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NOTAT 

 

Indvindingstilladelse med kort varighed 

Notatet beskriver en mulighed for at sikre indvindingstilladelse til vandvær-

ker, der ikke har gyldig tilladelse i 2020-2022. 

 

Problem ved manglende tilladelse 
Der er to problemer her, det ene er generelt administrativt, det andet er spe-

cifikt i forhold til beskyttelse af BNBO. Generelt udfordres meningen med en 

tilladelsesadministration, hvis det tilladelsesbærende element uanfægtet kan 

fortsætte uanset at tilladelsen er udløbet. Specifikt er der ikke juridisk grund-

lag for at beskytte nærområdet BNBO, når vandværket ikke har en gyldig 

indvindingstilladelse. BNBO vil således ikke blive komme med i den årlige 

bekendtgørelse, hvis der mangler en indvindingstilladelse 

 

 

Vandværker uden gyldig tilladelse 
Siden 2015 har kommunerne håndteret en sagspukkel af indvindingstilladel-

ser. Mange vandværker har i en kort overgangsperiode manglet tilladelse, 

langt de fleste vandværker har nu gyldig tilladelse; men en række vandvær-

ker mangler fortsat tilladelse. KL har efter dialog med branchen sendt et lille 

spørgeskema til kommunerne i juni 2020. Svarene viste, at i 44 kommuner 

manglede vandværker tilladelse, i disse kommuner var der: 

 

Vandværker i drift i de 44 kommuner totalt 1360  

Vandværker uden tilladelse totalt set   330 100 % 

Vandværker uden ansøgning om ny tilladelse   144   43% 

Vandværker med ansøgning hos kommunen   186   57% 

Ansøgninger kommunerne forventer afgjort i år   141  

Ansøgninger kommunerne ikke forventer afgjort i år     45  

 

Årsag til manglende tilladelse 
Der er flere teknisk / administrative begrundelser for, at vandværker mangler 

tilladelse. Overordnet kan de grupperes i tre: 

1. Vandværket har ikke søgt om tilladelse 

2. Kommunen har ikke behandlet ansøgningen 

3. Kommunen mangler nødvendige oplysninger for at afgøre dagen 

 

Mulig model til håndtering af manglende tilladelse 
KL har med teknikere i seks kommuner drøftet en model, hvor vandvær-

kerne får tilladelse af kort varighed (2-3 år) på vilkår om at levere det nød-

vendige beslutningsgrundlag for sædvanlig 30-årig tilladelse. Målet har væ-

ret at finde en midlertidig, pragmatisk løsning for de berørte kommuner og 

vandværker. Det har ført til en model med 4 trin inden der træffes afgørelse: 

 

Trin 1. Kommunen gennemfører hurtig VVM-screening på foreliggende data 

og vurderer behov for VVM. 

Trin 2. Kommunen opfordrer vandværker uden tilladelse om at søge derom. 
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Trin 3. Kommunen screener ansøgninger for nødvendige oplysninger. 

Trin 4. Kommunen vurderer, om der er grundlag for at tillade fortsat indvin-

ding.  

 

I trin 1 VVM-screener1 kommunen vandværker, der forsyner forbrugere med 

drikkevand, uanset tidligere tilladelse til indvinding er udløbet. Proceduren er 

nødvendig, når en ny tilladelse ikke ligger i direkte forlængelse af den hidti-

dige. Screening skal foretages hurtigt og hovedsageligt på grundlag af alle-

rede foreliggende oplysninger og almene erfaringer. Vandværkerne hører til 

den kategori af anlæg, som ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på mil-

jøet forudsat, at de drives i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Resultatet af dette trin vil oftest være, at vandværket ikke skal gennemføre 

VVM. Det lægges til grund i det følgende. 

 

I trin 2 opfordrer kommunen sådanne vandværker uden tilladelse til at søge 

fornyelse. Det kan ske i forbindelse med kommunikation om vandkvaliteten 

eller det kan ske i forbindelse med et snarligt fysisk tilsyn på vandværket. 

Det bør ikke ske senere end den indberetning af oppumpede vandmængder 

i 2020. I denne model er hensigten ikke at få en fuldt oplyst ansøgning fra 

vandværket, hensigten er at få en ansøgning til screening i kommunen. 

