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1. Introduktion 
Denne guidebog er udarbejdet på initiativ fra Kommunernes Landsforening som 
en hjælp til kommunerne i forbindelse med løsning af deres myndighedsopgaver på 
grund- og drikkevandsområdet. Guidebogen er udarbejdet af Kjølsen Consulting 
Aps med inddragelse af en kommunal følgegruppe med deltagelse af Københavns, 
Skanderborg, Vordingborg og Frederikssund kommuner og GEUS. 
Følgegruppens arbejde har bestået i deltagelse i følgegruppemøder, løbende 
sparring og kvalitetssikring.  

1.1 Formål med guidebogen 
Formålet med denne guidebog er overordnet at understøtte kommunerne på et 
vanskeligt og komplekst forvaltningsområde. Guidebogen skal fungere som et 
opslagsværk for kommunale sagsbehandlere på grundvand- og 
drikkevandssområdet, med anvisninger til hvordan opgaverne kan løses. 

Det overordnede formål udmøntes gennem to sidestillede delformål. Dels er det 
målet med guidebogen at gennemgå og beskrive de enkelte myndighedsopgaver ud 
fra en kommunal synsvinkel og anvise en praktisk tilgang til opgaveløsninger. Dels, 
at bistå kommunerne med oversigter over de tidsfrister og deadlines, som 
kommunernes skal overholde, dels ved sagsbehandling, men specielt i forhold til 
den lovpligtige indberetning af data til centrale myndigheder. Guidebogen vil 
således fremhæve hvilke data, som for eksempel skal indberettes til GEUS (Jupiter).  

Guidebogen giver en systematisk gennemgang af opgaverne med udgangspunkt i 
en beskrivelse af, hvad opgaverne går ud på, og hvordan opgaveløsningen kan 
gribes an samt hvilke data, der skal håndteres. Kommunernes 
kvalitetsstyringsarbejde skal ses i sammenhæng med guidebogen som understøtter 
dette arbejde med en praktisk og detaljeret tilgang til opgaverne. 

Det er ikke målsætningen med guidebogen, at den skal fungere som en 
sagsbehandlingsmanual, som kommuner alene kan benytte som 
beslutningsgrundlag i deres håndtering af myndighedsopgaver.  

Der er i guidebogen så vidt muligt refereret til de mest relevante lovtekster, som 
finder anvendelse under de enkelte myndighedsopgaver. Men guidebogen giver 
hverken en detaljeret lovfortolkning og vejledning i forhold til miljøministeriets 
love og bekendtgørelser på grundvandsområdet eller en komplet beskrivelse af de 
lovparagraffer, som finder anvendelse ved de enkelte sagstrin. Disse forhold er 

kapitel 
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beskrevet i de enkelte lovtekster på miljø- og vandforsyningsområdet med 
tilhørende bekendtgørelser og vejledninger samt i By- og Landskabstyrelsens 
vejledning om indberetning af drikkevandsdata m.v.  

1.2 Kommunernes 

kvalitetssikringsmanualer 
Alle kommuner har opstillet et kvalitetssikringssystem, der skal hjælpe med faste 
retningslinjer til sagsbehandling af kommunens myndighedsopgaver. Til dette har 
kommunerne udarbejdet skabeloner og paradigmer for de typiske sagstrin og 
vurderinger, som skal følges for eksempel ved ansøgning om indvindingstilladelser, 
boretilladelser m.v. Denne guidebog er ikke en afløser for kommunernes 
kvalitetssikringssystemer, men skal ses som inspirationskilde og supplement til 
medarbejderen på grundvandsområdet. Derudover kan guidebogen benyttes når 
kommunerne opdaterer deres eksisterende procedure og kvalitetstyringssytem. Det 
er op til den enkelte medarbejder at sikre, at opgaveløsningen sker i tråd med 
kommunens egne kvalitetssikringsprincipper og regler.  

1.3 Opgavefordeling mellem 

myndighederne 
Efter kommunalreformen i 2007 har opgavefordelingen på grundvandsområdet 
ændret sig, idet hovedparten af de tidligere amters opgaver er blevet fordelt mellem 
kommunerne og de statslige miljøcentre.  

Helt overordnet er kommunerne blevet vandforsyningsmyndighed, mens staten 
tager sig af de mere overordnede kortlægnings- og planlægningsopgaver på 
grundvandsområdet. 

1.3.1 Kommunernes opgaver 

Kommunerne har, med opgave- og strukturreformen, myndighedsansvaret for en 
række opgaver på grund- og drikkevandsområdet, idet de tidligere amters opgaver 
blev fordelt mellem staten og kommunerne. Herudover har kommunerne stadig 
ansvaret for de myndighedsopgaver, som de varetog før reformen for eksempel 
udarbejdelse af vandforsyningsplaner, tilsyn med vandværker mv. 

Kommunernes opgaver på grundvands- og vandforsyningsområdet består i tilsyn 
og kontrol af vandværker og enkeltindvindere, godkendelse af borings- og 
drikkevandskontrol, behandling af vandindvindingstilladelser, indberetning af 
diverse grund- drikkevandsdata til GEUS via Jupiter den fælles offentlige database 
for geologi, grund- og drikkevand herunder data i tilknytning til 
gebyropkrævningen fra SKAT m.v. Herudover har kommunerne ansvaret for at 
udarbejde forslag til indsatsplaner samt for at udarbejde vandforsyningsplaner. 
Disse indgår desuden som en del af de kommunale handleplaner, der udarbejdes på 
basis af statens vand- og naturplaner.   
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Denne guidebog dækker følgende myndighedsopgaver i kommunerne, som 
gennemgås ud fra en praktisk kommunal synsvinkel med anvisninger til en praktisk 
tilgang til opgaveløsninger: 

• Vandindvindingstilladelser 

• Boretilladelser 

• Kontrol af vandværker 

• Kontrol af enkeltindvindere 

• Bortledningstilladelser ved grundvandssænkning 

• Udtalelser 

• Indsatsplanlægning 

• Vandforsyningsplaner 

I lovgivning og bekendtgørelser er det kommunalbestyrelsen som er forpligtet til at 
udfører de beskrevne opgaver. 

Det er således den enkelte kommune som skal tage stilling til hvor opgaven skal 
løses og hvem som er bemyndiget til at afgøre sagen. Det er forskelligt fra 
kommune til kommune hvilke type sager som forvaltningen er bemyndiget til at 
afgøre og hvilke der efter endt sagsbehandling skal sendes til afgørelse i udvalg og 
kommunalbestyrelse. 

 

1 . 3 . 1 . 1  K om mu ne r ne s  b ru g  a f  IT  s ys tem e r  

Kommunerne håndterer overvejende deres myndighedsopgaver via deres 
fagaplikationer GeoEnviron, GeoGis og Structura samt deres elektroniske sags og 
dokumenthåndteringssystemer (ESDH). Derudover benytter alle kommuner GIS 
til visning og udarbejdelse af kort og geodata, og i nogle kommuner benyttes 
ligeledes modelleringsværktøjer til for eksempel grundvandsmodeller, geologiske 
modeller m.v. Enkelte kommuner benytter GEUS’ PCJupiter database til 
masseudtræk af boringsdata. 

Ved lovpligtige indberetninger af data fra kommunerne til GEUS, sker dette 
overvejende via kommunernes egne fagapplikationer GeoGis, GeoEnviron og 
Structura. Disse systemer er efter kommunalreformen modificeret, så de nu kan 
indberette direkte til GEUS via webservices, efter at data er indtastet af 
sagsbehandleren. Dette gælder ikke for opgaven omkring godkendelse af 
analyseresultater. Her skal kommunen, på baggrund af mail notifikation fra GEUS, 
via en webformular godkende de nye analyseresultater, som GEUS har modtaget 
fra laboratorierne/vandværkerne. 
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I denne guidebog er det ikke beskrevet detaljeret, hvordan kommunerne skal 
indberette deres data til GEUS, da dette vil variere afhængig af hvilken 
fagapplikation, der tages udgangspunkt i. Ønsker læseren en nøjagtig beskrivelse af 
hvordan indberetningen håndteres for eksempel via GeoGis, henvises til 
brugermanualen for den pågældende fagapplikation. 

Specielt for opgaven omkring godkendelse af analysedata hos GEUS, som er 
nærmere beskrevet i afsnit 3.3.2.1, refereres til bilag 1, der indeholder en beskrivelse 
af funktionaliteten i GEUS’ webformular. 

1.3.2 Statens opgaver 

Staten har efter kommunalreformen overtaget ansvaret for den afgiftsfinansierede 
grundvandskortlægning, som er grundlaget for kommunernes indsatsplanlægning. 

Når kortlægningen er færdig, overdrages den til kommunerne som derefter har 1 år 
til at udarbejde et udkast til indsatsplan. 

1.3.3 Regionernes opgaver 

Regionerne har ikke opgaver, der er direkte relateret til vandforsyning og 
grundvand, men indirekte idet de har ansvaret for jordforureningskortlægningen, 
den offentlige oprydningsindsats samt for råstofplanlægningen. Ofte vil der derfor 
være en løbende dialog mellem kommunen og regionen i forhold til 
jordforureningssager, som kan have indflydelse på bl.a. grundvandsforholdende i 
kommunen. 

1.4 Andre væsentlige aktører 
1.4.1 GEUS - Jupiter database  

GEUS er fagdatacenter for grundvand og boringer i Danmark, og data for 
grundvandsområdet er placeret hos GEUS i den fællesoffentlige database for 
boringer, grund- og drikkevand - PCJupiterXL. Den fælles offentlige 
databasemodel omfatter oplysninger om bl.a. boringer, geologi, analyser, 
vandindvindingsanlæg og vandinvindingstilladelser. Der findes desuden både 
administrative og geografiske oplysninger.  

Offentligheden har adgang til udvalgte data via Danmarks Miljøportal og GEUS’s 
hjemmeside, og det er muligt her at søge efter boringer og vandindvindingsanlæg. 
Myndigheder har adgang til at opdatere data i den fællesoffentlige del af Jupiter 
databasen via de webservices, som miljøportalen stiller til rådighed. 
Brøndborerfirmaer og analyselaboratorier indberetter nye boringer og analysedata 
på PCJupiter og STANDAT formater.  

Kommunerne har læse og skrive rettigheder til PCJupiterXL via kommunens 
fagsystem, som pt. kan være enten GeoEnviron, Structura Miljø eller GeoGIS. 
Opdatering af Jupiterdatabasen er således en del af sagsbehandlingen i kommunens 
fagsystem og ikke en selvstændig ekstra opgave. Dette gælder dog ikke for opgaven 
omkring kommunernes godkendelse af analysedata fra laboratorierne, som 
godkendes og afvises via GEUS’ webformular. 
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Til enkelte indberetninger har GEUS udviklet andre webformularer, som kan 
benyttes til indberetning af pejlinger samt til oppumpede vandmængder. Disse 
webformularer er under afvikling og benyttes i dag af meget få kommuner. De 
samme indberetninger kan foretages via kommunernes fagsystem.  

Derudover stiller GEUS en række kortdata til rådighed for offentligheden 
(http://geuskort.geus.dk/GeusMap/), som kan være til gavn for kommunerne ved 
løsning af grundvandsopgave. GEUS har dels en rapportdatabase, som indeholder 
mange af de grundvandsrelevante rapporter, der er udarbejdet i Danmark igennem 
de senere år. På linket http://geuskort.geus.dk/GeusMap/index_rapportdb.jsp får 
brugerne adgang til rapporterne via et klikbart danmarkskort, der viser samtlige 
rapporter i databasen med angivelse af det areal, som rapporten dækker. 

GEUS og Danmarks Miljøportal stiller derudover en række relevante 
landsdækkende kort tilrådighed via deres WMS og WFS tjenester, som brugerne 
kan tilgå via deres GIS applikationer. Baggrundsinformation om GEUS’ 
WMS/WFS tjenester findes på http://geuskort.geus.dk/GeusMap/#wms_wfs, 
information om WMS/WFS tjenester hos Danmarks Miljøportal findes på 
http://www.miljoeportal.dk/Arealinformation/Webservice/ 

 

1 . 4 . 1 . 1  In db e re t n i ng  a f  g r un dv an dsd a ta  t i l  G E U S 

Kommunalbestyrelsen er forpligtiget til at indberette udvalgte grundvandsdata til 
Jupiter databasen inden fastsatte datoer på året. Det drejer sig om vandmængder, 
som de fremgår af indvindingstilladelsen (15. januar) og data vedrørende 
vandværkernes årligt oppumpede vandmængder, eksporterede/importerede 
vandmængder samt administrative data (1. april), se også Figur 4. I nogle tilfælde 
indberettes også pejledata, men dette er ikke en del af den lovpligtige indberetning. 
Derudover er kommunalbestyrelsen forpligtiget til at godkende/afvise 
vandværkernes analysedata via GEUS’ hjemmeside (løbende godkendelse).  

Indberetning af data sker via kommunernes fagapplikationer ved en løbende 
indberetning. Godkendelsen af analysedata sker løbende via GEUS webformular, 
hvor kommunen modtager en E-mail notifikation fra GEUS med link til de data, 
som skal godkendes. En beskrivelse af funktionaliteten i GEUS’ webformular 
findes i bilag 1. Hvilke konkrete datakrav der stilles til kommunernes indberetning 
til GEUS, via deres fagapplikationer, er dels beskrevet senere i guidebogen, men er 
også opsummeret i bilag 2. En nærmere uddybning af, hvordan indberetningen 
håndteres i GeoGis, GeoEnviron og Structura, findes ikke i denne guidebog, der 
henvises i stedet til brugermanualen for de pågældende fagapplikationer. 

