vejle Kommune 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Bo Uttrup  Landbrug & Vand  Teknik & Miljø  Vejle Kommune <BOUPE@vejle.dk>

Sendt: 26. juni 2020 08:34

Til: njl@mst.dk

Emne: Høringssvar til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

 

Til Miljøstyrelsen 

 

I listen, som viser BNBO til sløjfede boringer, er nævnt boring DGUnr 115.1665 ved Jelling Vandværk. Denne boring 

er ikke sløjfet. Det er boring 115.1165, som er sløjfet 

 

Venlig hilsen 

 

Bo Uttrup 

Miljømedarbejder|Landbrug & Vand  

Teknik & Miljø | Kirketorvet 22 | 7100 Vejle  

Tlf. 76 81 24 41 | E-mail: boupe@vejle.dk | www.vejle.dk  

 

 
Sådan behandler vi dine personoplysninger i Vejle Kommune 

 

 

Til høringsparter 

 

Miljøstyrelsen igangsætter høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer den 19. juni 2020. 

Vedhæftet er høringsbrev inkl. høringsliste, liste med almene vandforsyningsanlæg uden gældende 

indvindingstilladelse, liste med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til sløjfede boringer samt liste over 

kommuner berørt af rettelser. Høringsmateriale kan findes høringsportalen.  

Områdeafgrænsningerne kan findes på MiljøGIS fra mandag den 22. juni 2020. 

 

Frist for høringssvar er den 21. august 2020 kl. 16.00.  

 

Høringssvar sendes til Grundvandskortlægningens hovedpostkasse, njl@mst.dk, eller med post til Niels Bohrs Vej 30, 

9220 Aalborg Øst, med reference til journalnummer 2020-887. 

 

Med venlig hilsen 

 

Grundvandskortlægningen, Miljøstyrelsen 
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Anne Rørbæk Nielsen <arni@vesthimmerland.dk>

Sendt: 20. august 2020 16:05

Til: 'njl@mst.dk'

Emne: J. nr. 2020-887 - Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 

- høringsfrist 21.08.20

Til Miljøstyrelsen, Grundvandskortlægning 
 
Vesthimmerlands Kommune har følgende bemærkninger til høring af bekendtgørelse om udpegning af 
drikkevandsressourcer. 
 
Blære By Vandværk (AnlægsID 69950) har etableret en ny boring i 2020, som indvinder fra et dybere 
grundvandsmagasin, i den forbindelse har Vesthimmerlands Kommune den 14. juli 2020 givet en ny 
indvindingstilladelse. Den samlede indvindingsmængde er uændret, men fordelt mellem de to boringer 
således, at den gamle boring (DGU nr. 40.294) indvinder 1.000 m3/år og den nye boring (DGU nr. 
40.2186) indvinder 7.000 m3/år. Der bør derfor beregnes nye indvindingsoplande samt BNBO'er for de 
to boringer.  
 
Gislum Vandværk (AnlægsID 69925) har den 4. maj 2020 fået en ny indvindingstilladelse. 
Indvindingsmængden er ændret fra 70.000 m3/år til 82.000 m3/år. Der bør derfor beregnes nye 
indvindingsoplande samt BNBO'er for de tre boringer ved vandværket.  
 
I høringsbrevet er det angivet, at Vesthimmerlands Kommune har fem vandforsyninger, som ikke har 
en gældende indvindingstilladelse, hvorfor BNBO'erne ikke kan blive udpeget i bekendtgørelsen. 
Vesthimmerlands Kommune har nu fornyet deres indvindingstilladelser. BNBO'erne skal derfor ikke 
udgå af bekendtgørelsen.  
 
I forbindelse med afrapportering af den nye grundvandskortlægning i Vesthimmerland skriver 
Miljøstyrelsen følgende: På baggrund af indsamlingen af supplerende data i projektområdet, som har 
medført en større viden om området især i forhold til grundvandets strømningsretning, kunne en 
større justering af afgræsningen af OSD og OD i området være fordelagtig, men Miljøstyrelsen udfører 
for nuværende kun mindre tekniske justeringer. Vesthimmerlands Kommune har også haft dialog med 
Miljøstyrelsen omkring dette i forbindelse med afrapporteringen. Vi vurderer, at det er 
uhensigtsmæssigt, at OSD-områderne ikke er blevet justeret i forbindelse med den nye kortlægning, 
når data indikerer, at det ville være hensigtsmæssigt. I forbindelse med kommunens arbejde med 
indsatsplanen risikerer vi, at det ikke er de reelle OSD-områder, som bliver beskyttet.  
 
