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NOTAT 

 

Høringssvar på forslag til ændret bekendtgørelse om 
vandindvinding og vandforsyning (tørkepakken) 

KL har 11. marts 2019 modtaget ” Høring over forslag til ændret bekendtgø-

relse om vandindvinding og vandforsyning”. KL takker for invitationen til at 

kommentere.  

 

KL finder ikke, at forslaget til ændret bekendtgørelse er en hensigtsmæssig 

løsning på den problemstilling, der satte arbejdet i gang. KL anbefaler derfor, 

at der arbejdes videre med andre forslag. KL uddyber sine betænkeligheder 

herunder.  

 

Forslaget til ændret bekendtgørelse tager udgangspunkt i tørkepakken, hvori 

det ønskes forsøgt at finde mulige lettelser i forhold til indvindingstilladelser 

til vanding i tørkeår svarende til 2018. KL genkender, at kommuner med 

mange markvandsanlæg i løbet af sommeren 2018 fik mange henvendelser 

om øget vandmængde. Det var dog en mindre del, der faktisk søgte øget 

vandmængde.  

 

Den forslåede ændring giver dog ikke muligheder for at give hurtigere tilla-

delser, end nogle kommunerne allerede leverede i 2018 med den nuvæ-

rende lovgivning. Den gældende udgave af bekendtgørelsen forhindrer ikke, 

at der f.eks. gennem en vilkårsændring gives en midlertidig forhøjelse af til-

ladelserne, når en konkret vurdering tillader dette. 

 

Kravene beskrevet i §19-21 om, hvad en ansøgning skal indeholde, og hvad 

en tilladelse skal indeholde, svarer stort set til, hvordan sagsbehandlingen 

for en ”normal fornyelse/forøgelse” af en tilladelse sker i kommunerne i dag. 

De formelle krav til en ansøgning eller tilladelse er i praksis uændret. Årsa-

gen er, at krav til vurdering af ansøgningen og vilkår i tilladelsen stammer fra 

andre lovtekster end bekendtgørelsen om vandindvinding og vandforsyning. 

De arbejdstunge dele af sagsbehandlingen lettes ikke med tilføjelsen til be-

kendtgørelsen. Der tænkes her på vurdering af indvindingens påvirkning af 

natur og grundvandsressourcen, gennemgang af VVM-screening, evt. dialog 

med ansøger og andre interessenter. 

 

KL finder det ikke hensigtsmæssigt at arbejde med korttidstilladelser af højst 

tre måneders længe. 

Dels fordi det ikke er en relevant løsning på problemet fra 2018, hvor van-

dingssæsonen var meget lang. Det vil sige, at den ønskede forøgelse af 

vandmængder i høj grad skyldes behovet for vand i en lang periode. 

Dels fordi det er kompliceret at administrere tilladelser for kortere tid end én 

vandingssæson eller ét år. Det er praktisk ”umuligt” at håndtere vandforsy-

ningslovens krav om indberetning af vandmængder, det er fagligt vanskeligt 

at vurdere midlertidig øget påvirkning af naturen og vandressourcen.  

 

De to sidste forhold udfoldes nærmere herunder: 
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NOTAT 

 

 

Indberetning af vandmængder 

Forskellen på den påtænkte §21 og de vilkår kommunerne i dag stiller i en 

længerevarende tilladelser er krav om måling af vandmængder. Ifølge Vand-

forsyningsloven § 58, og bekendtgørelse nr. 1068 om vandkvalitet og tilsyn 

med vandforsyningsanlæg § 20, skal anlæg indberette årlige oppumpede 

vandmængder. Kommunerne vil derfor alligevel stille krav om måling af 

vandmængder i en ”korttidstilladelse”, da krav om indberetning kommer fra 

vandforsyningsloven selv og ikke den underliggende bekendtgørelse. 

 

Det giver dog praktiske problemer, hvis indvindingsmængden er forskellig i 

løbet af året. Brugere af anlæg skal således aflæse målere og indberette 

flere gange for ét år. Denne indberetning foregår ofte i digitale løsninger, der 

ikke er sat op til flere forskellige indberetninger for ét år.  

 

Derudover vil det blive vanskeligere at udtrække lister for tilladte og ind-

vundne vandmængder på landsplan, hvis mængderne svinger over året. 

 

Vurdering af indvindingspåvirkning 

Den korte varighed letter ikke vurderingen i forhold til omgivelserne da ud-

gangspunktet er uændret. Markvandingstilladelser udnyttes normalt over en 

kortere periode frem for over hele kalenderåret - med deraf følgende mere 

intensiv påvirkning på omgivelserne end helårlige indvindinger f.eks. til al-

men vandforsyning. 

 

Tværtimod bliver det påvirkede område større ved øget indvinding særligt i 

ekstrem tørke. Her skal både tages højde for lav vandstand i natur og vand-

løb, og der skal tages højde for enkeltlindvindere med problemer pga. lav 

vandstand i boringerne. 

 

Ved mange ansøgninger i løbet af kort tid bliver der desuden ekstra behov 

for fokus på kumulative effekter af de samlede ønsker til forøget indvinding. 

Der vil dog være stor forskel på påvirkning af grundvandsstanden både regi-

onalt og lokalt. Der vil være nogle områder, hvor der kan gives ekstra vand 

ét enkelt år uden risiko, og andre steder vil det påvirke målsat natur og vand-

løb i negativ grad. 

 

Endelig vil væsentligt ændret indvinding ændre grundvandets strømning, det 

kan betyde at udpegede boringsnære beskyttelsesområder omkring vand-

værksboringer ikke længere er retvisende. Med andre ord kan det påvirke 

effekten af den indsats, der for nyligt er aftalt for boringsnære beskyttelses-

områder. 

 

KL tager forbehold for politisk behandling. 

 

Venlig hilsen 

 

Niels Philip Jensen 

konsulent 