 

I trin 3 screener kommunen ansøgningen for nødvendige oplysninger til be-

handling af sagen efter vandforsyningsloven. Kommunal erfaring viser, at 

der i mange sager mangler oplysninger. Nogle af disse oplysninger kan hur-

tigt (få dage) leveres af ansøger, andre oplysninger tager det længere tid at 

fremskaffe. Eksempelvis kan mere tidskrævende analyse være nødvendig 

for at vurdere indvindingens bæredygtighed.   

 

I trin 4 vurderer kommunen resultatet af screeningen og beslutter: 

a) at der er tilstrækkelige oplysninger til at give en indvindingstilladelse, 

eller 

b) at der mangler konkrete oplysninger før kommunen kan give tilla-

delse. 

 

I tilfælde a) arbejder kommunen efter sædvanlig procedure.  

 

I tilfælde b) lægger modellen op til at forny indvindingstilladelsen i et kort 

åremål på vilkår om at fremskaffe det nødvendige beslutningsgrundlag. Det 

beskrives nærmere i næste afsnit. 

 

Fornyet indvindingstilladelse med vilkår om yderligere oplysning 
 

Begrundelse for at forny tilladelse i stedet for at vente på flere oplysninger 

 

Udgangspunktet er vandforsyningslovens § 18. ”Grundvand og overflade-

vand må ikke indvindes uden tilladelse”. Det fremgår af ’Bekendtgørelse om 

vandindvinding og vandforsyning’ samt anden lovgivning, at kommunen skal 

basere tilladelse (eller afslag) på en række oplysninger og vurderinger, de 

regler gælder også for fornyelse af tilladelser. 

 
1 Se afsnit 4 i Vejledning om VVM i planloven: https://www.retsinforma-

tion.dk/eli/retsinfo/2009/9339 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2009/9339
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2009/9339
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Uden de krævede vurderinger baseret på nødvendige oplysninger kan kom-

munen normalt ikke meddele ny tilladelse til vandindvinding. 

 

Samtidig fastsætter loven dog i §22 stk. 2: ”Når en vandindvindingstilladelse 

bortfalder som følge af en tidsbegrænsning, skal en ny tilladelse meddeles i 

det omfang, der fortsat er behov for vandindvinding, medmindre samfunds-

mæssige hensyn, jf. § 1 og § 2, er til hinder herfor.” 

 

Og i §2: ”Ved administrationen af loven skal der lægges vægt på vandfore-

komsternes omfang, på befolkningens og erhvervslivets behov for en til-

strækkelig og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende vandforsyning, på miljøbe-

skyttelse og naturbeskyttelse, herunder bevarelse af omgivelsernes kvalitet, 

og på anvendelse af råstofforekomster.” 

 

Med afsæt i en VVM-screening, der ikke umiddelbart fører til VVM-pligt, kan 

kommunerne vægte: ”Befolkningens og erhvervslivets behov for en tilstræk-

kelig og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende vandforsyning”. Med det afsæt kan 

kommunen give en kortvarig indvindingstilladelse, så vandværket kan opret-

holde forsyningen mens de nødvendige oplysninger fremskaffes.  

 

Hovedargumentet falder i to dele: 

1. vandværket kan ikke uden tilladelse levere drikkevand til forbru-

gerne. Men det går ikke at ophøre med at forsyne, for drikkevand er 

afgørende for folkesundheden. 

2. andre hensyn i vandforsyningslovens §2 er tilgodeset gennem VVM-

screeningen, som ikke har vist alvorlige miljøproblemer ved at fort-

sætte indvindingen på hidtidigt niveau. 

 

De argumenter kan næppe bruges til en forøget tilladelse, altså give vand-

værket mulighed for at forsyne flere. VVM-screeningen sker på oplysninger 

knyttet til den tidligere tilladte indvinding. Forsyningssikkerheden er knyttet til 

den forbrugerkreds, som i dag får drikkevand fra det pågældende vandværk.  