Vi er blevet opmærksomme på, at der er ved Stistrup Vandværk (AnlægsID 71854) er udpeget et lille 
område med drikkevandsinteresse (OD), som svarer til det tidligere indvindingsopland for en nedlagt 
boring ved Stistrup Vandværk. Vi undrer os over denne udpegning, og mener, at den bør fjernes eller 
OD bør udvides således, at hele det nye indvindingsopland ligger inden for OD. 
 
Med venlig hilsen 
 
Anne Rørbæk Nielsen 
Civilingeniør 
Vand og Natur 

Teknik- og Økonomiforvaltning 

    

Vesthimmerlands Kommune

    

www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon 
E-mail 

9966 7148

arni@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1  
9640 Farsø  
Telefon 9966 7000  

 
Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger 
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Fra: post  

Sendt: 19. juni 2020 11:11 
Til: Teknikmiljø 

Emne: VS: Digitalpost : Digital post fra Miljøstyrelsen: Høring af bekendtgørelse om udpegning af 
drikkevandsressourcer - høringsfrist 21.08.20 (2020-887) (2818529) 

 
Denne mail er videresendt fra komunens hovedpostkasse 

Fra: signflow@vesthimmerland.dk [mailto:signflow@vesthimmerland.dk]  

Sendt: 19. juni 2020 11:03 
Til: post 

Emne: Digitalpost : Digital post fra Miljøstyrelsen: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 
- høringsfrist 21.08.20 (2020-887) (2818529) 

Der er modtaget flg. Digitalpost, henvendelsen kan ikke besvares.  

Besked: 

Til høringsparter 
Miljøstyrelsen igangsætter høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer den 19. juni 
2020. Vedhæftet er høringsbrev inkl. høringsliste, liste med almene vandforsyningsanlæg uden gældende 
indvindingstilladelse, liste med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til sløjfede boringer samt liste 
over kommuner berørt af rettelser. Høringsmateriale kan findes høringsportalen.  
Områdeafgrænsningerne kan findes på MiljøGIS fra mandag den 22. juni 2020. 
Frist for høringssvar er den 21. august 2020 kl. 16.00.  
Høringssvar sendes til Grundvandskortlægningens hovedpostkasse, njl@mst.dk, eller med post til Niels 
Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst, med reference til journalnummer 2020-887. 
Med venlig hilsen 
Grundvandskortlægningen, Miljøstyrelsen 
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Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, 
Miljøstyrelsen J. nr. 2020-887  

 
Miljøstyrelsen har den 18. juni 2020 sendt udkast til bekendtgørelse om udpegning af 
drikkevandsressourcer i offentlig høring med frist for afgivelse af høringssvar den 21.08.2020. 
 
Vordingborg Kommune sender hermed høringssvar til ovennævnte. 
 
Kommunen har med status pr. 21. august 2020 tjekket oplysninger, som indgår i udkast til 
bekendtgørelsen og har nedenstående bemærkninger. 
 
 

1.   Listen over almene vandværker uden tilladelse. 
 

Klip fra bekendtgørelsen: 

 
 
Hastrup vandværk fremgår af listen, men det skal den ikke være. Hastrup vandværk er nedlagt 
i 2018 og udgået. 
 

2. Liste over Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til sløjfede boringer 
 
Listen er rigtig. (Boringer til Langebæk vandværk er sløjfet, vandværket er sammenlagt med 
Kalvehave vandværk). 
 
 

mailto:njl@mst.dk


 

 

 
3. Bekendtgørelsens tekstindhold 

 
Vordingborg Kommune har ingen bemærkninger til tekstindholdet. 
 

4. Bilag 1. OSD og OD kort 
 

 
 
Vordingborg Kommune har ingen bemærkninger. 
 
 

5. Bilag 2. Indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor OSD. 
 

 
 
Vordingborg Kommune har fundet fejl i bekendtgørelsens bilag 2. På kortet har vi angivet de 
vandværker og tilhørende vandindvindingsoplande, der skal udgå af bekendtgørelsen. Det 

Kindvig vandværk er 

nedlagt og opland skal 

udgå. 