1.4.2 Brøndborer 

Boringer må kun udføres af certificerede brøndborere, og de mest aktive af 
brøndborerfirmaerne indberetter deres boringsoplysninger elektronisk til Jupiter på 
PCJupiter formatet, se Figur 1. Nogle brøndborer indberetter dog stadig på papir. 
Brøndborerne indberetter bl.a. administrative, boringstekniske og 
boringsindretningsmæssige oplysninger, herunder borestedets beliggenhed (GPS 
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koordinat), pejlinger, top og bund af lag, DGU nummer, farve på udtagne 
jordprøver og en brøndborerbeskrivelse (fritekst), sløjfning af boringer m.v. 
Brøndborerne indberetter ikke en fuld geologisk fortolkning/beskrivelse af 
boringen, dette arbejde udføres efterfølgende af GEUS, når de modtager 
jordprøver fra brøndboreren. 

Hvis kommunen finder fejl eller mangler i de boringsbeskrivelser, som er registreret 
i Jupiter, for eksempel på koordinater og anvendelse, skal kommunen kontakte 
borearkivet hos GEUS – på www.geus.dk/borearkiv - for at får tilrettet data.  

Når kommunerne planlægger større dataindsamlinger, som for eksempel ved 
lokaliserings- og pejlerunder, anbefaler GEUS, at kommunerne tager kontakt til 
borearkivet for at aftale de dataformater, der skal benyttes ved opdateringer i 
Jupiter. 

1.4.3 Analyselaboratorier 

Det er akkrediteret analyselaboratorier, der udfører analyser på vandprøver fra 
vandværker. Laboratorierne udfører det analysearbejde, som er aftalt med 
vandværket via den kontrolplan, der er tilknyttet vandværket, jf. afsnit 3.3.2.2. Ved 
endt analyse skal laboratorierne indberette analysedata til Jupiter via elektronisk 
indberetning på STANDAT formatet til Jupiter, se Figur 1. Analyseresultaterne 
gennemgår en maskinel kvalitetskontrol hos GEUS inden de lejres i Jupiter 
databasen. Laboratorierne sender ligeledes kopi af analyseblanket til vandværket, 
den regionale sundhedsstyrelse og den kommune, hvor i vandværket er placeret.  
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Figur 1: Figuren viser ,hvorledes relevant grundvandsdata flyder mellem kommunen, GEUS og andre væsentlige aktører på 
grundvandsområdet. (1) Jupiter udgør masterdatabasen hos GEUS. Herfra opdateres PCjupiter og PCjupiterXL. (2) 
PCjupiterXL er den fælle fællesoffentlige database på grundvandsområdet, og udstiller webservices til brug for bl.a. 
kommunernes fagsystemer. (3) Nye A-boringer indberettes/opdateres af brøndborerne via PCjupiter. (4) Analyseresultater fra 
vandværker og andre kontroller indberettes til Jupiter fra laboratorier via Standat formatet. (5) Analyseblanketter sendes i kopi til 
Kommunerne. (6) Kommunerne henter og opdaterer data fra Jupiter via de udstillede webservices. (7) Kommunen godkender 
analyseresultater i Jupiter via GEUS’s webapplikation. (8) Kommunerne mfl. benytter PCJupiter applikationen, der er en 
distribueret database indeholdende de boringer, som GEUS opbevarer. Applikationen benyttes til masse udtræk af boringsdata. 

1.4.4 Danmarks Miljøportal 

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab imellem Miljøministeriet, 
KL, Danske Regioner og Den Digitale Task Force. Formålet med partnerskabet er 
at understøtte miljømyndighedernes opgaveløsning, sikre et ensartet og ajourført 
datagrundlag på miljøområdet, fremme digitale sagsgange på miljøområdet samt 
styrke formidlingen til offentligheden. 

Danmarks Miljøportal er indgangen til en række fællesoffentlige data på natur- og 
miljøområdet med dels en borgerrettet del og dels en professionel del. På den 
offentlige borgerrettede del, kan alle se og hente udvalgte data om Danmarks natur 
og miljø. Omdrejningspunktet i den offentlige borgerrettede del af miljøportalen er 
Danmarks Arealinformation. På Danmarks arealinformation har brugerne adgang 
til landsdækkende kortdata bl.a. indenfor planområdet, natur, grundvand, 
jordforurening m.v. Kortdata udstilles også via WMS og WFS tjenester, som giver 
brugerne mulighed for at hente data til brug i egne GIS applikationer. Information 
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om Danmarks Miljøportals WMS/WFS tjenester findes på 
http://www.miljoeportal.dk/Arealinformation/Webservice/ 

Den professionelle del af Danmarks miljøportal består af en række fællesoffentlige 
databaser, der dækker store dele af miljøområdet samt en række webservices for 
eksempel på Natur, jordforurenings-, overfladevands- og grundvandsområdet.  

Med partnerskabet er der således skabt en digital infrastruktur på miljøområdet, 
hvor myndigheder har adgang til fællesmiljødata, og hvor data fremover opdateres 
og fødes ind i de fællesoffentlige databaser. 

I tilknytning til de fællesoffentlige databaser under Danmarks Miljøportal, er der 
udviklet en række fællesoffentlige webservices. De udviklede webservices giver 
adgang til data indenfor overfladevands-, grundvands- og naturområdet samt 
kortdata under Danmarks Arealinformation. Adgangen til data via webservices 
kræver et fagsystem, der kan kommunikerer med webservices1. De professionelle 
brugere skal desuden være oprettede i det fællesoffentlige brugerstyringssystem 
med de rigtige roller og rettigheder. Det er kommunens egen superbruger, der 
sørger for dette.  

Ansvaret for data kvalitet, dokumentation og ajourføring bæres af de 
datagenererende myndigheder i henhold til Dataansvarsaftalen. 

Dataansvarsaftalen er et register over de data, som datafællesskabet er enige om, at 
de enkelte parter bør inddatere og ajourføre på Danmarks Miljøportal. Aftalen er 
godkendt og underskrevet af Miljøministeriet, KL og Danske Regioner. Det er op 
til den enkelte kommune at sørge for, at kommunens data er opdateret på 
Danmarks Miljøportal. 

Det bemærkes, at bilagene til Dataansvarsaftalen løbende opdateres på Danmarks 
Miljøportal som følge af opgave- og lovændringer m.v. 

                                                                        

1 Pr. 01-11-2010 har både GeoEnviron, GeoGis og Structura integreret til mange af Miljøportalens 
webservices. 
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1.5 Vandsektorlovens betydning 

for grundvandsområdet 
[Input fra Gyrite] 
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1.6 Lovgivning på 

grundvandsområdet 
Kommunerne løser deres grundvandsopgaver på baggrund af bestemmelser i 
lovgivningen. Omfanget af love, bekendtgørelser, cirkulære, vejledninger på 
området er mange. Denne guidebog vil i videst muligt omfang redegøre for hvilke 
lovtekster som er centrale for løsningen, af de enkelte myndighedsopgaver, som 
kommunernes er ansvarlig for på grundvandsområdet. Guidebogen vil indeholde 
referencer til lovgivningen dels i teksten men også under separate afsnit efter hver 
enkelt myndighedsopgave. For at optimere læsevenligheden i dokumentet, er 
referencer til lovgivning ikke angivet med deres fulde navn og nummerering, men i 
stedet med en afkortet reference. Dog vil der indledningsvist i de enkelte afsnit 
blive refereret til lovtekster med deres fulde navn. Der benyttes følgende 
benævnelse: 

Reference Reference tekst 
Indledende reference Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning. 

Nr. 1451 af 11/12/2007. 

Efterfølgende reference BEK. Nr. 1451 af 11/12/2007. 

 

Specielt for Vandforsyningsloven (Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. 
nr. 635 af 07/06/2010) og Miljøbeskyttelsesloven (Bekendtgørelse af lov om 
miljøbeskyttelse. Nr. 879 af 26/06/2010), gælder at de i guidebogen benævnes som 
Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven. 

Nedenstående Figur 2, viser en oversigt over nogle af de centrale lovtekster, som 
indgår i kommunernes myndighedsopgaver på grundvandsområdet. 

 



 

 

Bek. om vandindvinding 

og vandforsyning 

(nr. 1451 af 11.12.2007)
Bek. om 

vandforsyningsplanlægning 

(nr. 1450 af 11.12.2007)
Bek. om  kvalitetskrav m.v. til 

overfladevand som anvendes til 

fremstilling af drikkevand 

(nr. 162 af 29.04.1980)

Bek. om indsatsplaner (nr. 

1430 af 13.12.2006)

Bek. om vandkvalitet og tilsyn 

med vandforsyningsanlæg 

(1449/2007)

Bek. om udførelse og sløjfning 

af boringer og brønde på land 

(nr. 1000 af 26.07.2007)

Bek. om betaling for vand 

efter målt forbrug m.v. på 

ejendomsniveau 
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Bek. om individuel afregning 

efter målt vandforbrug 

(nr. 837 af 27.11.1998)

Bek. Om 

varmeindvindingsanlæg 

og grundvandskøleanlæg 

(nr. 1206 af 24.11.2006)
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offentlige og private anlægs 

virkning på miljøet (VVM) i 

medfør af lov om planlægning 

(nr. 1335 af 06.12.2006)

Bek. om udpegning og 

administration af internationale

naturbeskyttelsesområder 

samt beskyttelse af visse arter 

(nr. 408 af 01.05.2007)

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til 
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laboratorier, certificerede personer m.v.

(BEK nr. 866 af 01.07.2010)
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der udfører boringer på land (nr. 

1453 af 11.12.2007)

Bek. om karakterisering af 

vandforekomster, opgørelse af 

påvirkninger og kortlægning af 

vandressourcer 

(nr. 1355 af 11.12.2006)
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og vandforsyning (64/1980)

Cirk. om forskellige forhold vedrørende 

vandforsyningsloven (82/1986)
Cirkulæreskrivelse om kontrol 

med indvundne vandmængder 

(01.03.1979)
Cirk. om udførelse af boringer 

efter grundvand m.v. (62/1980)

Vejl. om vandkvalitet og 
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drikkevandsparametre (9243/2010)

Vejl. om boringskontrol 

på vandværker (2/1997

Vejl. om kvalitetskrav til visse stoffer 

i drikkevandet (2/1984)

Vejl. om indberetning af 

drikkevandsdata (november/2010)

Skr. om underretning af grundejere  m.v., 

hvis ejendomme kan blive berørt i tilfælde 

af bortfald af vandindvinding 

(af 13.05.1997)

Vejl. om planlægning af 

beredskab 

for vandforsyningen (8/2002)Vejl. om sundhedsmæssig vurdering 

af kemiske stoffer i drikkevand (1/1992)
Vejl. om  Zonering (3/2000

Boringsnære 

beskyttelsesområder – BNBO (2/2007)
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vandforsyninger (4/2003) (se dog 

opdateret

version hos DANVA eller FVD)
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Vejl. Om udpegning af områder

med særlige drikkevandsinteresser 

(4/1995)

Vejl. om hydrogeologisk 

kortlægning(2/1975)
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Vejl. om miljøvurdering af 

planer og programmer 
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Figur 2: Oversigt over nogle af de centrale lovtekster, som indgår i kommunernes myndighedsopgaver på grundvandsområdet. Figuren er med til at illustrere omfanget 
og kompleksiteten af det lovgrundlag som eksisterer på miljøområdet. 
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1.7 Planområdet 
Rammerne for løsning af myndighedsopgaven på grundvandsområdet er fastlagt i 
lovgivningen, og målsætning og strategi er fastlagt i de planer, som er udarbejdet på 
miljøområdet. Dette gælder både Vand- og Naturplaner og de kommunale 
vandhandleplaner, indsatsplaner og lokalplaner. Samlet udgør disse planer et 
rammeværk omkring miljøområdet og danner dermed baggrund for kommunernes 
håndtering af bl.a. grundvandsopgaven. 

Kommuneplanen er det instrument/dokument, der regulerer den samlede 
arealanvendelse i kommunerne. Kommuneplanen sætter rammerne for helheden i 
den kommunale indsats på tværs af sektorområder. Den giver mulighed for både at 
sikre og styrke helhedssynet i planlægningen. Kommuneplanen er derfor et vigtigt 
dokument i løsning af kommunens vand- og naturindsats, herunder opgaver på 
grundvandsområdet. 

Kommunerne har udarbejdet kommuneplan 2009. Med offentliggørelsen af de nye 
statslige vand- og natur planer og udarbejdelsen af de efterfølgende kommunale 
handleplaner kan det komme til at betyde, at der skal laves rettelser i form af et 
kommuneplantillæg til kommuneplan 2009. Dette forventes dog kun at være i 
relativt begrænset omfang, da langt de fleste kommuner har fulgt de tidligere 
regionplaners retningslinjer for det åbne land. Dog skal den kommunale indsats, 
der skal være med til at sikre opfyldelsen af miljømålene i vandplanerne og 
bevaringsmålene i naturplanerne, integreres i Kommuneplan 2013. 

Kommende kommuneplaner skal udarbejdes på baggrund af de statslige vand- og 
naturplaner, som dermed får indflydelse på stort set alle emner i 
kommuneplankataloget. Det handler ikke kun om hvor i kommunen, der for 
eksempel skal udlægges nye naturområder i form af skove og vådområder. Vand- 
og naturplanerne vil også kunne få indflydelse på kommunernes muligheder for 
landbrugsdrift eller opsætning af vindmøller, betydning for kulturarven og 
geologiske interesser samt sætte begrænsninger for byudvikling i områder med 
drikkevandsinteresser.  

I tilknytning til kommuneplanerne har kommunerne udarbejdet en lokalplan for 
specifikke områder. Hertil kommer udarbejdelsen af spildevandsplaner, 
vandforsyningsplaner og indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Delplanerne er 
et vigtigt værktøj for kommunens daglige sagsbehandling og vurdering i konkrete 
sager. 