 

Her følger to eksempler på begrundelse af en kortvarig tilladelse: 

 

Der meddeles en tidsbegrænset til-
ladelse efter vandforsyningslovens 
§§ 20 & 21 og tidsbegrænses efter 
§ 22 til 3 år, således at ansøger 
kan fremskaffe de nedenfor an-
givne oplysninger jf. bek om vand-
indvindings § 4 stk. 1. Det er xxx 
Kommunes vurdering at indvindin-
gen udgør en væsentlig samfunds-
mæssig nødvendighed jf. xxx Kom-
munes vandforsyningsplan, hvorfor 
indvindingen ønskes bibeholdt 
imens ansøger tilvejebringer oplys-
ningerne. 

xxx Kommune vurderer, at forsynin-
gen ikke kan afbrydes af hensyn til 
forbrugerne og at yy vandværk ikke 
kan levere drikkevand uden egen 
indvinding. For at sikre forsyningen 
og for at give ansøger mulighed for 
at fremskaffe de nedenfor angivne 
oplysninger jf. bek. om vandindvin-
dings § 4 stk. 1 forlænger xxx Kom-
mune yy vandværks indvindingstil-
ladelse af dd/mm/åååå på hidtidige 
vilkår [suppleret med følgende vil-
kår efter vandforsyningslovens §22 
stk. 3]. Tilladelsen udløber 
d2/mm2/ååå2.   
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Behov for nye oplysninger 

 

De fleste vandværker har indvundet i mange år, deres indvindings- og be-

handlingsanlæg er velkendt og deres indvindingen er gået i ligevægt med 

omgivelserne. Alt taler for, at fortsat indvinding og forsyning kan fortsætte i 

samme kvalitet uden at ændre forholdene i grundvand eller overfladevand. 

Det er dog ikke i sig selv tilstrækkeligt grundlag for at forny tilladelsen, ind-

vindingens påvirkning af omgivelserne skal revurderes. Det kan kræve nye 

oplysninger. 

 

Hertil kommer, at en række vandværker ikke har en aktuel vurdering af hold-

barheden af deres indvindings- og behandlingsanlæg. Nogle steder påvirkes 

indvindingen af ændret grundvandskvalitet og/eller vandværkets indvinding 

ændrer overfladevandets kvalitet. Vurdering af de forhold kræver nye oplys-

ninger. 

 

Det er ansøgers opgave at fremskaffe oplysninger, som kommunen ikke selv 

har eller enkelt kan fremskaffe. Kommunen kan enkelt skaffe eksempelvis 

data fra grundvandskortlægning eller overvågning af vandmiljøet fra staten. 

Men kommunen kan ikke skaffe data om vandværkets egne anlæg eller 

overvågning fra steder, hvor staten ikke måler. 

 

Vilkår om nye oplysninger 

Generelt handler det om nødvendige oplysninger for at kunne meddele en 

tilladelse med bestemmelser som anvist i Bekendtgørelse om vandindvin-

ding og vandforsyning §16. Det kan næppe beskrives i en generel form, for-

skellige forhold gælder for forskellige vandværker.  

 

Her følger tre eksempler på vilkår om yderligere oplysning: 

 

• Vandværket har ikke leveret grundlag for at dokumentere vandind-

vindingens effekt på de(t) målsatte vandløb ÅÅÅ, her er behov for 

dokumentation af de vandløbsbiologiske kvalitetselementer DVFI, 

DVPI og DVFFa. Vandværket skal levere kvalitetssikret bestem-

melse af de vandløbsbiologiske kvalitetselementer DVFI, DVPI og 

DVFFa i vandløb ÅÅÅ inden … 

• Vandværkets boring DGU.nr ZZ.ZZZ er AA år gammel, boringer af 

den alder har betydelig risiko utæthed, vandværket må derfor doku-

mentere boringens tæthed og dermed den sikkerhed konstruktionen 

udgør mod forurening. Vandværket skal få gennemført videoinspek-

tion af boringen inden …. 

• Forsyningen fra vandværket overvejes jf. kommunens vandforsy-

ningsplanlægning overdraget til VV2 vandværk, hvorefter indvindin-

gen til vandværket bliver overflødig. Forsyningsforholdene skal en-

deligt afklares inden ….  

• Vandværket arbejder på at etablere en ny boring som erstatning for 

DGU nr. ZZ.ZZ1, der er uegnet til vandindvinding pga. højt indhold af 

[pesticider]/[klorid]/[arsen]. Før boringen er etableret, kan kommunen 

ikke tage endeligt stilling til den fremtidige indvinding, herunder for-

delingen mellem boringerne. Boringen skal være etableret inden … 

 