Nygård vandværk er et 

ikke alment vandværk. 

Kohave Roneklint og 

Kohave by vandværker er 

nedlagt og opland skal 

udgå. 



 

 

omfatter Kohave Roneklint vandværk, Kohave by vandværk, Nygård vandværk og Kindvig 
vandværk. 
 

6. Bilag 3. Følsomme indvindingsområder  
 

 
 
Vordingborg Kommune har ingen bemærkninger til følsomme indvindingsområder. 
 

7. Bilag 4. Indsatsområder 
 

 
 
Vordingborg Kommune har ingen bemærkninger til indsatsområder. 



 

 

8. Bilag 5. BNBO 

 

 
BNBO fra høringsbilag (alle BNBO er med – både med og uden tilladelse) 
 
 

 
BNBO fra MiljøGIS (kun BNBO med tilladelse) 
 
Vordingborg Kommune har fundet fejl i BNBO oplysningerne og det bør rettes.  
Fra øst mod vest: 

 Klintholmgods vandværk er ikke et alment vandværk og BNBO skal udgå 
 Hjertebjerg vandværks boringer DGU 227.161 og 227.12 (Keldbyboringerne) har en 

vandindvindingstilladelse og BNBO skal tilføjes (beregnes?). 
 Langebæk vandværks boringer er sløjfede og BNBO skal fjernes. (Fremgår af bilag 2) 
 Oreby vandværk har ikke en vandindvindingstilladelse og skal udgå. 
 Trehøje vandværk har ikke en vandindvindingstilladelse og skal udgå. 

 



 

 

Venlig hilsen 
 
 
Jane Morgenstjerne Andersen 
Miljømedarbejder 
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Aabenraa Kommunes høringssvar ifm. udkast til bekendtgørelse 

om udpegning af drikkevandsressourcer

Aabenraa Kommune har følgende bemærkninger til høringsmaterialet:

Bilag 1: Almene vandforsyninger uden gældende indvindingstilladelse
1) Arwos Loddenhøj Vandværk (AnlægsID: 119603) fremgår listen. Til orientering, så 

er vandværkets tilladelse udløbet og anlægget er registreret som lukket ultimo 
2019. BNBO skal derfor ophæves, som det fremgår af høringsmaterialet. 

2) Sønderhav Vandværk (AnlægsID: 115628) fremgår ikke af listen. Vandværket er 
nedlagt, og tilladelsen er tilbagekaldt ultimo 2019. BNBO skal derfor ophæves.

Bilag 2: Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til sløjfede boringer
1) Hovslund Vandværk (AnlægsID: 117622) fremgår ikke af listen. Vandværket har 

to aktive indvindingsboringer (DGU-nr.: 151.789 og 151. 1487), men tre udpege-
de BNBO-arealer. Det ”ekstra” BNBO er formentlig udpeget for boring 151.521, 
der blev sløjfet i 2016. 

a. BNBO for de to aktive indvindingsboringer skal genberegnes. 

Udpegning af indvindingsoplande til almene vandværker uden for OSD:
1) Følgende vandværker er nedlagt, og indvindingsoplandene skal ikke udpeges:

 Indvindingsoplandet til Øster Løgum Vandværk (AnlægsID: 117623) fremgår 
af udpegningen. Vandværket er nedlagt, og tilladelsen er tilbagekaldt ultimo 
2012. 

 Indvindingsoplandet til Bov Vandværk (AnlægsID: 115621) fremgår af ud-
pegningen. Vandværket er nedlagt, og indvindingstilladelsen er tilbagekaldt 
medio 2018.

 De to indvindingsoplande til Arwos Loddenhøj Vandværk (AnlægsID: 
119603) fremgår af udpegningen. Som anført ovenfor er vandværket ned-
lagt ultimo 2019.

 Indvindingsoplandet til Sønderhav Vandværk (AnlægsID: 115628) fremgår 
af udpegningen. Vandværket er nedlagt, og tilladelsen er tilbagekaldt ultimo 
2019. 

2) Følgende vandværker mangler et indvindingsopland:

http://www.aabenraa.dk/
mailto:tdl@aabenraa.dk


Side 2 af 3

 Barsø Vandværk (AnlægsID: 119610) er kun angivet med et ud af to indvin-
dingsoplande. Indvindingsoplandet til boring (161.325) fremgår ikke af Mil-
jø-GIS. 