I Figur 3 er vist et udsnit af de planer, som påvirker grundvandsområdet, og 
hvorledes planerne har indflydelse på hinanden. 
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Staten

Natura 2000 planerVandplaner

Danner ramme for

Region

Regionale 
råstofplaner

Regional 

udviklingsplaner

Danner ramme for

Danner ramme forDanner ramme for

Påvirker

PåvirkerDanner
ramme for

Bidrager tilBidrager tilBidrager til

 

Figur 3: Princip skitse over nogle af de planer, som påvirker grundvandsområdet og hvilke planer, der er under påvirkning fra 
andre planer.  
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2. Kommunale opgaver 

2.1 Gennemgang af kommunale 

opgaver 
Håndbogen gennemgår alle relevante kommunale myndighedsopgaver med 
relation til boringer, grund- og drikkevand samt vandforsyning. 

Hver opgave beskrives ud fra en skabelon, som sikrer en samlet forståelse for 
opgaven hvilke elementer, der indgår i den samt hvad, der skal komme ud af den. I 
opgavebeskrivelsen indgår en række punkter: 

• Hvad er formålet med myndighedsopgaven  

• Hvilke elementer indgår i opgaven 

• Hvilke interne/eksterne parter skal involveres 

• Hvilke frister indgår i opgaven 

• Hvilke data skal indberettes til Jupiter 

• Hvad skal der produceres 

• Links / relevant lovgivning 

kapitel 

2 
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2.2 Oversigt over opgaver 
Følgende af kommunernes myndighedsopgaver er beskrevet i afsnit 3. Oversigten 
er klikbar og føre videre til de enkelte opgaveafsnit. 

Indvindingstilladelser 

Boretilladelser 

Kontrol af vandværker  

Kontrol af enkeltindvindere 

Bortledning ved grundvandssænkning 

Udtaelser/høringsret i andre sager 

Indsatsplanlægning 

Vandforsyningsplaner 

 

2.3 Planlægning af 

myndighedsopgaver 
2.3.1 Planlægning generelt 

Det er hensigten med guidebogen, at bidrage til kommunernes planlægning af 
forvaltningsopgaverne på grundvandsområdet ved at give et hurtig og kvalificeret 
indblik i kommunernes myndighedsopgaver samt overblik over de 
dataindberetninger og tidsfrister, som kommunen skal overholde. 

2.3.2 Tidsfrister for indberetninger 

I forbindelse med kommunernes opgaveprioriteringer kan der skelnes mellem to 
typer frister, som skal overholdes; absolutte frister og løbende frister.  

Absolutte frister defineres ved, at der i love og bekendtgørelser er angivet en 
specifik dato for den lovpligtige indberetning. Eksempler på indberetninger med 
absolutte frister er:  

• Indberetning af indvindingsmængder til Jupiter, som de fremgår af 
indvindingstilladelsen 

• Indberetning af årligt oppumpede vandmængder til Jupiter. 
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I Figur 4 ses en oversigt over de absolutte frister, som kommunen skal overholde 
på grundvandsområdet, og som er dækket af denne guidebog. 
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14-1

Indberetning af 

bl.a. tilladte vandmængder,

jf. § 24d i Vandforsyningsloven

15. januar

1 år

feb

Sidste dato for vandværkernes 

indberetning af bl.a. indvundne

vandmængder til kommunen.

1. februarmar

Kommunen udsender skemaer til 

vandværkerne med ønske om at 

de udfylder indberetningspligtige 

data.

1. december

28-3

Indberetning af indvundne vandmængder til GEUS

Indberetning af importerede/eksporterede vandmængder til GEUS

Indberetning af pejledata til GEUS, jf. vilkår i tilladelse (*)

Jf. § 24 i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med 

vandforsyningsanlæg nr. 1449 af 11/12/2007

1. april

 

Figur 4: Oversigt over absolutte frister med de tilknyttede opgaver på grundvandsområdet, som er dækket af denne guidebog. 
De grønne markeringer på tidslinjen er opgaver som går forud for den lovpligtige indberetning - markeret med rødt. (*) Pejledata 
er kun indberetningspligtige såfremt det fremgår af indvindingstilladelses vilkår. 

 

Løbende frister er de lovmæssigt bestemte sagsbehandlingstider ved løsning af 
kommunens grundvandsopgaver. Dette omfatter for eksempel: 

• Behandling af ansøgninger om indvindingstilladelser 

• Behandling af ansøgninger om boretilladelse 

• Tilsyn og kontrol af vandværker 

• Indsigelsesperiode ved annoncering af indvindingstilladelse 

Fælles for disse er, at opgaverne ikke er datobestemt men defineret ved opstart af 
sagen for eksempel ved interne og eksterne høringsfrister, begrænsninger på 
sagsbehandlingstider, klagefrister m.v. Løbende frister er defineret i lovgivningen, 
herunder forvaltningsloven, Vandforsyningsloven, tilhørende bekendtgørelser m.v. 
I denne guidebog er der under hvert enkelt afsnit (se 3.1-3.8) så vidt muligt 
refereret til de lovtekster, som er gældende for de enkelte myndighedsopgaver. I 
tilknytning til de lovpligtige frister har kommuner også defineret frister i deres 
Kvalitetssikringsmanualer, og er i nogle tilfælde en skærpelse af de lovpligtige 
frister.  
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I Figur 5 ses en oversigt over mange af de løbende frister - med tilknyttede opgaver 
- som er dækket af denne guidebog. 

 

Figur 5: Oversigt over hovedparten af løbende frister, med tilknyttede opgaver på grundvandsområdet, som er dækket af denne 
guidebog. Der kan være en række interne frister i kommunen jf. kommunens egne kvalitetssikringsprincipper, som ikke er vist i 
figuren



 

 

3. Opgavebeskrivelser 

3.1 Indvindingstilladelser 
3.1.1 Hvad er formålet med opgaven  

Oppumpning af vand fra grundvandsboringer har indflydelse på vandets kredsløb 
og kan påvirke vandløb, søer og andre boringer i de nærliggende områder. Det er 
kommunalbestyrelsens opgave2 at sikre, at der bliver indvundet vand på et 
bæredygtigt grundlag i forhold til grundvandsressourcen og recipienter, jf. 
målsætningen i Vandplanerne. Vandværker, ejendomme med privat brønd, 
landbrug, virksomheder og andre indvindere skal derfor have en tilladelse til at 
indvinde vand, både fra grund- og overfladevand3, jf § 20 i Vandforsyningsloven. 
Tilladelser, der gives på baggrund af § 26 til for eksempel grundvandssænkning, er 
beskrevet i afsnit 3.5. 

I tilknytning til myndighedsopgaven ”indvindingstilladelser”, er 
Kommunalbestyrelsen forpligtiget til at indberettet tilladte vandmængder til Jupiter, 
som de fremgår af indvindingstilladelsen, jf. § 24d i Vandforsyningsloven. 
Indberetningen sker 1 gang årligt og er beskrevet under afsnit 3.1.5. 

3.1.2 Hvilke elementer indgår i opgaven 

Mange instanser kan ansøge om vandindvindingstilladelser, men typisk er det 
vandværker, enkeltindvindere4, landbrug, gartneri, industri og mindre 
virksomheder5, der ansøger.  

En ansøgning kan omhandle indvinding af grundvand til almen vandforsyning, 
ikke-almen vandforsyning, markvanding, sekundavandsformål samt 
grundvandskøling m.v.  

Nedenfor er listet en række typiske situationer, hvor der ansøges om 
indvindingstilladelse. 

                                                                        

2 Opgaven blev overdraget til kommunerne i 2007 som følge af kommunalreformen. 

3 I nogle Regionplaner kan der kun undtagelsesvis meddeles nye tilladelser til indvinding af 
overfladevand, ligesom gamle tilladelser kun kan forlænges, hvis den naturmæssige påvirkning er 
ubetydende. 

4 For eksempel til markvanding 

5 For eksempel dambrug 

kapitel 

3 
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1. Tilladelse til ny indvinding af grundvand, som ofte omfatter to trin:  
a. Først gives en foreløbig indvindingstilladelse, som giver tilladelse til 

at indvinde vand fra én eller flere boringer (ofte nye boringer, se 
afsnit 3.2). Med den foreløbige indvindingstilladelse undersøges 
muligheden for at indvinde den ønskede vandmængde, og om 
grundvandets kvalitet er egnet til det ønskede formål, jf. § 4 i 
Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning. nr. 1451 af 
11/12/2007. 

b. Dernæst følger den endelige indvindingstilladelse, hvor 
indvindingsmængden og vilkårene for indvindingen endelig 
fastsættes, § 4, stk. 2+3 i BEK nr. 1451 af 11/12/2007.  

2. Når en indvindingstilladelse udløber 
Når en indvindingstilladelse udløber, skal der som udgangspunkt gives en 
ny, hvis der fortsat er behov for vandet, jf. § 22, stk. 2 i 
Vandforsyningsloven.  

3. Hvis der i tilladelsens løbetid sker væsentlige ændringer 
Hvis der i tilladelsens løbetid sker væsentlige ændringer af 
vandbehandlingsanlægget eller af formålet med indvindingen, skal der 
meddeles godkendelse af dette. Det samme gælder, hvis indvinder ønsker 
at tilladelsesmængden sættes op eller ned. En forøgelse af 
tilladelsesmængden kræver som udgangspunkt en ny tilladelse, da det skal 
vurderes, om indvindingen påvirker magasin og recipient m.m. En lille 
forøgelse kan i nogle tilfælde klares rent administrativt – men det er op til 
den enkelte Kommunalbestyrelse at vurdere, jf. § 5 i BEK nr. 1451 af 
11/12/2007. 

4. Markvanding 
Der søges om tilladelse til at indvinde vand til markvanding, i nogle tilfælde 
ansøges om tilladelse til at benytte ejendommens eksisterende 
husholdningsboring, jf. § 20, i Vandforsyningsloven. 

5. Ansøgning om Cirkulering af grundvand til køle/varme anlæg 
Der søges om tilladelse til indvinding af grundvand til køle/varme anlæg. 
Grundvandet indvindes, cirkuleres i køle-/varmesystemet og returneres til 
grundvandsmagasinet. Vand der returneres til grundvandsmagasinet kræver 
en infiltrationstilladelse jf. § 19 i Miljøbeskyttelsesloven.  

 

I mange tilfælde vil der i tilknytning til en indvindingstilladelse blive ansøgt om 
tilladelse til etablering af en eller flere boringer. Kommunalbestyrelsens håndtering 
af sådanne boretilladelser er beskrevet under afsnit 3.2, i denne guidebog. 
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3 . 1 . 2 . 1  H ån dt e r i ng  a f  s ag er  o m i ndv ind i ngs t i l l a de ls e r  

Det er muligt at opstille tre grundlæggende faser omkring kommunernes 
håndtering af indvindingstilladelser, se også Figur 6. I følgende eksempel er der 
taget udgangspunkt i en ansøgning fra et alment vandværk om etablering af nyt 
indvindingsanlæg og dermed ny indvindingstilladelse.  

Fase 1 – er opstartsfasen, hvor kommunen modtager og registrerer en 
ansøgning om indvindingstilladelse. Kommunen vurderer, om der 
eventuelt skal gives en foreløbig tilladelse, eller om det er muligt med det 
samme at give en endelig tilladelse.  

Den foreløbige tilladelse gives, hvis der er tale om et omfattende projekt, 
hvor det for eksempel er svært at forudse de miljømæssige konsekvenser af 
projektet. I den foreløbige tilladelse opstilles en række vilkår, som skal være 
opfyldt, før der kan gives en endelig tilladelse. Der er ikke klare definitioner 
på, hvornår en ansøgning skal deles op i en foreløbig og en endelig 
tilladelse. Dette vurderes individuelt for hver sag, men oftest vil en 
ansøgning om fornyelse af en eksisterende indvindingstilladelse ikke 
resultere i en foreløbig indvindingstilladelse. En foreløbig 
indvindingstilladelse vil typisk blive anvendt, når der er tale om nyanlæg, 
hvor ydelsen og kvaliteten af det vand, der skal oppumpes endnu ikke er 
kendt når tilladelsen gives. En foreløbig tilladelse kan først gives når 
ansøgningen har været offentligt annonceret.  

I dette eksempel er der taget udgangspunkt i en situation hvor der gives en 
foreløbige tilladelse.  

Samtidig med vurdering om den endelige eller foreløbige tilladelse, udføres 
den geologiske og hydrologiske vurdering, en vurdering i forhold 
vandforsyningsplanen, råstofplanen og vandplanen6, jf. § 8 i BEK nr. 1451 
af 11/12/2007. Derudover gennemfører Kommunalbestyrelsen en VVM-
screening, jf. § 3, stk. 2 i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og 
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
nr. 1335 af 06/12/2006. Kommunalbestyrelsen kan i tilknytning til 
indvindingstilladelsen udpege beskyttelsesområder omkring indvindingen 
jf. § 22 i Miljøbeskyttelsesloven. Beskyttelsesområder kan for eksempel 
være hygiejniske sikringszoner og Boringsnære Beskyttelsesområder 
(BNBO). 

Fase 2 – Er høringsfasen hvor ansøgningen kan sendes til offentlig 
annoncering via. lokale aviser og kommunernes hjemmeside, jf. § 10 i BEK 
nr. 1451 af 11/12/2007. Kommunalbestyrelsen skal også informere parter 
med speciel interesse i sagen, hvis der er behov for det jf. §§ 9+10 i BEK 

                                                                        

6 Der udføres generelt ikke en grundvandsgeologisk vurdering, hvis der er tale om indvinding fra en 
eksisterende boring, med mindre ansøgningen omfatter en betydelig ændring i ydelsen. 
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nr. 1451 af 11/12/2007. Det kan f.eks. være nabokommuner7, interne 
kontorer i kommunen for eksempel de kontorer, der behandler sager efter 
planloven, byggeloven, naturbeskyttelsesloven. Der er 3 ugers 
indsigelsesfrist på ansøgningen efter offentliggørelse, jf. § 10, stk. 2, 6) i 
BEK nr. 1451 af 11/12/2007. 

