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NOTAT

Høringssvar til bekendtgørelse om 
udpegning og administration mv. af 
drikkevandsressourcer

Hermed fremsender KL’s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for 
en politisk behandling af høringssvaret.

KL hilser med tilfredshed, at bekendtgørelsens kortbilag nu er opdateret 
med de områdeafgrænsninger Naturstyrelsen har overleveret til 
kommunerne den 23. december 2013 og at enkeltstående tekniske fejl er 
rettet.

KL finder det overordnet positivt, at udpegning af drikkevandsressourcer i 
bekendtgørelser udstedt efter vandforsyningsloven flugter med den 
procedure, som fremover generelt gælder for udpegninger i relation til 
vandplanerne. Det betyder, at der løbende kan ske formel udpegning af de 
relevante områder.

KL savner dog en nærmere procedure for opdatering af bilagene til 
bekendtgørelsen. En sådan procedure må blandt andet indeholde 
bestemmelser om hvor hyppigt bekendtgørelsen som minimum skal 
revideres. Det er nødvendigt med en tilstrækkeligt hyppig revision, da de 
enkelte udpegninger er dynamiske og har stor betydning for den 
kommunale administration og planlægning.

Indvindingsoplande er ikke en statisk størrelse, da indvindingstrukturen 
ændres løbende. KL ønsker det tydeliggjort/afklaret, hvordan 
indvindingsoplande uden for OSD fremover opdateres og med hvilken 
frekvens.
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Detaljerede bemærkninger
KL videregiver samtidig mere detaljerede kommentarer fra KTC og Aalborg 
Kommune til bekendtgørelsen og miljørapporten:

På side 20 i Miljørapport står: ”Beskyttelsen af indvindingsoplande til 
almene vandforsyninger uden for områder med særlige 
drikkevandsinteresser sker som led i den almindelige miljøbeskyttelse, bl.a. 
gennem gødningsnormer og miljøgodkendelser af virksomheder”. Aalborg 
Kommune forstår ikke ovenstående. Aalborg Kommune er af den 
opfattelse, at indvindingsoplande uden for OSD efter offentliggørelse i 
bekendtgørelser netop får samme status som OSD. Er det forkert forstået? 

På side 28 i Miljørapport står: ”Områder med særlige drikkevandsinteresser 
og områder med drikkevandsinteresser vurderes ikke at have væsentlig 
indvirkning på landbrugsarealer mv., da der ikke er knyttet særlige regler 
vedrørende landbrug til udpegningen af områder med særlige 
drikkevandsinteresser”. Er det rigtigt?

På side 46 i Miljørapport står: ”Udpegningen af OSD vil ikke have 
væsentlige indvirkninger på landbrugsarealer” og længere nede på samme 
side står: ”Udpegningen kan bl.a. medføre en begrænsning af udvaskningen 
af gødning, sprøjtemidler og andre miljøfremmede stoffer gennem 
kommunernes konkrete sagsbehandling samt eventuelle indsatsplaner”. Det 
synes for Aalborg Kommune at være direkte modstridende. Hvordan 
forklares det, at områdeudpegningerne kan medføre begrænsning af 
udvaskning af gødning, sprøjtemidler mv. og samtidig ikke have væsentlige 
indvirkning på landbrugsarealer?

Tylstrup Vandværk
Aalborg Kommune har gennemgået relevante områder på miljøgis (jf. 
henvisning i høringsbrev) og har registreret en fejl: NFI og indsatsområdet 
til Tylstrup Vandværk er større end indvindingsoplandet. Tylstrup 
Vandværk har fået justeret deres indvindingstilladelse og i den forbindelse 
fået optegnet et nyt indvindingsopland. Det viste indvindingsopland er et 
tidligere gældende indvindingsopland.

Venlig hilsen
Niels Philip Jensen
Konsulent