3) Følgende vandværker har fået en ny indvindingstilladelse i 2019, og det er uklart 
om IOL er genberegnet:
 Barsø Vandværk (AnlægsID: 119610). To indvindingsboringer. Nedsat ind-

vindingsmængde fra 6.000 til 2.500 m3/år. 
 Årslev Vandværk (AnlægsID: 117627). To indvindingsboringer. Forøget ind-

vindingsmængde fra 25.000 til 40.000 m3/år. 
 Tumbøl Vandværk (AnlægsID: 119716). Én indvindingsboring. Nedsat ind-

vindingsmængde fra 35.000 til 32.000 m3/år.
 Hokkerup Vandværk (AnlægsID: 115627). Én indvindingsboring. Nedsat ind-

vindingsmængde fra 35.000 til 25.000 m3/år.
 Bølå Vandværk (AnlægsID: 118251). Én indvindingsboring. Nedsat indvin-

dingsmængde fra 20.000 til 15.000 m3/år. 

Udpegning af boringsnære beskyttelsesområder til almene vandværker 
(BNBO):              
2) Følgende indvindingsboringer mangler et BNBO: 

 Barsø Vandværk (AnlægsID: 119610). Én boring, DGU-nr.: 161.325.
3) Følgende indvindingsboringer har et BNBO, men er ikke længere aktive da de er 

tilknyttet et lukket vandværk. Boringerne er dog ikke registreret som sløjfet:
 Sønderhav vandværk (AnlægsID: 115628): To boringer, DGU-nr.: 175.30 og 

175.31.
4) Følgende vandværker har fået en ny indvindingstilladelse i 2019, og det er uklart 

om BNBO er genberegnet:
 Barsø Vandværk (AnlægsID: 119610). To indvindingsboringer. Nedsat ind-

vindingsmængde fra 6.000 til 2.500 m3/år. 
 Årslev Vandværk (AnlægsID: 117627). To indvindingsboringer. Forøget ind-

vindingsmængde fra 25.000 til 40.000 m3/år. 
 Tumbøl Vandværk (AnlægsID: 119716). Én indvindingsboring. Nedsat ind-

vindingsmængde fra 35.000 til 32.000 m3/år.
 Hokkerup Vandværk (AnlægsID: 115627). Én indvindingsboring. Nedsat ind-

vindingsmængde fra 35.000 til 25.000 m3/år.
 Bølå Vandværk (AnlægsID: 118251). Én indvindingsboring. Nedsat indvin-

dingsmængde fra 20.000 til 15.000 m3/år. 
5) BNBO for følgende aktive indvindingsboringer er ikke opdelt på boringsniveau:

 Arwos Farversmølle Vandværk (AnlægsID: 119598). Indvindingsmængde 
(tilladelse): 950.000 m3/år. Indvindingsboringer: 7.

 Arwos Lindsnakke Vandværk (AnlægsID: 119599). Indvindingsmængde (til-
ladelse): 600.000 m3/år. Indvindingsboringer: 6.

 Hjordkær Vandværk (AnlægsID: 117626). Indvindingsmængde (tilladelse): 
200.000 m3/år. Indvindingsboringer: 4.

 Rødekro Vandværk - Nord Vandværk (AnlægsID: 117616). Indvindings-
mængde (tilladelse): 400.000 m3/år. Indvindingsboringer: 3.

 Løjt Kirkeby Vandværk (AnlægsID: 119604). Indvindingsmængde (tilladel-
se): 190.000 m3/år. Indvindingsboringer: 4.

 Genner Vandværk (AnlægsID: 117621). Indvindingsmængde (tilladelse): 
80.000 m3/år. Indvindingsboringer: 2.

 Hellevad Vandværk (AnlægsID: 117625). Indvindingsmængde (tilladelse): 
150.000 m3/år. Indvindingsboringer: 2.
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 Ravsted Vandværk (AnlægsID: 118202). Indvindingsmængde (tilladelse): 
165.000 m3/år. Indvindingsboringer: 4.

 Bolderslev Vandværk (AnlægsID: 118201). Indvindingsmængde (tilladelse): 
280.000 m3/år. Indvindingsboringer: 2.