VVM-screeningen sendes ligeledes til offentlig høring via lokal aviser og 
hjemmeside, samt i kopi til de klageberettigede jf. § 6 i Bekendtgørelse nr. 
1335 af 06/12/2006, og § 80 i Vandforsyningsloven. Herefter er der 4 
ugers klagefrist til Naturklagenævnet, jf. §§ 58 og 60 i Planloven. 
Kommunalbestyrelsen kan vælge at offentliggøre VVM-screeningen 
sammen med tilladelsen (foreløbige eller endelige) for derved at reducere 
sagsbehandlingstiden. 

Hvis der i forbindelse med tilladelsen udlægges en beskyttelseszone 
omkring boringen på for eksempel 300 meter, skal lodsejerne indenfor 
zonen ligeledes høres og oplyses om klagefrist på 4 uger og søgsmålsfrist 
på 6 måneder, jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven.  

Fase 3 – Efter annoncering af ansøgningen gives den foreløbige tilladelse. 
Herefter vil der på baggrund af de data der indsamlet i forbindelse med 
den foreløbige tilladelse blive givet en endelige tilladelse. Tilladelsen kan 
også blive sendt til fornyet behandling på baggrund af indsigelser i 
annonceringsfasen. 

Hvis der er tale om almene og ikke almene vandværker, meddeles 
indvindingstilladelsen til ejer af indvindingstilladelsen, ellers meddeles til 
ejer af matriklen, hvorpå boringen/boringerne er placeret. 

Indvindingstilladelsen sendes i kopi til de klageberettigede parter, jf. § 80 i 
Vandforsyningsloven, med en klagefrist på 4 uger, jf. § 77 i 
Vandforsyningsloven, se afsnit 3.1.2.2. pkt. 7 for hvem der er 
klageberettiget. 

 

 

 

                                                                        

7 Det skal i den enkelte sag vurderes, om det er relevant at høre nabokommuner bl.a. ud fra den ansøgte 
indvindingsmængde samt den forventede påvirkning af indvindingsoplandet.  
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Figur 6: Eksempel på arbejdsfaser og processer ved håndtering af indvindingstilladelser. 

 

3 . 1 . 2 . 2  Ek se mp e l  på  s ag s f o r l øb  

Følgende er en uddybning af et muligt sagsforløb ved ansøgning om 
indvindingstilladelse. Der er taget udgangspunkt i en ansøgning fra et alment 
vandværk om etablering af nyt indvindingsanlæg og dermed ny 
indvindingstilladelse 

Fase 1 - Opstart 

1) Kommunen modtager ansøgningen8.  

2) Der oprettes en sag i kommunens sagsbehandlingssystem.  

                                                                        

8 Ansøgningen skal behandles i den kommune, hvor boringen/boringerne ønskes placeret. 
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3) Der fremsendes kvittering for modtaget ansøgning til ansøgeren inden 2 
uger, jf. § 23, stk. 2 i Forvaltningsloven. nr. 1365 af 07/12/2007. Der kan i 
den enkelte kommune være besluttet en kortere svarfrist.  

4) Der gennemføres en faglig vurdering af ansøgningen, som for eksempel9 
skal omfatte: 

a. Undersøgelse af om den ønskede indvinding er i overensstemmelse 
med Indsatsplaner, Vandforsyningsplaner Råstofplaner, Vandplan 
og Natura-200010 områder. 

b. Undersøgelse af om der er grundvands- og overfladevandsinteresser 
inden for indvindingsoplandet til boringen(erne). 

c. Undersøgelse af om der er kendt forurening, der kan blive 
mobiliseret ved den ansøgte indvinding. 

d. Undersøgelse af om der er risiko for skader på eksisterende 
bygninger med dårlig fundering for eksempel på træpæle mv. 

e. Beregning af eller påvirkning af indvindingsoplandet. 

f. Der udføres en geologisk/hydrogeologisk vurdering af 
indvindingens påvirkning af det hydrologiske system.   

5) Hvis kommunalbestyrelsen vurderer det nødvendigt, kan der i tilknytning 
til indvindingstilladelsen udpeges et eller flere beskyttelsesområder omkring 
indvindingen jf. § 22 i Miljøbeskyttelsesloven. 

6) Alle nye boringer (dybdeboringer) og anlæg, indvindingstilladelser samt 
fornyelse af tilladelser (som betragtes som en ny tilladelse) kræver en VVM-
screening11, jf. § 3 i BEK nr. 1335 af 6/12/2006. VVM-screeningen laves 
på baggrund af anmeldelsen fra ansøger og koordineres evt. med andre 
kontorer i kommunen. Hvis sagen dømmes til VVM, kan tilladelsen ikke 
gives men skal afvente den endelig VVM redegørelse. Der er VVM-pligt på 
indvindingstilladelser der overstiger 10 mio. m3/året jf. bilag 1 i BEK nr. 
1335 af 6/12/2006. 

 

 

                                                                        

9 Omfanget af den faglige vurdering vil typisk variere afhængig af de geologiske forhold, eksisterende 
forhold på lokaliteten, ansøgningens omfang m.v.  

10 Jf. § 7 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter. Nr. 408 af 01/05/2007 

11 Se også følgende litteratur - Når VVM-reglerne er gemt eller glemt – en kommentar til 
Miljøklagenævnet praksis på forskellige områder. Af professor, dr. Jur. Peter Pagh i Tidsskrift for Miljø 
nr. 158, juni 2009. Og - VVM af eksisterende anlæg. Notits fra Miljøministeriet af 22. oktober 2007. 
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Fase 2 – Annoncering 

7) VVM-afgørelsen skal offentligt bekendtgøres, hvorimod 
Kommunalbestyrelsen kan vurdere, om det er nødvendigt at annoncere 
ansøgningen offentlig. Kommunalbestyrelsen kan vælge at sende VVM-
afgørelsen i offentlig høring på dette tidspunkt, sammen med en eventuel 
annoncering af ansøgningen, eller vente til den endelig tilladelse gives. 

a. For ansøgningen gælder: 

Annonceringen af ansøgningen skal indeholde følgende, jf. § 10, 
stk. 2 i BEK nr. 1451 af 11/12/2007: 

- Ansøgerens navn 

- Indvindingens formål 

- Indvindingsstedets matrikelnummer 

- Indvindingsstedets beliggenhed 

- Den påtænkte årlige indvindingsmængde 

- Oplysning om, at enhver har ret til at komme med 
indsigelser mod ansøgningen over for 
Kommunalbestyrelsen inden for en frist på 3 uger 

 
Annonceringen offentliggøres via lokal avis, hjemmeside og til parter 
med særlig individuel interesse. 
 
Det vurderes for den enkelte sag, om der er parter med en særlig 
individuel interesse i sagen. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis 
en virksomhed søger om tilladelse til grundvandskøling, og en sådan 
tilladelse vil gøre det svært eller umuligt for nabovirksomheder at få 
en lignende tilladelse. 

Hvis der søges om indvindingstilladelse inden for 
indvindingsoplandet til en almen vandforsyning eller i nærheden af 
vandforsyning, og det er sandsynligt, at den nye indvinding kan 
påvirke den eksisterende vandforsyning, har denne vandforsyning en 
særlig individuel interesse i sagen. Tilsvarende gælder, hvis der søges 
om tilladelse til en indvinding, der vil erstatte vand fra en almen 
vandforsyning, herunder for eksempel indvinding af grundvand til 
toiletskyl, tøjvask eller sekundavandsformål.  

 
b. For VVM-afgørelsen gælder: 

De høringsberettigede er, jf. § 80 i Vandforsyningsloven: 
- Ansøger 
- Øvrige parter i sagen, jf. Forvaltningsloven 
- Danmarks Naturfredningsforening (hovedkontor) 
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- Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling) 
- Friluftsrådet (Hovedkontor) 
- Friluftsrådet (Lokalafdeling) 
- Miljøcenter [xxx] 

 
c. Øvrige tiltag: 

Det kan i den enkelte sag vurderes, om det er relevant at holde et 
offentligt møde, for eksempel med beboerforeninger i området. I givet 
fald kan mødet indkaldes med tre ugers varsel, og efter mødet vil der 
typisk være tre ugers indsigelsesfrist. 

Fase 3 – Endelig tilladelse 

8) Der udstedes en foreløbig tilladelse til ansøger, med vilkår til understøttelse 
af vurdering om endelige tilladelse. 

9) Den endelige indvindingstilladelse udarbejdes på baggrund af resultater fa 
pkt. 8), og fremsendes sammen med VVM-afgørelsen til ejeren (eventuelt 
rådgiver), med kopi til de klageberettigede, som jf. § 80 i 
Vandforsyningsloven12, er:  

• Sundhedsstyrelsen 

• Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i 
sagens udfald  

• Danmarks Naturfredningsforening  

• Danmarks Sportsfiskerforbund  

• Forbrugerrådet 

• BLST, jf. BEK nr. 1451 af 11/12/2007 § 28, stk. 4 

Bemærk at Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks 
Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet ikke er klageberettigede i sager, 
der omhandler følgende, jf. Vandforsyningsloven, § 80: 

- Anlæg med en årlig indvinding af grundvand på højest 
3.000 m3, der ikke anvendes til vanding af 
landbrugsafgrøder 

- Vandforsyningsanlæg for mindre bebyggelser på landet for 
så vidt anlægget kan forsyne hele bebyggelsen, og 
indvindingen af grundvand højst udgør 6.000 m3 årligt  

Klagevejledning: Der er fire ugers klagefrist på VVM-afgørelsen og 
tilladelsen jf. § 60 i Planloven. Klagefristen har opsættende virkning på 
udførelse af boringer og andre anlæg. Dvs. at boringer, som udgangspunkt, 
ikke må udføres, før de 4 uger er gået. Hvis boringen udføres, sker det for 

                                                                        

12 Klagefristen skal være afsluttet, før tilladelserne kan anvendes. 
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ansøgerens egen risko. Er der tale et anlæg med 1 til 2 boringer kan 
Kommunalbestyrelsen undtage anlægget fra Vandforsyningslovens § 78, jf. 
§ 34 i BEK nr. 1451 af 11/12/2007. 

 

3.1.3 Hvilke interne/eksterne parter skal involveres 

Opgave Parter 
Ved den faglige vurdering af tilladelsen 

 

- Interne parter i kommunen, for 
eksempel de kontorer, som administrerer 
overfladevand, byplanlægning og natur. 

Ved annoncering af ansøgning - Lokal avis 
- Hjemmeside 
- Parter med specielle individuelle 
interesser, for eksempel nabokommunen 

 
Det vurderes individuelt, om der er særlige 
interessenter/parter, som skal høres. 

VVM-screening sendes til ansøger og 
klageberettigede 

- Ansøger 
- Øvrige parter i sagen, jf. 
Forvaltningsloven 

- Danmarks Naturfredningsforening 
(hovedkontor) 

- Danmarks Naturfredningsforening 
(lokalafdeling) 

- Friluftsrådet (Hovedkontor) 
- Friluftsrådet (Lokalafdeling) 
- Miljøcenter [xxx] 
 
Det vurderes individuelt, om der er særlige 
interessenter/parter, som skal høres. 

Ved fremsendelse af endelig tilladelse 

Jf. § 28 stk. 4 i BEK nr. 1451 af 
11/12/2007, og 

§ 80 i Vandforsyningsloven 

- Ansøgeren 
- Sundhedsstyrelsen 
- Enhver, der må antages at have 
individuel, væsentlig interesse i sagens 
udfald  

- Danmarks Naturfredningsforening (*)  
- Danmarks Sportsfiskerforbund (*) 
- Forbrugerrådet (*) 
- Arbejdstilsynet (*) 
- BLST 
 
(*) For disse gælder specielle regler jf, 
afsnit 3.1.2.2 om fase 3. 

 

3.1.4 Hvilke lovpligtige frister indgår i opgaven 

Opgave Paragraf Løbende frister Absolutte 
frister 

Ved modtagelse af 
ansøgning skal 

Forvaltningsloven § - Op til 2 uger Ingen 
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Kommunalbestyrelsen 
kvittere for modtagelse 
til ansøgeren 

23, stk. 2. 

Ved ansøgning om 
indvindingstilladelse kan 
Kommunalbestyrelsen 
sende ansøgningen til 
offentlig annoncering 

BEK nr. 1451 af 
11/12/2007, § 10 

- 3 ugers 
indsigelsesfrist 

Ingen 

Ved høring af VVM-
afgørelse 

§ 6 i BEKe nr. 1335 
af 06/12/2006 og 
§ 77 i 
Vandforsyningsloven 

- 4 ugers 
indsigelsesfrist for 
klageberettigede 

Ingen 

Ved endelig 
offentliggørelse af 
tilladelse sendes til 
klageberettiget 
myndigheder 

§§ 77 og 80 i 
Vandforsyningsloven 

- 4 ugers klagefrist Ingen 

Indberetning af 
vandmængder til Jupiter, 
jf. indvindingstilladelsen 

§ 24d i 
Vandforsyningsloven  

Ingen Senest 15. 
januar 

 

3.1.5 Hvilke data skal indberettes til Jupiter 

Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og 
lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale 
naturbeskyttelsesområder. Nr. 1402 af 27/12/2008, § 24d, indberette data om 
tilladte vandmængder, som de fremgår af indvindingstilladelsen samt tilhørende 
stamdata. Formålet er at give Skattevæsenet mulighed for at hente data fra Jupiter 
for efterfølgende at opkræve gebyr hos vandindvinderne i Danmark.  

Kommunalbestyrelsen skal indberette data fra det foregående år, hvilket vil sige 
vandmængder fra de tilladelser, der senest den 1. januar det pågældende år er 
meddelt tilladelse til. Der skal indberettes data for vandindvindingsanlæg, hvortil 
der er meddelt tilladelse efter § 20 i Vandforsyningsloven og for 
vandindvindingsanlæg omfattet af § 20, som efter § 8613 ikke kræver tilladelse. 

Hovedparten af kommunerne indberetter data via deres fagapplikationer, hvilket 
betyder, at nye indvindingstal typisk skal suppleres med baggrundsdata for at kunne 
blive oprettet og dermed indberettet. For eksempel er det ikke muligt at indberette 
en indvindingsmængde, uden først at have tilknyttet denne til et anlæg eller en 
boring. Disse regler er oprettet i de enkelte fagapplikationer. 

