
NOTAT 

Høringssvar:  

Udkast til bekendtgørelsesændring vedr. 
krav om indberetning af lukning og genåb-
ning af vandforsyningsboringer 

KL finder, at det er gode ændringsforslag. Dels bidrager ændringerne posi-

tivt til at forenkle strømmen af data og lagring af (næsten) samme data flere 

steder. Dels kommer kravet om indberetningen ind i vandforsyningsloven, 

det sikrer formentlig, at flere vandværker og kommuner husker indberet-

ningen. 

Generelle bemærkninger 
KL finder det naturligt og ønskeligt, at der arbejdes videre mod direkte ind-

beretning fra producenten af data til den centrale database (JUPITER). 

Kommunernes rolle er en kvalitetssikring (tilsyn) med indberetningen. Så-

dan er det i dag for boringsdata og analysedata på råvand og drikkevand, 

derved reduceres fejlkilder knyttet til manuel håndtering af data.  

 

Det ligger i direkte forlængelse af denne metodik, at ejerne af vandindvin-

dingsanlæg selv indberetter ændringer i boringernes driftsstatus til 

JUPITER. Kommunernes rolle bliver tilsvarende en kvalitetssikring (tilsyn) 

med de indberettede data.  

 

KL forudsætter, at der skabes en entydig og tidssvarende indberetningsfaci-

litet, så det bliver enkelt at håndtere indberetningen både for ejerne af vand-

indvindingsanlæg og for kommunerne. Det forudsættes endvidere, at staten 

finansierer opbygning og vedligehold heraf. 

 

Det er her væsentligt at fastlægge hvordan kommunernes opgave med kvali-

tetssikring forudsættes løst. I forlængelse af en sådan beskrivelse kan det 
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vurderes, om opgavens omfang ændres så meget, at der er behov for en 

DUT-forhandling. 

 

Detaljerede bemærkninger 
KL har modtaget og videregiver samtidig nogle mere detaljerede bemærk-

ninger fra KTC: 

 

Det bør præciseres, at det er beliggenhedskommunen som skal stå for ind-

beretningen. Der kan måske opstå usikkerhed i tilfælde, hvor der er andre 

kommuner (modtagerkommuner) som fører tilsyn med en boring. 

 

KTC foreslår, at bekendtgørelsen anvender termen "ændring i driftsstatus" 

fremfor "lukning", da begrebet "lukning" kan fejlfortolkes som bl.a. sløj f-

ning, og der er jo allerede lovgivningsmæssig pligt til at indberette sløjfede 

boringer. 

Man kunne benytte lejligheden til at definere "lukkede boringer", hvilket 

ikke er helt entydigt. Nogle opfatter sløjfede boringer som lukkede, for an-

dre kan det være boringer, som er taget ud af drift. For at sikre ensartethed i 

registreringen er det vigtigt at begreberne fastlægges præcist i indberetnings-

systemet. 

 

I høringsbrevets 2. afsnit er det anført, at indberetningspligten ønskes ind-

ført for boringer tilknyttet almene vandforsyningsboringer, men dette frem-

går ikke af udkastet til bekendtgørelsesændringen. Hvis indberetningspligten 

kun skal omfatte almene anlæg, skal ordet "almen" tilføjes foran "vandfor-

syningsanlæg" på de relevante steder i bekendtgørelsen. 

 

I høringsbrevet er det også anført, at kommunen efter ejerens indberetning 

skal godkende de indberettede data til offentliggørelse. I forslaget til be-

kendtgørelsens tekst (nyt stk. 4 til § 27) er der dog også medtaget tekst om, 

at kommunen skal vurdere de indberettede oplysninger og herefter godken-

de. Det er ikke præciseret, hvilke opgaver/analyser, der skal indgå i kom-

munens vurdering af de informationer, som boringsejerne har givet om æn-

dringer i driftsstatus. Der bør ske en præcisering af, hvad denne vurdering 

omfatter. Alternativt skal teksten i § 27, nyt stk. 4 alene indeholde bestem-

melse om, at kommunen skal godkende indberetningerne til offentliggørelse 

i Jupiterdatabasen. 

 

Forventes det at kommunerne spiller en aktiv rolle i at sørge for at indbe-

retningen nu også foretages fra vandværkernes side? Eller er det kun kom-

munernes opgave at vurdere de indberettede data?  
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God ide at indberetningen skal foretages i JUPITER, som dog skal tilpasses 

denne indberetning, hvilket hænger sammen med definitionen af "lukket". 

Ifølge høringsbrevet "er der behov for fortsat at kunne følge udviklingen af 

antallet af lukninger af boringer og årsagerne hertil". I de nuværende koder i 

JUPITER opereres der med mulighederne "ingen anvendelse", "sløj-

fet/opgivet" i indtagsanvendelse, som umiddelbart er det rigtige sted at re-

gistrere oplysningerne. Dette medfører sandsynligvis, at der skal tilføjes et 

felt i Jupiter-databasen, hvor indberetter kan vælge "forskellige årsager" til 

lukning af boringen (ændring af driftsstatus), da Jupiter umiddelbart ikke 

har sådan et felt.  

 

Der mangler en ændring af strafbestemmelser, § 30, stk.1. , pkt 6, , så der 

nu skal stå " §26, stk. 1, 2 og 3".  

 

ad. §27 stk. 2. Bør omformuleres. Grunden hertil er, at det reelt er kommu-

nalbestyrelsen, der via Jupiter indenfor de 4 uger godkender de indberetnin-

ger (hvis de kan godkendes), som laboratorierne har indberettet til Jupiter.  

ad. 27 stk. 4 Genåbning af tidligere indberettede lukninger bør slettes, da 

det ikke anses for muligt at genåbne en sløjfet boring. 


