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NOTAT

Høringssvar: Lovforslag om 
grundvandskortlægning efter 2015

KL bemærker følgende med forbehold for politisk godkendelse.  

Fortsættelse af kortlægningen
I forlængelse af evalueringen af kommunalreformen blev nedsat et udvalg 
om grundvandskortlægning efter 2015. KL har sammen med en række 
andre interessenter deltaget i udvalgsarbejdet. Naturstyrelsen har været 
formand og sekretær for udvalget, og Naturstyrelsen har udgivet en rapport 
om udvalgsarbejdet den 08. juli 2014.

Udvalget har anbefalet, at grundvandskortlægningen fortsættes efter 2015, 
og KL finder det positivt, at lovforslaget lægger op til det. Udvalget har dog 
ikke foreslået en midlertidig ordning. Men det fremgår lovforslaget, at 
forlængelsen udløber i 2020.

KL finder ikke, at en midlertidig forlængelse er tilfredsstillende. En 4-årig 
forlængelse skaber ikke den nødvendige sikkerhed for, at 
grundvandsbeskyttelsen fremover bygger på et fagligt velfunderet 
vidensgrundlag. KL anbefaler, at lovforslaget ændres, så den nuværende 
finansiering af kortlægningen og indsatsplanlægning fortsætter uden 
udløbsdato. 

Organisering af grundvandskortlægningen
I forbindelse med udvalgsarbejdet har KL, DANVA og Danske Regioner 
ønsket en national styregruppe for grundvandskortlægningen. KL er 
særdeles utilfreds med, at lovforslaget ikke indeholder bestemmelser herom.

Den foreslåede styregruppe skal sikre interessenterne indflydelse på 
udformningen af grundvandskortlægningen, og den vil give mulighed for en 
koordinering af de forskellige aktørers medvirken. KL, DANVA og Danske 
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Regioner foreslår1: At styregruppen har til opgave at prioritere inden for 
finansieringsgrundlaget, og at styregruppen ledes af Naturstyrelsen og 
herudover består af Danske Regioner, KL, GEUS samt 
vandværksforeningerne. 

Det fremgår af lovforslagets § 1 stk. 2, at Miljøministeren kan fastsætte 
regler om procedure for grundvandskortlægningen, herunder inddragelse af 
andre myndigheder og almene vandforsyningsanlæg. Af bemærkningerne til 
lovforslaget fremgår, at ministeren overvejer at indføre regler om 
oplysningspligt for kommuner og almene vandforsyningsanlæg med henblik 
på at udveksle tekniske oplysninger. En sådan procedure imødekommer på 
ingen måde de væsentligste interessenters ønske om en styregruppe.

Udvalgsarbejdet udsprang af evalueringen af kommunalreformen2, hvor der 
står: ”(evaluator) anbefaler, at der nedsættes et udvalg, som kan vurdere de 
relevante hensyn ved en eventuel vedligeholdelse af kortlægningen. Det bør 
i den sammenhæng vurderes, hvorvidt en eventuel kortlægning efter 2015 
kan varetages af regionerne.” Vurdering af evt. flytning af opgaven var 
relevant, da der er mulighed for synergi til andre opgaver, hvis 
kortlægningen blev flyttet til Regionerne. Lovforslaget fastslår nu, at 
Naturstyrelsen fortsætter med opgaven med en reduceret økonomisk 
ramme. Dermed har andre hensyn vægtet tungere end fordele ved en 
placering hos Regionerne. Det tager KL til efterretning. KL konstaterer 
samtidig, at mulig synergi til andre opgaver (f.eks. forberedelse af 
indsatsplan i koordinationsforum) ikke understøttes 
organisatorisk/styringsmæssigt. Både af hensyn til prioritering af 
finansieringsgrundlaget og for at fremme synergi er det relevant at oprette 
en styregruppe.

KL anbefaler, at lovforslaget ændres, så der skal nedsættes en national 
styregruppe, som ønsket af KL, DANVA og Danske Regioner.

Vedligeholdelse af datagrundlag
Udvalget har anbefalet: ”at vidensgrundlaget fra grundvandskortlægningen 
efter 2015 fortsat vedligeholdes og stilles til rådighed via offentlige 
databaser eller Danmarks Miljøportal. Der er således identificeret et behov 
for at videreføre driften af databaser og tilknyttede værktøjer for data, som 
indsamles ved kortlægningen.” 

Det er KL naturligvis enig i. Men det er ikke tilstrækkeligt! 
KL finder det beklageligt, at Ministeriet ikke i udformningen af lovforslaget 
har lyttet til kommunerne, DANVA og regionerne som væsentlige 

1 Udvalgsrapport om grundvandskortlægning efter 2015 side. 9-10
2 Evaluering af kommunalreformen, Marts 2013, afsnit 2.4.2, side 32
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medlemmer af udvalget. Således afspejler lovforslaget ikke de synspunkter 
om vedligeholdelse af data, som de tre interessenter har været nødsaget til 
at få med i en mindretalsudtalelse i udvalgets afrapportering3. 