Enkelte kommuner indberetter data via GEUS’ hjemmeside efter forudgående 
login via Miljøportalens brugerstyring. 

                                                                        

13 § 86 i vandforsyningsloven. 
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Følgende data skal indberettes jf. Vandforsyningsloven: 

• For vandindvindingsanlæg, hvor der er givet tilladelse efter § 20 i 
vandforsyningsloven, indberettes den årlige tilladte 
indvindingsmængde(*) 

• For vandindvindingsanlæg omfattet af § 20, som efter § 86 ikke kræver 
tilladelse, indberettes den gennemsnitlige indvindingsmængde for årene 
2004-2008 (*) 

• Virksomhedstypen, hvilket vil sige vandindvindingsformålet med 
anlægget 

• Ejerens CVR- eller CPR-nummer, og navn og adresse 

(*)Kommunalbestyrelsen kan både indberette på anlægsniveau og på 
boringsniveau. Det anbefales at indberette på boringsniveau, da det giver et mere 
differentieret billede af indvindingsanlægget påvirkning af grundvandmagasinet. 
Der ud over vil det vise, om alle anlæggets boringer er registreret korrekt i Jupiter, 
hvilket ikke altid er tilfældet. Hvis det i forbindelse med indberetning af data på 
boringsniveau viser sig, at boringen ikke er registreret i Jupiter, skal 
Kommunalbestyrelsen tage kontakt til borearkivet hos GEUS med henblik på at få 
oprettet boringen i Jupiter databasen, hvorved den også bliver tilgængelig for 
kommunens egne fagapplikation. Borearkivet kan kontaktes på: 

Email: geusborearkiv@geus.dk 

Web adresse: www.geus.dk/borearkiv 

Telefon: 3814 2558 

 

Det er Kommunalbestyrelsen ansvar at holde data om indvindingsmængder ajour 
og opdatere ændringer til Jupiter. 

 

Opgave Løbende frister Absolutte frister Hvordan 
Indberetning af tilladt 
vandmængde jf. 
indvindingstilladelsen 

 Senest 15. januar Via kommunens 
fagapplikation 

Virksomhedstype  Senest 15. januar Via kommunens 
fagapplikation 

Ejerens CVR eller CPR 
nummer 

 Senest 15. januar Via kommunens 
fagapplikation 
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En nærmere beskrivelse af de krav Jupiter (GEUS) stiller til indberetning af 
vandmængder, henvises til to vejledninger på GEUS hjemmeside, hvor af den 
første primært er henvendt til systemudvikler, og den anden er fokuseret mod 
sagsbehandlerne. Link til Vejledning til systemudvikler. Link til overordnet 
vejledning til sagsbehandler.  

3.1.6 Hvad skal der produceres 

En indvindingstilladelse består hovedsagligt af informationer, som identificerer 
ansøgeren, information om formålet med den ansøgte vandindvindingstilladelse, 
information om eksisterende eller nye anlæg og indvindingsboring, vilkår for den 
ansøgte indvindingstilladelse mv.  

I BEK nr.1451 af 11/12/2007, defineres en række specifikke krav til indhold i en 
foreløbig tilladelse og i en endelig tilladelse.  

Ifølge § 13 i BEK nr.1451 af 11/12/2007 skal en foreløbig tilladelse som minimum 
indeholde bestemmelser om følgende: 

1) Indvindingens formål 

2) Indvindingsstedets beliggenhed 

3) Indvindingens omfang 

4) Hvilke yderligere oplysninger, der eventuelt skal indgives, før spørgsmålet 
om endelig tilladelse kan behandles 

5) Oprettelse af de nødvendige boringer og eventuelt prøvepumpninger af 
boringer 

6) Oprettelse af de nødvendige måleanordninger i vandløb 

7) Tidsfrist for udnyttelse af den foreløbige indvindingstilladelse 

 

Ifølge § 16 i BEK nr. 1451 af 11/12/2007, skal en endelig tilladelse indeholde 
følgende bestemmelser: 

1) Indvindingens formål. 

2) Indvindingsstedets placering og råvandsanlæggets indretning. 
Indvindingsboringen skal angives med DGU-arkivnr. 

3) Indvindingens størrelse og for hvilket tidsrum, der meddeles 
indvindingstilladelse. 

4) Hvordan indvindingen og udpumpningen fra anlægget skal måles. Det skal 
anføres, at bestemmelserne herom til enhver tid kan ændres af 
Kommunalbestyrelsen. 
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5) Den tilladelige sænkning af vandstanden i boringerne eller den højest 
tilladelige indvinding pr. time.  

6) En vurdering af indvindingens påvirkning af omgivelserne og en 
stillingtagen til følgerne af denne påvirkning. Det skal herunder 
bestemmes, hvilke undersøgelser der eventuelt skal foretages til kontrol af 
indvindingens følgevirkninger på grundvandsstand og vandløb, og i hvilket 
omfang kommunalbestyrelsen vil begrænse tilladelsen i tilfælde af nedgang 
i vandføring og vandstand i vandløb. 

7) Råvandskvaliteten og dens egnethed til det ansøgte formål. 

8) Om der i medfør af Miljøbeskyttelseslovens §§ 22-24 skal fastsættes 
beskyttelsesforanstaltninger til forebyggelse af forurening af det vand, der 
ønskes indvundet. 

9) Behandlingsanlæggets placering, indretning og funktion, herunder angivelse 
af anlæggets kapacitet og mulighed for at behandle den foreliggende 
råvandskvalitet, så den svarer til vandforsyningens formål. 

Der stilles også krav om placering i forhold til benzin eller diseldrevne 
generatorer, som ikke er forenelig med behandling af vand, og derfor ikke 
må være placeret i samme rum. 

10) Hvordan kontrollen med råvandets og det behandlede vands kvalitet skal 
finde sted, herunder om der skal stilles krav om andre undersøgelser end 
anført i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg. 

11) Bestemmelse om skyllevandsafledning og om behandling af slammet. 

12) Anlæggets funktion i undtagelsessituationer, herunder etablering af 
nødstrømsanlæg og mulighed for beskyttelse mod radioaktiv forurening. 
Ved mangler vurderes om udgiften til forbedring er forenelig med værkets 
størrelse. 

13) Om der skal stilles særlige vilkår for tilladelsen. 

 

Mange kommuner har på baggrund af retningslinjerne i bekendtgørelsen 
udarbejdet faste skabelon til håndtering af den daglige sagsbehandling af 
indvindingstilladelser. I bilag 2 og bilag 3 ses to eksempler på skabeloner til 
håndtering af en foreløbig- og en endelig vandindvindingstilladelse til vandværker. 
Hvad angår typiske afgørelser, er der i bilag 4 listet en række af de afgørelser, som 
oftest gives i forbindelse med vandindvindingstilladelser. 

3.1.7 Links / relevant lovgivning 

Oversigt over de væsentligste lovtekster på området. Der er så vidt muligt benyttet 
hyperlinks, med link til Retsinformaion.dk.  
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• Bekendtgørelse om lov om vandforsyning m.v. Nr. 635 af 07/06/2010. 

• Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om miljømål 
m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder. 
Nr. 1402 af 27/12/2008. 

• Bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 937 af 24/09/2009 

• Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning Nr. 1451 af 
11/12/2007 

• Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på 
land. Nr. 1000 af 26/07/2007 14 . 

• Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg – 
BEK nr. 1449 af 11/12/2007 15 

• Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Nr. 408 af 
01/05/2007 

• Cirkulære om forskellige forhold vedrørende vandforsyningsloven. Nr. 
82, 1986 

• Cirkulære om udførelse af boringer efter grundvand m.v. Nr. 65 af 
28/02 1980. 

• Cirkulære om vandindvinding og vandforsyning. Nr. 64 af 28/02 1980. 

• Cirkulære om vandindvindings- og vandforsyningsplanlægning. Nr. 63 
af 25/02 1980. 

• Når VVM-reglerne er gemt eller glemt – en kommentar til 
Miljøklagenævnet praksis på forskellige områder. Af professor, dr. Jur. 
Peter Pagh i Tidsskrift for Miljø nr. 158, juni 2009. 

• VVM af eksisterende anlæg. Notits fra Miljøministeriet af 22. oktober 
2007. 

 

                                                                        

14 I forbindelse med tilsyn af nye indvindingsboringer. Se også afsnit 3.2 i denne guide, om 
Boretilladelser. 

15 I forbindelse med de tilsyn, som gennemføres efter tilladelse er givet, og kommunen skal sikrer, at 
indvindingen lever op til de vilkår, som er fremsat, se også afsnit 3.3 i denne guidebog, om kontrol af 
vandværker. 
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3.2 Boretilladelser 
3.2.1 Hvad er formålet med opgaven  

Ifølge Vandforsyningsloven § 21 og Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af 
boringer og brønde på land. Nr. 1000 af 26/07/2007, § 5 kan boringer til bl.a. 
vandindvinding ikke etableres eller ændres uden en forudgående tilladelse fra 
kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til etablering og 
ændring af boringer og anlæg med hjemmel i Vandforsyningsloven, 
Miljøbeskyttelsesloven eller Råstofloven. I dette afsnit er der primært taget 
udgangspunkt i tilladelser givet efter Vandforsyningsloven. 

Boretilladelser gives i forbindelse med indvindingsboringer, undersøgelsesboringer, 
prøveboringer og boringer til kortlægning af vandressourcer m.v., også betegnet A-
boringer16, jf. § § 2 og 5 i BEK nr. 1000 af 26/07/2007. Jordforureningsboringer, 
råstofboringer og geotekniske boringer m.v. betegnes B-boringer17 og kræver ikke 
en boretilladelse fra kommunalbestyrelsen. Dog har grundejer anmeldepligt overfor 
kommunalbestyrelsen inden borearbejdet kan påbegyndes, jf. § § 3 og 17 i BEK nr. 
1000 af 26/07/2007, hvorefter kommunalbestyrelsen har 14 dages indsigelsesfrist. 

Kommunalbestyrelsen kan ligeledes påbyde sløjfning af overflødige A-boringer og 
brønde i kommunen i henhold til § 36 i Vandforsyningslovens og § 27 i BEK nr. 
1000 af 26/07/2007. Dette er aktuelt i tilfælde hvor en vandforsyningsbrønd eller -
boring er overflødig, eller hvor ejendommen har en anden vandforsyning, som kan 
erstatte forsyningen fra en brønd eller boring. 

Ansøgning om boretilladelser skal behandles i den kommune, hvor boringen eller 
boringerne er placeret. 

3.2.2 Hvilke elementer indgår i opgaven 

Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til etablering og ændring af boringer og anlæg 
til en række formål, hvor de hyppigst forekommende opgaver er i forbindelse med 
boringer til vandindvinding.  

Boringstilladelser meddelt efter Vandforsyningsloven gives oftest til: 

• Boringer til drikkevandsindvinding 

• Boringer til markvanding  

                                                                        

16 A-Boringer = 1) Boringer til vandindvinding, jf. kapitel 4 i lov om vandforsyning m.v., samt 
undersøgelsesboringer, prøveboringer og boringer til kortlægning af vandressourcer m.v. 2) Boringer til 
permanent grundvandssænkning. 3) Boringer til grundvandssænkning, som kræver tilladelse efter § 26 i 
lov om vandforsyning m.v. 4) Permanente pejleboringer. 5) Moniteringsboringer. 6) Miljøtekniske 
boringer, hvor der efterlades filter- eller forerør. 7) Miljøtekniske afværgeboringer. 8) Boringer til 
tilledning af vand til undergrunden. 9) Andre boringer, hvor der efterlades filter- eller forerør. 

17 B-Boringer = 1) Boringer til midlertidig grundvandssænkning, der ikke kræver tilladelse efter §§ 26, stk. 
2, og 27 i lov om vandforsyning m.v. 2) Miljøtekniske boringer, hvor der ikke efterlades filter- eller 
forerør. 3) Geotekniske boringer. 4) Råstofboringer. 5) Andre boringer, hvor der ikke efterlades filter- 
eller forerør. 
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• Boringer til dambrug  

• Undersøgelsesboringer 

• Boringer til anden industri  

 

3 . 2 . 2 . 1  H ån dt e r i ng  a f  s ag er  o m b or e t i l l a de lse r  

Processerne omkring håndtering af boretilladelser er nært beslægtet med 
kommunernes opgaver omkring indvindingstilladelser, se Figur 6. For 
boretilladelser er det muligt at opstille tre grundlæggende arbejdsfaser omkring 
håndtering af boringstilladelser. I dette eksempel er der taget udgangspunkt i en 
ansøgning fra et vandværk om etablering af ny boring. 

Fase 1 – Er opstartsfasen, hvor kommunen modtager og registrerer en ansøgning 
om boretilladelse. 

Der udføres en faglig vurdering af ansøgningen i forhold til gældende 
administrative arealer af lokal, regional og national karakter, såsom fredningsarealer, 
§ 3 områder, byplaner m.v. Derudover godkender kommunalbestyrelsen borestedet 
og udstikker de nødvendige specielle vilkår til boringen18. Kommunalbestyrelsen 
kan for eksempel udstikke vilkår om følgende, jf. § 6, stk. 1 i BEK 1000 af 
26/07/2007. 

1) Borearbejdets formål. 

2) Udførelse og indretning af boring og overbygning, herunder materialer og 
eventuel installation af prøvehane til udtagning af råvandsprøver. 

3) Renpumpning og tilbagepejling. 

4) Prøvepumpning. 

5) Underretning af kommunalbestyrelsen om tidspunkt for forerørssætning 
og tætning. 

6) Underretning af kommunalbestyrelsen om tidspunkt for renpumpning. 

7) Koordinat- og kotesætning af boringen. 

8) Indberetning til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og 
Grønland (GEUS), jf. kapitel 5. 

