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NOTAT

Bemærkninger fra KL i supplerende høring af 
vejledning om indsatsplaner

Helhedsindtryk
 
KL anerkender, at der er tale om en supplerende høring med en præcisering 
af lovgrundlaget. KL har dog fortsat nogle generelle bemærkninger til 
vejledningen. Disse bemærkninger er delt i to afsnit:

1. Generelle bemærkninger til forhold, hvor KL finder vejledningen 
efterlader faglig usikkerhed, særligt disse bemærkninger der det 
centralt at få imødekommet. Og 

2. Generelle bemærkninger med udgangspunkt i en ambition om en 
myndighedsvaretagelse, der understøtter bæredygtig udnyttelse af 
grundvandsresursen. 

Herudover videregiver KL mere deltaljerede bemærkninger fra KTC.

Generelle bemærkninger
 

1. Håndtering af faglig usikkerhed: 

Det skal afklares om begrebet NFI bevares eller om det generelt skal 
erstattes af FI med reference til det nye hjemmelsgrundlag i VFL §11a

I forbindelse med præciseringen af den nye lovhjemmel, bør der følge en 
beskrivelse af betydningen for finansieringen af kommunernes arbejde med 
indsatsplanlægning. Det skal således fremgå klart, at kommunerens 
udarbejdelse af indsatsplaner efter §13a nu også finansieres af 
afgiftsmidlerne.

Flere steder bl.a. i afsnit 3.7.2 er det i nogle formuleringer nærmest 
underforstået, at en indsatsplan efter §13a kræver en ny kortlægning 
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finansieret af kommunerne selv. Dette må nuanceres, idet der i langt de 
fleste tilfælde vil være tale om områder uden for de statsligt udpegede 
indsatsområder, som allerede er omfattet af den statslige kortlægning, da 
denne jo dækker hele OSD samt indvindingsoplande udenfor. 

2. Bæredygtig udnyttelse af grundvandet

Ligeledes i 3.7.2 lægges der op til, at der ikke er behov for indsatsplaner i 
hele OSD. Det strider direkte imod mange kommuners politiske holdning. 
For at opnå en sammenhæng i indsatsplanlægningen og sikre en generel 
grundvandsbeskyttelse er der netop behov for at lave indsatsplaner, der 
rækker ud over indsatsområderne. Indsatsplaner i hele OSD vil understøtter 
hermed en bæredygtig udnyttelse af grundvandsresursen.

Vejledningen bør understøtte denne ambition i stedet for det modsatte.

Detaljerede bemærkninger
KL videregiver hermed mere deltaljerede bemærkninger, som er modtaget 
fra KTC: 

3.7.2 andet sidste afsnit

Sidste sætning i afsnittet lægger op til, at der generelt ikke er behov for at 
lave indsatsplaner i hele OSD. Der er en unødvendig generellisering idet det 
i mange tilfælde vil give rigtig god mening at lave generelle indsatser i hele 
OSD. Sætningen skal slettes.

Fig 1: Grafisk præsentation af anvendelsesområdet for 
vandforsyningslovens §13 og 13a.

Figuren bør illustrere, at der også kan laves en indsatsplan efter 
vandforsyningslovens §13a i indvindingsoplande uden for OSD. Her kan 
det også være nødvendigt at beskytte grundvandet mod sprøjtemidler.

Side 15 afsnit 4 og 5

Det vil være fint med en uddybning af hvornår 25 m zonen bortfalder ved 
udlæg af BNBO fx fra vejledningen om 25 m zonen. 

Tabel 2, side 16. Hvad menes med 'prioriterede' områder i tabellens række 
3. 

Afsnit 4.2.7 Tidsplan og ophævelse af tidligere vedtaget indsatsplaner 
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Tabel 4 

Tabel 4 giver et fint eksempel på tidsplan i en indsatsplan. 
Det kunne være rigtig godt, hvis tabellen blev udvidet med en kolonne med 
”Hjemmel” til de enkelte eksempler på tiltag. Der er angivet hjemmel til 
rådighedsindskrænkningerne. Fx kan der også angives hjemmel til 
overvågning (VFL § 59) 
 

6.3.1 Anvendelse af § 26 a

Side 36 afsnit 4

Det vil være fint, hvis der i vejledning kunne knyttes en bemærkning til, 
hvorvidt erstatningen skal tilbagebetales ved aflyst pålæg.
Kapitel 6.5, andet afsnit:Der bør stå, at risikovurderingen skal foretages for 
det pågældende BNBO, fordi et BNBO ofte beregnes for flere (tæt 
beliggende) boringer. Det bør præciseres, hvad risikovurderingen som 
minimum skal omfatte/indeholde. Skal der f.eks. foretages JAGG-
beregninger?

Venlig hilsen

Niels Philip Jensen
konsulent