KL ønsker, at kortlægning efter 2015 i prioriteret rækkefølge skal dække 
myndighedernes behov for:

1. Udpegning af indvindingsoplande til vandforsyningsanlæg
2. Revision af ældre kortlægning, når nye data viser væsentlig afvigelse 

fra tidligere tolkning
3. Revision af ældre områdeudpegninger, så de harmonerer med 

tilgrænsende nye udpegninger
4. Sædvanlige produkter4 fra kortlægningen, når disse kort ikke findes
5. Vedligehold og sammenstilling af produkter fra kortlægningen 

(f.eks. ”udvidelse af grundvandskortlægningen i sammenhæng med 
vandområdeplanerne”, ”magasinspecifikke potentialekort” og 
”landsdækkende 3 D modeller for geologi og vandressourcer”)

KL anbefaler, at der i lovforslaget indføres en bemyndigelse til ministeren, 
der efter råd fra ovennævnte nationale styregruppe kan udstede en 
bekendtgørelse. Bekendtgørelsen fastsætter hvilke data, der skal 
vedligeholdes, og hvordan det skal ske.

Udpegning af indvindingsoplande
KL hilser det velkomment, at Miljøministeriet afgrænser alle 
indvindingsoplande til almene vandforsyninger og offentliggør 
afgrænsningerne elektronisk” 5 . KL finder det naturligt at bruge Danmarks 
Miljøportal til offentliggørelsen.

KL tilslutter sig, at oplysninger udveksles hurtigt og smidigt mellem 
myndighederne. KL forventer, at Miljøministeriet inddrager kommunerne 
tæt i udarbejdelsen af de formaliserede procedurer, der fastsættes med 
hjemmel i lovforslagets § 1 stk. 2. I lovbemærkningerne nævnes regler om, 
at kommunerne og almene vandforsyningsanlæg skal oplyse om den 
endelige indvindingstilladelses størrelse og andre forhold, som er 
nødvendige for at få beregnet og fastlagt indvindingsoplandet. KL peger på, 
at oplysningerne hurtigt skal resultere i et afgrænset indvindingsopland. Det 
er helt centralt for kommuner og vandforsyningsanlæg, at nye 
indvindingstilladelser kan tage højde for relevante forhold i 
indvindingsoplandet. Derfor må der både fastættes frister for indberetning 
af oplysninger til miljøministeriet og en tidsfrist for udarbejdelsen af 
indvindingsopland. 

3 Udvalgsrapport om grundvandskortlægning efter 2015, side 9
4 Kort over grundvandskvalitet, lertykkelse og grundvandsdannelse m.m.
5 Lovudkastet, Almindelige bemærkninger, side 7
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Set fra KL er det utænkeligt, at nye boringer til vandforsyningsanlæg ikke 
etableres efter 2020. Der vil også de følgende år være behov for at fastlægge 
indvindingsoplande og beskytte grundvandet. Finansieringen af ordningerne 
bør derfor fortsætte efter 2020, som nævnt ovenfor.

Implementering af kommunale indsatsplaner
Kommunerne står i de kommende år med en stor og vigtig opgave, hvis vi 
samlet skal nå i mål med beskyttelsen af grundvandet i Danmark, nemlig at 
få indsatsplanerne til at virke i praksis. Det er ikke nok at kortlægge og 
planlægge. 

Der er stadig udarbejdet relativt få indsatsplaner og derfor er kendskabet til 
indsatsbehovet begrænset.  Det er dog KLs klare indtryk, at kommunernes 
mangler virkemidler til implementeringen, særligt hvor 
vandforsyningsselskabet ikke vil medvirke. I en række kommuner står 
enkelte vandforsyningsselskaber alene med en stor opgave både økonomisk 
og praktisk. Bestyrelsens spidskompetence er den traditionelle drift, som 
ikke omfatter indgåelse af dyrkningsaftaler, deklarationer og udregning af 
erstatningsbeløb. 

Da vandforsyningsselskabet er et privatretligt selskab, kan det ikke 
forpligtes til at gennemføre kommunens indsatsplan, hvis 
vandforsyningsselskabet beslutter noget andet. Kommunalbestyrelsen er 
derimod som myndighed bundet af sin egen plan ved udarbejdelse af 
tilladelser, godkendelser og andre afgørelser. 

KL foreslår, at reglerne justeres så kommunerne få stærkere virkemidler til 
at gennemføre den nødvendige indsats. Det kan eksempelvis ske med 
inspiration i en model, som fastlægger en forpligtelse for 
spildevandsselskabernes til at udføre indsatser fastlagt i kommunens 
spildevandsplan. Eller der kan der søges inspiration i eksisterende 
vandsamarbejder6, så kommunerne kan pålægge vandforsyningsanlæggene 
at gå sammen om finansiering af den målrettede indsats. 

Venlig hilsen

Niels Philip Jensen
konsulent

6 Vandforsyningslovens § 52a