 Bylderup Bov Vandværk (AnlægsID: 118253). Indvindingsmængde (tilladel-
se): 120.000 m3/år. Indvindingsboringer: 3.

 Bylderup Lendemark Vandværk (AnlægsID: 118250). Indvindingsmængde 
(tilladelse): 56.000 m3/år. Indvindingsboringer: 3.

 Tinglev Vandværk – Tømrersvinget (AnlægsID: 174041). Indvindingsmæng-
de (tilladelse): 250.000 m3/år. Indvindingsboringer: 2.

 Tinglev Vandværk – Skovfennen (AnlægsID: 118258). Indvindingsmængde 
(tilladelse): 150.000 m3/år. Indvindingsboringer: 2. 

 Kruså Vandværk (AnlægsID: 174185). Indvindingsmængde (tilladelse): 
350.000 m3/år. Indvindingsboringer: 2.

 Kollund Vandværk (AnlægsID: 115622). Indvindingsmængde (tilladelse): 
125.000 m3/år. Indvindingsboringer: 2.

 Kliplev Vandværk (AnlægsID: 116386). Indvindingsmængde (tilladelse): 
85.000 m3/år. Indvindingsboringer: 2.

 Bovrup Vandværk (AnlægsID: 119718). Indvindingsmængde (tilladelse): 
100.000 m3/år. Indvindingsboringer: 3.

 Varnæs Vandværk (AnlægsID: 119719). Indvindingsmængde (tilladelse): 
125.000 m3/år. Indvindingsboringer: 3.

Med venlig hilsen

Thomas Demandt Lübbers
Geolog
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Katrine Foss-Pedersen

Fra: Birgitte Andersen Hollænder <birgitte.hollaender@aalborg.dk>

Sendt: 22. juni 2020 11:12

Til: kafos@mst.dk

Emne: Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcen

Hermed nogle tekniske rettelser, som aftalt pr. telefon dagsdato. 

 

I listen over almene vandværker uden indvindingstilladelse fremgår nedenstående anlæg i Aalborg Kommune: 

 

Kommune AnlægsID Anlægsnavn 

70167 Vodskov Vandværk, Drøvten 

70175 Vestbjerg Vandværk, Stakladen 

70204 Vodskov Vandværk, Tingvej 

70776 Kongerslev Vandværk – Smeden 

70777 Kongerslev Vandværk – Sandende 

 

Vodskov Vandværks kildepladser – Drøvten og Tingvej hører begge under ’Vodskov Vandværk, Administrationen’ 

med anlægsID ’70203’. På ’Vodskov Vandværk, Administrationen’ ligger den samlede tilladelse til Vodskov 

Vandværk. De to anlæg bør derfor fjernes fra listen, da de har en indvindingstilladelse. 

 

Vestbjerg Vandværk, Stakladens indvindingstilladelse er placeret på en nu nedlagt kildeplads, og bliver flyttet, så der 

kan ske en udpegning af BNBO. 

 

Kongerslev Vandværks kildepladser – Smeden og Sandende hører begge under ’Kongerslev Vandværk’ med 

anlægsID ’70775’. På ’Kongerslev Vandværk’ ligger den samlede tilladelse til Kongerslev Vandværk. De to anlæg bør 

derfor fjernes fra listen, da de har en indvindingstilladelse. 

 

Jeg har som aftalt forsøgt, at finde frem til årsagen til, at nogle anlæg fremgår af listen, mens andre ikke gøre. Fra 

min synsvinkel er der ingen forskel på anlæggenes opbygning i Jupiter, så jeg kan desværre ikke gennemskue 

årsagen til forskellen. 

 

Venlig hilsen  
 
Birgitte Andersen Hollænder 
Civilingeniør 
 
MP Grundvand 
Miljø- og Energiforvaltningen 
Stigsborg Brygge 5 
9400 Nørresundby 
Tlf. 2519 9464  
 
www.aalborg.dk  
facebook.com/aalborgkommune 
www.linkedin.com/company/aalborg-kommune/  

 

Kommunen må efter reglerne i databeskyttelseslovgivningen kun kommunikere om fortrolige og følsomme oplysninger via sikker kommunikation. 
Hvis du giver os personoplysninger, bliver de registreret. Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på 
www.aalborg.dk/gdpr  
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