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NOTAT

Høringssvar til lov om ændring af lov om 
vandforsyning

Det bemærkes indledningsvist, at KL ikke har modtaget invitation til at 
kommentere lovudkastet. Det må bero på en fejl. Et opslag i ministeriets 
høringsliste viser, at det har været ministeriets hensigt at inddrage KL.

KL finder overordnet, at udkastet understøtter nødvendige tiltag til at 
forebygge forurening af det grundvand, der benyttes til drikkevand. 

Det bemærkes, at den verserende DUT-forhandling vedrører den vejledning, 
som Miljøstyrelsen har udsendt i juli 2019. KL beder om at få lovudkast og 
udkast til kommende bekendtgørelser i økonomisk høring snarest.

KL’s følgende bemærkninger til lovforslaget vedrører dels fastholdelse og 
sikring af ”grundvandsvenlig drift”, dels afgrænsning af indberetningspligten, 
samt den udsendte vejlednings status.
 
Sammenhængende arealanvendelse i BNBO
Aktuelt kan der eksproprieres til rådighedsindskrænkning, gennem 
ekspropriation kan landmanden forbydes at bruge sprøjtemidler i BNBO. 
Rådighedsindskrænkning er i mange tilfælde det absolut bedste virkemiddel 
samfundsøkonomisk, eksempelvis kan landmanden undgå at bruge 
sprøjtemidler ved at omlægge fra majs til græs. I nogle tilfælde er 
rådighedsindskrænkning ikke umiddelbart nødvendig, da den eksisterende 
driftsform normalt ikke medfører risiko for forurening af grundvand med 
pesticider.1 

KL finder imidlertid det bør overvejes i lovforslaget at skabe mulighed for i 
ekspropriationsvilkårene i visse situationer at foreskrive krav til 
arealanvendelsen. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor en enkelt lodsejer ikke 
ønsker at indgå i en aftale om skovrejsning, som nyder bred opbakning fra 
øvrige lodsejere. Dette vil sikre sammenhæng i arealanvendelsen i det 
pågældende område og fastholde den ønskede drift så længe det er 
nødvendigt af hensyn til grundvandsbeskyttelsen.

Tidsmæssig afgrænsning af indberetningspligt til 2020-22
Det fremgår af lovbemærkningerne side 3, - 4 og - 6: 

”Indberetningerne vil skulle tilvejebringe et grundlag for årlige 
opgørelser og en endelig evaluering af den kommunale 
beskyttelsesindsats i BNBO” og

1 på side 12 i lovbemærkningerne vurderes, ”at det ikke vil være alle BNBO, 
hvor der vil være behov for iværksættelse af indsatser…”. Og, at visse 
”driftsformer vil normalt ikke medføre en risiko for forurening af grundvand 
med pesticider”.
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” Der vil ultimo 2022 blive gennemført en endelig evaluering af den 
kommunale indsats” og
” Der forventes fastsat regler, som pålægger kommunerne på årlig 
basis at oplyse status på deres vurdering af BNBO”.

KL konkluderer på det grundlag, at bestemmelserne om indberetning alene 
har relevans i årene 2020, 2021 og 2022. 

Desværre opstår der tvivl om den tidsmæssige afgrænsning i 
lovbemærkningerne side 13:

Bekendtgørelsen vil herudover indeholde en endelig frist for 
indberetningsforpligtelsen til brug for miljø- og fødevareministeriets 
endelige evaluering. Bemyndigelse kan imidlertid også udnyttes til at 
fastsætte krav om at kommunerne indberetter vurderinger og 
beskyttelsesindsatser, som ligger efter 2022.

Bemærkningerne om indberetning efter 2022 åbner for krav om udveksling 
af oplysninger af ubestemt omfangs. Indberetningspligten vedrører efter KL’s 
opfattelse 2020-22 og lovforslagets bemærkninger bør derfor ændres, så der 
ikke opstår misforståelser herom og for at begrænse ressourceforbruget til 
indberetning til det der følger af den politiske aftale. 

KL er indstillet på dialog om behov for indberetning af vurderinger og 
beskyttelsesindsatser knyttet til den kommunale indsatsplanlægning, når 
forhandling om fortsat finansiering af denne opgave indledes.

Ad 2: Indberetningspligt skal alene knyttes ti BNBO
Det fremgår af lovbemærkningerne side 3, - 4 og - 6: 

”Endvidere er det hensigten at fastsætte krav om indberetning af 
oplysninger om iværksatte og planlagte beskyttelsesindsatser, 
herunder indgåelse af frivillige aftaler og påbud eller forbud om 
rådighedsindskrænkninger efter miljøbeskyttelseslovens §§ 24 eller 
26 a, og andre indsatser, som har betydning for beskyttelse af 
grundvandet i BNBO”

og

”Da indsatser udenfor BNBO i nogle tilfælde kan være relevante for 
beskyttelsen indenfor BNBO, vil kommunerne også få mulighed for at 
indrapportere indsatser uden for BNBO. Kommunerne kan herudover 
indberette deres gældende indsatsplaner”

Den udvidede indberetningspligt vil medføre et øget ressourceforbrug og 
henset til, at lovforslaget udmønter tillægsaftalen om BNBO finder KL, at 
lovforslaget ikke blot tidsmæssigt, som anført ovenfor, men også geografisk 
skal afgrænses til indsatsen i BNBO. Med lovforslagets krav om indberetning 
af indsatser uden for BNBO rejses der tvivl herom. 

Kommunerne har hidtil haft til opgave at udarbejde indsatsplan for 
grundvandsbeskyttelse. Den planlægning, som giver kommunerne mulighed 
for at fastsætte højere krav til grundvandsbeskyttelsen, bør fastholdes. KL er 
indstillet på dialog om indberetning af tiltag for grundvandsbeskyttelse 
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gennem den fremtidige kommunale indsatsplanlægning, når forhandling om 
fortsat finansiering af denne opgave indledes.

Vejledninger er ikke bindende vejledning
Det fremgår af lovbemærkningerne side 12: 

”Kommunalbestyrelsernes vurdering skal være i overensstemmelse 
med den nye ”Vejledning om vurdering af indsatser rettet mod 
erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO”,”

KL gør opmærksom på, at en vejledning netop er vejledende og 
bemærkningerne kan udlægges så dan at vejledningen er bindende. 
Bestemmelser, der forpligter kommunerne, skal optages i lov eller 
bekendtgørelse. Bemærkningerne bør ændres, så denne misforståelse 
undgås. KL ser frem til hurtig og grundig dialog om den bekendtgørelse, der 
forventes udstedt på grundlag af den foreslåede bemyndigelse.

Der tages forbehold for politisk behandling af høringssvaret.

Venlig hilsen

Niels Philip Jensen
konsulent
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