9) Elektronisk læsbar mærkning af boringen til identifikation, f.eks. ved 
angivelse af Borearkiv nr. (DGU nr.) på boringen. 

10) Hvornår og hvordan boringen skal sløjfes 

                                                                        

18 Såfremt der er tale om A-boringer, jf. § 7 i Bekendtgørelse nr. 1000 af 26/07/2007. 
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Der udføres ligeledes en VVM-screening, jf. § 3, stk. 2 i Bekendtgørelse om 
vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør 
af lov om planlægning. nr. 1335 af 06/12/2006. 

Fase 2 - er høringsfasen, hvor VVM-afgørelsen sendes til offentlig høring, med 
indsigelsesfrist på 4 uger. Kommunalbestyrelsen kan også vælge at sende VVM-
afgørelsen til offentlig høring når den endelige tilladelse gives, jf. fase 3, for derved 
at spare tid.  

Kommunalbestyrelsen kan informere parter med speciel interesse i sagen via 
partshøring og offentlig annoncering. En eventuel annoncering vurderes på 
baggrund af de udtalelser der er indkommet på sagen, jf. § 9 i Bekendtgørelse om 
vandindvinding og vandforsyning. nr. 1451 af 11/12/2007. Partshøring kan for 
eksempel være naboer, specielle virksomheder, eller andre med specielle interesse i 
det område hvor boringen/anlægget etableres. 

Hvis kommunen skønner, at boringen er ubetænkelig, kan der gives en tilladelse til 
at gå i gang med borearbejdet med det samme, før fristerne for VVM-screeening er 
udløbet, jf. § 34 i Bekendtgørelse om Vandindvinding og Vandforsyning. Nr. 1451 
af 11/12/2007. 
 

Fase 3 – Tilladelse gives på baggrund af resultaterne fra fase 2. Tilladelsen sendes 
til ansøgeren og i kopi til de klageberettigede, jf. Vandforsyningsloven, § 80. I nogle 
tilfælde sendes ansøgningen til fornyet behandling på baggrund af indsigelser i 
høringsfasen (i fase 2) eller efter klageperioden.  

Hvis der ikke har været indsigelser i høringsperioden, påbegynder ansøgeren 
arbejdet med etablering af boringen. Såfremt borearbejdet påbegyndes af ansøger 
inden klagefristens udløb, er det på ansøgers eget ansvar, og det kan betyde, at 
ansøger skal føre forholdene tilbage til ”naturlig” tilstand, hvis tilladelsen mod 
forventning ikke kan gives. 
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Modtager ansøgning om boretilladelse

(kommunen)

Faglig vurdering og

VVM-screening

(kommunen)

VVM-afgørelse

4 uger

(indsigelse)

Endelig sagsbehandling og godkendelse 

af boretilladelse

(kommunen)

Endelig tilladelse til 

ansøger og kopi til 

klageberettigede 

med 4 uger 

(klagefrist)

Kommunen kan sende 

tilladelsen til offentlig 

annoncering med 3 ugers 

indsigelsesfrist

Kommunen godkender 

borestedet, hvis de akter 

at give tillladelse

Tilsyn på 

borepladsen, 

kontrol af vilkår jf. 

boretilladelsen

VVM-afgørelsen kan 

også sendes i høring 

samtidig med tilladelsen, 

hvorved der spares tid.  

Figur 7: Eksempel på arbejdsfaser og processer ved håndtering af boretilladelser. 

 

3 . 2 . 2 . 2  Ek se mp e l  på  s ag s f o r l øb  

Eksemplet taget udgangspunkt i en ansøgning fra et vandværk om etablering af ny 
indvindingsboring. 

Fase 1 - Opstart 

1) Kommunen modtager ansøgningen.  

2) Der fremsendes kvittering for modtaget ansøgning til ansøgeren inden 2 
uger, jf. § 23, stk. 2 i Forvaltningsloven nr. 1365 af 07/12/2007. Der kan i 
den enkelte kommune være besluttet en kortere svarfrist.  

3) Der oprettes en sag i kommunens sagsbehandlingssystem.  

4) Der gennemføres en faglig vurdering af ansøgningen, som bl.a. kan 
omfatte: 



K A P I T E L  3 . 2  B O R E T I L L A D E L S E R  

 36

a. Der udføres konfliktsøgning i forhold til lokale og nationale 
fredningsarealer, som for eksempel fredsskov, beskyttelseslinjer, § 
3 områder, Natura-200019 områder og andre relevante temaer fra 
region- og vandplan. Dette arbejde udføres typisk ved hjælp af 
kommunernes GIS systemer, der kan udføre de nødvendige 
konfliktsøgninger.  

b. Der fastsættes eventuelle vilkår for boringen, jf. § 6 i BEK nr. 1000 
af 26/07/2007, det kan for eksempel være krav til kotesætning af 
boringen, renpumpning og tilbagepejling, indsamling af pejledata, 
udførelse og indretning af boring og overbygning, herunder 
materialer og eventuel installation af prøvehave til udtagning af 
råvand m.v. 

Der er ikke klare regler for, hvilke vilkår kommunalbestyrelsen kan 
stille i forbindelse med en boretilladelse, udover dem der fremgår 
af brøndborebekendtgørelsens § 6. Dette gælder specielt, hvor der 
er tale om en boretilladelse til husholdningsanlæg, som ofte ikke 
kræver en indvindingstilladelse, se afsnit 3.1.1. Her vil det derfor 
være op til kommunalbestyrelsen at definere de rimelige vilkår, 
som skal gælde for boretilladelsen. 

c. Kommunalbestyrelsen godkender borested ved fysisk inspektion, jf. 
brøndborebekendtgørelsen, jf. § 8 i BEK 1000 af 26/07/2007. 

d. Hvis der er tale om en indvindingsboring, skal kommunalbestyrelsen 
ligeledes tage stilling til en række forhold som for eksempel 
grundvands- og overfladevandsinteresser inden for 
indvindingsoplandet til boringen. Dette er beskrevet under afsnit 
3.1 om indvindingstilladelser. 

10) Alle nye boringer og anlæg, indvindingstilladelser samt fornyelse af 
tilladelser (som betragtes som en ny tilladelse) kræver en VVM-screening20, 
jf. § 3 i BEK nr. 1335 af 6/12/2006. VVM-screeningen laves på baggrund 
af anmeldelsen fra ansøger og koordineres evt. med andre kontorer i 
kommunen. Hvis sagen dømmes til VVM, kan tilladelsen ikke gives men 
skal afvente den endelig VVM redegørelse. Der er VVM-pligt på 
vandforsyningsboringer med en årsproduktion på 10 mio. m3/året eller 
derover, jf. bilag 1 i BEK nr. 1335 af 6/12/2006. 

 

 

                                                                        

19 Jf. § 7 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter. Nr. 408 af 01/05/2007 

20 Se også følgende litteratur - Når VVM-reglerne er gemt eller glemt – en kommentar til 
Miljøklagenævnet praksis på forskellige områder. Af professor, dr. Jur. Peter Pagh i Tidsskrift for Miljø 
nr. 158, juni 2009. Og - VVM af eksisterende anlæg. Notits fra Miljøministeriet af 22. oktober 2007. 
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Fase 2 – Høringsperiode 

VVM-afgørelsen annonceres med 4 ugers klagefrist. VVM-afgørelsen kan 
også sendes ud samtidig med den endelige tilladelse, jf. fase 3 nedenfor. 

De høringsberettigede er: 

- Ansøger 
- Øvrige parter i sagen, jf. Forvaltningsloven 
- Danmarks Naturfredningsforening (hovedkontor) 
- Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling) 
- Friluftsrådet (Hovedkontor) 
- Friluftsrådet (Lokalafdeling) 
- Miljøcenter [xxx] 

 
Det vurderes individuelt, om der er særlige interessenter/parter, 
som skal høres. 

 
5) Ansøgningen kan sendes til offentlig annoncering samme dag, som VVM-

afgørelsen sendes i høring. Ved offentlig annoncering af tilladelsen er der 3 
ugers indsigelsesfrist. 
 
Hvis kommunalbestyrelsen skønner, at boringen er ubetænkelig, kan der 
gives en tilladelse til at gå i gang med borearbejdet med det samme, før 
fristerne for VVM-screening er udløbet, jf. § 34 i BEK. Nr. 1451 af 
11/12/2007. 
 

Fase 3 – Endelig tilladelse gældende 

6) Er der ikke indkommet indsigelser på ansøgningen eller klager på VVM-
afgørelsen, giver kommunalbestyrelsen en tilladelse som er gældende, og 
ansøgeren kan påbegynde borearbejdet dog med forbehold for klager 
under pkt. 9 nedenfor. Brøndboreren har i anmeldepligt til 
kommunalbestyrelsen, 10 dage før boringen påbegyndes, jf. § 5, stk. 3 i 
BEK nr. 1000 af 26/07/2010. 

7) Efter boringen er etableret, kan kommunalbestyrelsen vælge at udføre et 
endeligt tilsyn og sikre, at vilkår for boringen eller anlægget, jf. 
boretilladelsen er korrekt udført. Kommunalbestyrelsen kan også vælge at 
føre tilsyn under borearbejdet for med egne øjne at vurdere de jordprøver, 
som udtages under borearbejdet, og se om specielle vilkår overholdes. 
Dette tilsyn er ikke lovpligtigt. 

8) Boringstilladelsen sendes til ansøgeren samt i kopi til de klageberettigede, 
som er:  

• Sundhedsstyrelsen 
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• Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i 
sagens udfald  

• Danmarks Naturfredningsforening 

• Danmarks Sportsfiskerforbund  

• Forbrugerrådet 

Bemærk, at Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks 
Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet ikke er klageberettigede i sager, 
der omhandler følgende, jf. § 80 i Vandforsyningsloven: 

- Anlæg med en årlig indvinding af grundvand på højest 3.000 m3, der 
ikke anvendes til vanding af landbrugsafgrøder. 

- Vandforsyningsanlæg for mindre bebyggelser på landet, for så vidt 
anlægget kan forsyne hele bebyggelsen, og indvindingen af grundvand 
højst udgør 6.000 m3 årligt. 

Klagevejledning: Der er fire ugers klagefrist på VVM-afgørelsen og 
tilladelsen jf. § 60 i Planloven. Klagefristen har opsættende virkning på 
udførelse af boringer og andre anlæg. Dvs. at boringer, som udgangspunkt, 
ikke må udføres, før de 4 uger er gået. Hvis boringen udføres, sker det for 
ansøgerens egen risiko.  

 

3.2.3 Hvilke interne/eksterne parter skal involveres 

Opgave Parter 
VVM-screening - Ansøger 

- Øvrige parter i sagen, jf. 
Forvaltningsloven 

- Danmarks Naturfredningsforening 
(hovedkontor) 

- Danmarks Naturfredningsforening 
(lokalafdeling) 

- Friluftsrådet (Hovedkontor) 
- Friluftsrådet (Lokalafdeling) 
- Miljøcenter [lokale] 
 

Det vurderes individuelt, om der er særlige 
interessenter/parter, som skal høres. 

 

3.2.4 Hvilke frister indgår i opgaven 

Opgave Paragraf Løbende frister Absolutte 
frister 

Godkendelse af 
borested 

§ 8 i BEK 1000 af 
26/07/2007 

- Inden der udstedes 
tilladelse 

Ingen 

Ved høring  af VVM- § 6 i BEK nr. 1335 af - 4 ugers høringfrist Ingen 
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afgørelse 06/12/2006 og 
§ 77 i 
Vandforsyningsloven 

for 
klageberettigede 

 

Ved offentlig 
annoncering af 
tilladelse 

§ 21 i 
Vandforsyningsloven 
§ 19 i 
Miljøbeskyttelsesloven 

- 3 ugers 
indsigelsesfrist 

Ingen 

Ved endelig 
offentliggørelse af 
tilladelse sendes til 
klageberettiget 
myndigheder 

§§ 77 og 80 i 
Vandforsyningsloven 

- 4 ugers klagefrist Ingen 

 

3.2.5 Hvilke data skal indberettes til Jupiter 

Kommunalbestyrelsen har ingen indberetningsforpligtigelser omkring 
boringstilladelser.  

Hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at andre parter, interne som eksterne, kan 
have interesse i boretilladelsen, kan kommunalbestyrelsen sende tilladelsen i kopi. 
Dette kan f.eks. være til nabo kommunen eller regionen. 

3.2.6 Hvad skal der produceres 

En boretilladelse består hovedsagligt af informationer, som identificerer ansøgeren, 
information om formålet med den ansøgte boring eller anlæg, vilkår for boringen, 
jf. § 6 i BEK nr. 1000 af 26/07/2007, den endelige afgørelse fra 
kommunalbestyrelsen og en klagevejledning. I bilag 5 ses et eksempel på en 
boretilladelse til udførelse af en undersøgelsesboring. 

3.2.7 Links / relevant lovgivning 

Oversigt over de væsentligste lovtekster på området. Der er så vidt muligt benyttet 
hyperlinks, med link til Retsinformaion.dk. 

• Bekendtgørelse af lov om vandforsyning, Nr. 635 af 07/06/2010, herunder 
specielt kapitel 4 og 5, samt § 21. 

• Bekendtgørelse af lov om Råstoffer, nr. 950 af 24/09/2009 

• Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. Nr. 879 af 26/06/2010, 
herunder specielt § 19 stk. 1. 

• Bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 937 af 24/09/2009 

• Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 
Nr. 1000 af 26/07/2007. 

• Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning Nr. 1451 af 
11/12/2007 



K A P I T E L  3 . 2  B O R E T I L L A D E L S E R  

 40

• Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning 
på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Nr. 1335 af 
06/12/2006. 

• Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Nr. 408 af 
01/05/2007 

• Når VVM-reglerne er gemt eller glemt – en kommentar til 
Miljøklagenævnet praksis på forskellige områder. Af professor, dr. Jur. 
Peter Pagh i Tidsskrift for Miljø nr. 158, juni 2009. 

• VVM af eksisterende anlæg. Notits fra Miljøministeriet af 22. oktober 
2007. 

 

 



 

 

3.3 Kontrol af vandværker 
3.3.1 Hvad er formålet med opgaven 

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med vandværkerne i Danmark, hvor tilsynet 
omfatter tilsyn med vandkvaliteten, tilsyn med driften, tilsyn med indvundne 
vandmængder og godkendelse af kontrolplaner, jf. Vandforsyningsloven §§ 57, 58 
og 60, samt Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 
nr. 1449 § 6 stk. 3. Kommunernes vandværkskontrol skal være med til at sikre, at 
vandforsyningsanlæg og nødvandforsyningsanlæg, som minimum, leverer vand af 
god kemisk og bakteriologisk kvalitet. Desuden skal tilsynet sikre, at vandværkerne 
har en høj forsyningssikkerhed og ved den årlige godkendelse af takstblade 
kontrollere, at vandværkerne har en sund økonomi. 

I vandværkskontrollen indgår fem hovedopgaver: 

1. Kontrol af analyseresultater fra råvand og rentvandsprøver 

Kommunalbestyrelsen skal føre regelmæssig kontrol med vandkvaliteten 
på vandværkerne. Dette sker via analyseblanketter, der fremsendes til 
kommunerne, i kopi, fra analyselaboratorier. Vandværkerne skal selv sikre, 
at der udtages det rette antal prøver til analyser af rå- og rentvandsprøver, 
hvorefter det er kommunalbestyrelsen ansvar at føre tilsyn med 
vandkvaliteten. Vandkvaliteten kontrolleres i forhold til gældende 
grænseværdier jf. BEK 1449 af 11/12/2007 bilag 1a-1d. 
Kommunalbestyrelsen skal i tilknytning til denne opgave godkende eller 
afvise nye analyseresultater, når de er fremsendt fra laboratorierne og 
registreret i Jupiter, jf. høringsversion af Vejledning om indberetning og 
godkendelse af vandforsyningsdata. 

2. Udarbejdelse af kontrolplan/prøveplan 

Det er kommunalbestyrelsens ansvar at godkende vandværkernes 
kontrolplaner, og i mange tilfælde er det også kommunalbestyrelsen, der 
udarbejder kontrolplanerne. Krav til hyppigheden og typer af kontroller på 
vandværker er defineret i BEK 1449 af 11/12/2007, kap. 3 samt 
Vejledning om Boringskontrol på vandværker. Nr. 2 af 1997 kap. 6. 

3. Teknisk og hygiejnisk tilsyn med vandværker 

Det er kommunalbestyrelsens ansvar at føre tilsyn med vandværkerne og 
tilse, at vandværksbygninger og installationer fremstår rene og velholdte. Et 
vandværk er en fødevareproducerende virksomhed og den almindelige 
hygiejniske tilstand skal derfor være høj, jf. BEK 1449 af 11/12/2007, § 2 
og kap. 5.  

4. Indberetning af indvundne vandmængder 

Vandværker er forpligtiget til at indsamle data vedrørende 
indvindingsmængder, importerede/eksporterede vandmængder og 
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pejlinger. Data vedrørende indvindingsmængder og 
importerede/eksporterede vandmængder skal indberettes til 
kommunalbestyrelsen, som efterfølgende skal kontrollere og indberette de 
modtagne data til Jupiter databasen. Indberetningen foregår via 
kommunernes fagsystemer, jf. BEK nr. 1449, § 24. Enkelte kommuner 
indberetter data via GEUS’ hjemmeside. 

5. Godkendelse af vandværkstakster 

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Vandforsyningslovens § 53 
godkende de almene vandværkers takster21 en gang årligt, på baggrund af 
vandværkernes regnskab og budget. kommunalbestyrelsen godkender 
taksterne ved at vurdere, om vandværkerne har de fornødne indtægter til 
en fortsat drift og dermed sikre den fortsatte vandforsyning til borger, 
institutioner og erhverv. 

3.3.2 Hvilke elementer indgår i opgaven 

I det følgende er de fem opgavetyper 1) kontrol af vandværksanalyser 
(analyseblanketter), 2) kontrolplaner og 3) teknisk hygiejnisk tilsyn, 4) indberetning 
af indvundne vandmængder og 5) kontrol af vandværkstakster beskrevet mere 
detaljeret i separate underafsnit. 

 

3 . 3 . 2 . 1  K on t ro l  a f  a n a ly se r esu l ta t e r  f r a  råv a nd  o g  

r e n tva n dsp r øv er .  

Vandværkerne skal med jævne mellemrum udtage vandprøver til analyse af 
vandkvaliteten. Der udtages både vandprøver af råvand og rentvand, som skal 
udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium. Hyppigheden hvormed 
prøver udtages og hvilke stoffer, der analyseres for er defineret i kontrolplanen for 
vandværket, jf. afsnit 3.3.2.2. 

Når analyselaboratorierne har gennemført deres analyse af en vandprøve, skal 
laboratoriet fremsende en analyseblanket til vandværket med kopi til kommunen. 
Hvis kvalitetskravene ikke er overholdt skal laboratoriet også sende en kopi til den 
regionale sundhedsstyrelse. Laboratoriet skal ligeledes indberette resultaterne til 
Jupiter databasen via STANDAT formatet, jf. BEK nr. 1449 af 11/12/2007, kap. 
6. Se også Figur 1.  

Kommunalbestyrelsen er herefter forpligtiget til at føre tilsyn med vandkvaliteten 
på det pågældende vandværk via de fremsendte analyseblanketter.  

                                                                        

21 Anlægsbidrag og driftsbidrag. 
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1. VANDVÆRK

Bestiller analyse til 

offentlig kontrol hos 
laboratorie

2. LABORATORIE

Udtager prøver og 

analyserer rå- og 
rentvandsprøver til 

offentlig kontrol

3b. REGIONALE 
SUNDHEDSSTYRELSE

Modtager kopi af 

analyseresultater fra 
laboratoriet når 

kvalitetskrav er 

overskredet

3a. VANDVÆRK

Modtager 

analyseresultater fra 
laboratoriet

3d. GEUS

Laboratoriet 
indberetter 

analyser via 

STANDAT 
formatet

3c. KOMMUNE

Modtager 

analyseresultater 
fra laboratoriet

7. GEUS

Offentliggøre 
data, når data er 

godkendt af 

kommunen 
GEUS’s 

hjemmeside

6. KOMMUNE

Godkender

analyser hos 
GEUS

via deres 

hjemmeside

5. GEUS

Fremsender link 
til kommunen der 

anviser hvor 

kommunen skal 
godkende nye 

analyseresultater

 

Figur 8: Data-flow for bestilling, modtagelse og kontrol af analysedata. 

 

Kommunalbestyrelsen kontrollerer analyseblanketter i forhold til gældende 
grænseværdier for drikkevand jf. bilag 1a+1b i BEK nr. 1449 af 11/12/2007, 
derudover kontrolleres en række formalia omkring analyseblanketten, så som: 

• Er der tale om en råvandsprøve eller en rentvandsprøve? 

• Hvor er prøven udtaget og fra hvilket vandværk? 

• Er prøvestedet pålideligt?  

• Er prøven udtaget af et akkrediteret laboratorium? 

• Hvem har udført analysearbejdet, og hvornår er det sket? 

Kontrol af 

analyseblanketter 
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For at holde styr på indkomne analyseblanketter kan kommunalbestyrelsen oprette 
en liste (f.eks. via et regneark) med indkomne analyseblanketter (Vandværk og 
rapportnummer). På den måde kan der føres kontrol med, om vandværket 
gennemfører de prøver og analyser, som de er forpligtiget til jf. kontrolplanen, og 
holde styr på om laboratorierne indberetter de rette analyseresultater til Jupiter. 

 

Kommunalbestyrelsen kontroller, om vandkvaliteten har ændret sig siden sidste 
prøvetagning, og det registreres hvordan grundvandskvaliteten udvikler sig, om der 
sker udvikling i indholdet af f.eks. fluorid, natrium, klorid, arsen m.v. samt 
ændringer i de organiske mikroforureninger. Det sidste er et forbyggende arbejde, 
der skal afslører eventuelle trusler mod vandforsyningen.   

Hvis der observeres ændringer i råvandskvaliteten, som ligger under 
grænseværdien, for eksempel ved stigning i fluorid, arsen, natrium, klorid m.v, skal 
det sammen med vandværket vurderes, om indvindingen kan gøres mere skånsom 
evt. ved at fordele indvindingen på flere boringer. 

Er der stigning i indholdet af organiske mikroforureninger, men det er under 
grænseværdien, laves sammen med vandværket en plan for, hvordan man vil agere 
hvis koncentrationen stiger til over grænseværdien. 

Der er ikke fastsat grænseværdier på råvand, men hvis analyser viser en 
overskridelse af de lovbestemte grænseværdier og kvalitetskrav, henvises først og 
fremmest til lovgivningen: BEK nr. 1449 af 11/12/2007, Vejledning nr. 2 af 1984 
om kvalitetskrav til visse stoffer i drikkevandet, Vejledning nr. 3 af 2005 om 
vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg og Vejledning nr. 9243 af 
21/05/2010 om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske 
drikkevandsparametre, som beskriver hvordan kommunalbestyrelsen skal agere. 

 

Kommunalbestyrelsen kontrollerer, at prøven overholder gældende retningslinjer 
for grænseværdier. Ved modtagelse af en analyse med overskridelse af de 
lovbestemte grænseværdier og kvalitetskrav henvises til: BEK nr. 1449 af 
11/12/2007 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, Vejledning nr. 2 
af 1984 om kvalitetskrav til visse stoffer i drikkevandet, Vejledning nr. 3 af 2005 
om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg og Vejledning nr. 9243 af 
21/05/2010 om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske 
drikkevandsparametre.  

Følgende er eksempler på, hvordan kommunalbestyrelsen kan reagere på 
overskridelser af grænseværdier i drikkevandsanalyser, se også bilag 6 for 
inspiration eller Vejledning nr. 9243 af 21/05 2010 om håndtering af overskridelser 
af de mikrobiologiske drikkevandsparametre og Vejledning nr. 2/1984 om 
kvalitetskrav til visse stoffer i drikkevandet. 

 
 

Kontrol af 

analyseresultater 

fra råvandsprøver 

Kontrol af 

analyseresultater 

fra 

rentvandsprøver 
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Mikrobiologiske/bakteriologiske overskridelser: 

Hvis der er bakteriologiske overskridelser, som ligger under 
kogeanbefalingsgrænseværdierne, tages kontakt til vandværket, og det aftales, hvad 
der gøres for at bringe forholdet i orden, hvornår der udtages en opfølgende prøve 
til analyse, og hvilke parametre der analyseres for. Her anbefales der ofte en fuld 
bakteriologisk kontrol, se Figur 9.  

Hvis der er bakteriologiske overskridelser, som ligger over grænsen for 
kogeanbefalingen, skal embedslægen kontaktes og tages med på råd, hvorefter 
kommunalbestyrelsen kan udstede en kogeanbefaling. I nogle tilfælde kan 
overskridelsen være af en sådan karakter, at kogeanbefalingen kan ændres til et 
påbud om kun at anvende vandet til toiletskyl. I disse situationer vil man ofte, 
afhængigt af den konkrete sag, helt stoppe udpumpningen fra værket22. 

Når kommunalbestyrelsen udsteder et påbud om kogeanbefaling, formuleres en 
vejledning/standardtekst til vandværket, som de kan sende ud til borgerne med 
beskrivelse af den konkrete kogeanbefaling, se bilag A i Miljøstyrelsens vejledning 
omhåndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre nr. 
9243 af 21/05/2010. Denne proces kan både ske via dialog eller som et påbud til 
vandværket. Påbud benyttes, når drikkevandet vurderes at være sundhedsfarlig, 
eller det vurderes, at drikkevandet kan blive sundhedsfarligt, jf. § 62 i 
Vandforsyningsloven.  

Sideløbende med at kommunalbestyrelsen udsteder påbud om kogeanbefaling til 
vandværket, aftales med vandværket, hvordan de aktuelle problemer skal løses, så 
vandværket kan bringes tilbage til normal drift. Dette vil bl.a. omfatte en tidsplan, 
aktivitetsplan og krav til kontrolanalyser. 

Påbudet kan indeholde krav om forbedret vandkvalitet, gennemgang af 
vandværket, udarbejdelse af plan for genskabelse af god vandkvalitet. 

I alvorlige tilfælde eller tilfælde hvor vandværket ikke overholder aftalte tidsfrister, 
kan det være nødvendigt at forbyde vandværket fortsat drift.  

Permanente overskridelser på ikke mikrobiologiske parametre skal vendes med 
embedslægen, og der skal findes en metode, hvorved problemet kan løses.  

Der kan ikke gives dispensation for vandværksdrift ved overskridelser på 
bakteriologiske parametre.  

                                                                        

22 Såfremt en fødevarevirksomheds vandforsyningsanlæg ikke opfylder kvalitetskravene til drikkevand, 
gælder dispensationsmuligheden i BEK nr. 1449 af 11/12/2007, § 18, hvorefter kommunalbestyrelsen 
har mulighed for at dispensere fra kravene. Der kan i ganske særlige tilfælde åbnet mulighed for, at 
fødevarevirksomheder kan anvende vand fra vandforsyningsanlæg, der ikke opfylder bekendtgørelsens 
kvalitetskrav. Miljøstyrelsen kan i sådanne tilfælde undtage et anlæg fra bekendtgørelsens kvalitetskrav 
efter positiv indstilling fra Fødevarestyrelsen., jf. afsnit 2.6 i Vejledning nr. 3 af 2005 om vandkvalitet og 
tilsyn med vandforsyning anlæg. 
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Figur 9: Oversigt over handlemuligheder ved forhøjede værdier af Coliforme bakterier, E.Coli og Kimtal ved 37 gr. celcius  i 
rentvandsprøver.  
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Overskridelser på behandlingsmæssige parametre: (ammonium, nitrit, ilt, jern, mangan, metan og 
svovlbrinte)23 

Ved overskridelser på de behandlingsmæssige parametre, tager 
kommunalbestyrelsen kontakt til vandværket for at høre, om de er bekendt med 
uregelmæssig drift på prøvetagningstidspunktet, som kan være forklaringen på 
overskridelserne. 

Hvis vandværket ikke kender årsagen til problemet, opfordres vandværket til (inden 
for for eksempel 1-2 uger) at gennemgå værkets behandlingsfunktion (gerne med 
fagteknisk assistance) for at finde årsagen og tilhørende løsningsforslag. 

Vandværket gøres for eksempel opmærksom på følgende punkter, der bør 
undersøges: 

• Anlæggets belastning i forhold til dets behandlingsmæssige kapacitet 

• Iltningens/kompressorens effektivitet 

• Filterets funktion, sammenkittet filtermateriale/ormehuller 

• Returskylleprocedure / -hyppighed 

Herefter aftales en tidsfrist for gennemførelsen af afhjælpningen, for indkøring og 
for ny analyse, med for eksempel 3 til 6 uger frist for det samlede forløb. 

Det aftales endvidere hvilke parametre, der bør indgå i den opfølgende analyse til 
dokumentation for, at problemet er løst. 

 
Overskridelser organiske mikro parametre: 

Hvis kommunalbestyrelsen observerer overskridelser på f.eks. 
pesticider/opløsningsmidler, kan vandværket, i samråd med kommunalbestyrelsen, 
i en periode aftale, at vandet blandes op med vand fra uforurenede boringer, eller at 
vandværket forsyner forbrugerne helt eller delvist med vand fra nabovandværket. 
Det sidste hører dog til sjældenhederne. I den mellemliggende periode benytter 
vandværket tiden til at undersøge nærmere, hvor forureningen kommer fra, og om 
den kan standses/undgås. Det er vigtigt, at vandværket benytter denne periode 
effektivt. Derudover gælder de samme regler for dispensation, som beskrevet 
under ovenstående afsnit om Mikrobiologiske/bakteriologiske overskridelser: 

 
Forhøjet indhold af NVOC 

Organisk stof i grundvandet stammer fra det organiske stof, der bliver opløst fra de 
jordlag, nedsivningsvandet passerer, eller fra det organiske stof, som grundvandet 
                                                                        

23 De konkrete typer og årsager til belastning af drikkevandet kan variere meget fra landsdel til landsdel 
og vil afhænge af de geologiske forhold i og omkring grundvandsmagasinet. 
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kommer i kontakt med. Det er specielt marine aflejringer, der har et højt indhold af 
organisk stof. Hvis nedsivningsvandet passerer gennem humusrige lag, er der 
mulighed for, at der bliver opløst organisk stof i større mængder. De humusrige 
aflejringer er f.eks. tørv.  Spildevand, lossepladsperkolat samt husdyrgødning har et 
højt indhold af organisk stof, og disse kan i en forureningssituation bidrage til en 
forøgelse af grundvandets indhold af organisk stof (NVOC). 

Et højt indhold af NVOC kan ikke fjernes ved normal vandbehandling. Derfor 
skal vandværket, ved overskridelse af grænseværdier, enten fortynde sig ud af 
problemet, finde nye boringer med mindre indhold af NVOC eller kobles på et 
andet vandværk. 

 
Overskridelser på salte i vandet (natrium, chlorid og fluorid): 

Natrium og klorid er ofte sammenhængende, og ofte fra kystnære boringer, der er 
dog også salt i en del boringer langt fra kysten. Hvis kommunalbestyrelsen 
observerer stigende saltkoncentrationer, bør det aftales med vandværket, at der 
pumpes varsomt for at undgå en yderligere stigning i salt koncentrationen. 

Fluorid stammer ofte fra dybe kalkboringer med ”gammelt” vand. Det bør aftales 
med vandværket, at der ikke suges for kraftigt på boringer i fluoridområder, hvilket 
allerede gælder fra prøvepumpningsfasen, og det skal derfor overvejes ved bore- og 
indvindingstilladelser. 

Det er i en del tilfælde lykkedes at mindske fluoridindholdet ved at skifte til mindre 
boringspumper og ved at afproppe den nederste del af en boring – dette er ofte en 
mulighed, idet vandbehovet i dag er langt mindre end for f.eks. 30 år siden, da 
mange af de meget dybe boringer blev etableret – samtidig er man i dag mere 
opmærksom på skånsom indvinding, dvs. indvinding fordelt over næsten alle 
døgnets timer. 

 
Overskridelser på næringsstoffer (nitrat, fosfor og kalium): 

Ved overskridelser på nitrat, fosfor og kalium kan problemet skyldes forurening af 
indvindingsstedets omgivelser med kunstgødning/husdyrgødning. Det kan også 
skyldes ”kortslutning” af de øvre og nedre grundvandsmagasiner, en ”utæt” boring 
eller et utæt forerør.  

Hvis der er forhøjet værdier af nitrat, bør kommunalbestyrelsen være opmærksom 
på restriktioner for vandets anvendelse til hhv. drikkevand eller drikkevand til børn 
under 1 år. Dette drøftes i hvert enkelt tilfælde med embedslægen. 

 

Dispensationer på overskridelse stoffer bortset fra bakteriologi : 

Der kan gives dispensation for vandværksdrift, når overskridelser af grænseværdien 
ses på de kemiske stoffer. I dette tilfælde kan der gives dispensation på op til 3 år. 
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Denne dispensation kan forlænges en gang af kommunalbestyrelsen og i sjældne 
tilfælde en gang mere af BLST og EU, jf. BEK 1449 af 11/12/2007, § § 17-20. 

 

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at godkende eller afvise de analyseresultater, 
som analyselaboratorierne indberetter til Jupiter.  

Kommunen modtager indledningsvist en e-mail fra GEUS med link til de data, 
som kommunalbestyrelsen skal kvalitetssikre og godkende eller afvise. Det er de 
brugere, som har rollen ”grundvand_kemi_godkend” og 
”drikkevand_kemi_godkend”, som modtager en mail. Rollerne tildeles af 
kommunens administrator via brugerstyringen på Danmarks Miljøportal. Er man 
nyoprettet som bruger, med de nævnte roller, er det nødvendigt indledningsvist at 
logge på GEUS hjemmeside, for dermed at blive oprettet i deres system. Herefter 
vil man automatisk modtage en mail (med link) til de nye analysedata, der skal 
godkendes.  

Via linket får kommunen adgang til GEUS’ webapplikation (den sikre del af 
GEUS’s hjemmeside), hvorfra kommunen kan se alle analyseresultater, som er 
tilgået Jupiter, og som kommunalbestyrelsen endnu ikke har godkendt eller afvist.  

Kommunalbestyrelsen kan bl.a. forhold sig til følgende:  

• Der kontrolleres i forhold til eget regneark, jf. afsnit om kontrol af 
analyseblanketter, om analysen er modtaget af kommunen som pdf/papir. 
Der bør ikke godkendes analyser, som ikke er modtaget som pdf/papir 

• Såfremt en analyse afvises, skal der skrives mail til laboratoriet om 
afvisningen, således at de kan genindberette korrekt. Laboratoriet bliver 
ikke informeret via Jupiter systemet. 

• Det kontrolleres, om analysen fejlbehæfte, herunder om der er indberettet 
på det rigtige vandværk / på den rigtige boring og som den rigtige 
analysetype. I nogle tilfælde ses, at analyser indberettes forkert og ender hos 
kommunen men skulle være godkendt af Region eller Miljøcenter. I dette 
tilfælde skal kommunalbestyrelsen afvise analysen og kontakte laboratoriet 
med henblik på opretning af fejlen. 

• Nogle kommunalbestyrelser forholder sig også til, om analyserne ligger 
inde for de normale niveauer for at tjekke analysefejl og/eller kommafejl. 

• Det er forbrugskommunen der skal føre tilsyn med vandværket. Der kan 
dog være selvstændige aftaler kommunerne imellem, hvis der er flere 
forbrugskommuner involveret. 

En nærmere beskrivelse af de procedurer, som kommunalbestyrelsen skal følge for 
at godkende analyseresultater i Jupiter, er beskrevet i Høringsversion af vejledning 
om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata fra 2010, samt i Vejledning 

Godkendelse af 

analysedata via 

GEUS’s 

hjemmeside 
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i godkendelse af vandanalysedata fra GEUS af 4. januar 2008. Den sidste 
vejledning er tilgængelig via Danmarks Miljøportal på følgende link.  

 

3 . 3 . 2 . 2  U da rb e j de ls e  a f  ko nt r o l p l an /p r ø ve p l an  

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at godkende vandværkernes kontrolplaner, 
jf. § 6, stk. 3, 7) i BEK nr. 1449 af 11/12/2007. I praksis er det dog ofte 
kommunalbestyrelsen, der udarbejder kontrolplanerne og vandværkerne, der 
accepterer kommunalbestyrelsens forslag til kontrolplan. Kontrolplanens løbetid 
bestemmes af kommunalbestyrelsen og afhænger til dels af vandværkets størrelse. I 
henhold til VFL skal kontrolplaner baseres på det foregående års oppumpning. 
Hvilket vil sige, at såfremt der sker store udsving i de indvundne vandmængder, 
skal kontrolplanen revideres. Mange vandværkers indvinding er konstant, og derfor 
bliver der normalt udarbejdet prøveplaner, som gælder i 4-5 år. 

Kontrolplanerne fastsættes overordnet på baggrund den vandmængde, som 
vandforsyningsanlægget har produceret eller distribueret det foregående kalenderår. 
Kan denne vandmængde ikke oplyses, eller ventes forholdene væsentligt ændret, 
skal hyppigheden fastsættes af kommunalbestyrelsen efter et skøn over 
vandmængden. 

De grundlæggende krav til kontrolhyppighed er defineret i BEK 1449 af 
11/12/2007 bilag 9 og 10, hvor krav til hyppighed af kontroller og typer af 
kontroller er angivet på baggrund af indvundne vandmængder. Derudover kan det 
være nødvendigt at tilføje ekstra kontroller som følge af vilkår i 
indvindingstilladelsen, eksisterende påbud eller trusler fra forureninger m.v. 

For vandværker, hvor kontrolhyppigheden ikke er defineret i bilag 9 og 10 i BEK 
1449 af 11/12/2007, skal kommunalbestyrelsen fastsætte et kontrolprogram for 
vandforsyningen, hvilket typisk gælder for vandforsyningsanlæg, der indvinder 
under 3.000 m3/år bl.a. til offentlige eller private institutioner samt kommercielle 
formål. En yderligere detaljering om hvorvidt kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn 
med de små vandværker fremgår af afsnit 11.1 i Miljøstyrelsens vejledning om 
vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg nr. 3 af 2005. Se også Figur 10 
nedenfor. BEK nr. 1449 af 11/12/2007 angiver ligeledes minimumskrav til 
kontrolhyppigheden/kontrolplanen.  

Vandværkerne har til enhver tid mulighed for at udtager flere prøver en dem, der er 
defineret i kontrolplanen. 

Det er vigtigt, at det i kontrolplanen fremgår, at prøverne skal udtages fordelt over 
året, og at ledningsnetsanalyserne udtages repræsentativt/fordelt over 
ledningsnettet og på et fast sted defineret ved adresse eller UTM koordinat. Dette 
er ikke et krav, men prøvestedet vil efterfølgende få et selvstændigt id i Jupiter, 
hvorefter det er muligt at udtrække tidsserier på analysedata fra det pågældende 
prøvested. Hvis der ikke oprettes eksakte prøvesteder på ledningsnettet, vil alle 
ledningsnetsprøver fra samme anlæg ligge med samme identifikationsnummer. 
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Når kommunalbestyrelsen har udarbejdet udkast til kontrolplan fremsendes planen 
til høring hos vandværket, og der fastsættes en rimelig høringsfrist på for eksempel 
14 dage, hvorefter den endelig kontrolplan udarbejdes og fremsendes til 
vandværket.  

Et eksempel på en kontrolplan er vedlagt i bilag 7. 

 

 

Figur 10: Eksempel på krav til kontrolhyppighed for Ikke almene vandforsyninger og Almene vandforsyninger med egen 
boring/oppumpning, der indvinder mindre end 3.000 m3/år. FK=forenklet kontrol, NK=Normal kontrol, UK=Udvidet 
kontrol, Spor=Uorganiske sporstoffer, Organisk=Organisk microforurening. Den anførte brøk forstås således, at 1/5 betyder 
en undersøgelse hvert femte år, mens 1/1 betyder en undersøgelse om året. Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der 
vedtager analysefrekvenser for indvindinger under 3.000 m3. 

For de mindste værker vil prøvekravet typisk være meget begrænset, for eksempel 
med en forenklet kontrol hvert 5. år, se Figur 10. Kommunalbestyrelsen kan her 
supplere med yderligere vejledning til vandværket om analyser og vandkvalitet, så 
vandværket selv har mulighed for at til vælge en større eller evt. flere analyser end 
de lovbundne. Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der vedtager 
analysefrekvenser for de mindste indvindinger - under 3.000 m3. 

Kontroltype Hvor udtages kontrollen? 
Forenklet kontrol Analyser af vand til husholdningsbrug fra ikke-almene 

vandforsyningsanlæg, som producerer mindre end 3.000 
m3 vand årligt - typisk fra private enkeltindvindere men 
også små vandværker, der leverer vand til 
sommerhusbebyggelse eller små enklaver. 
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Begrænset kontrol Analyser af prøver af behandlet vand fra tapsteder på 
ledningsnet 

Normal kontrol Analyser af prøver af behandlet vand fra vandværk 

Udvidet kontrol Analyser af prøver af behandlet vand fra vandværk 

Kontrol med organiske 
mikroforureninger 

Analyser af prøver af behandlet vand fra vandværk 

Kontrol med uorganiske sporstoffer Analyser af prøver af behandlet vand fra tapsteder på 
ledningsnet 

Boringskontrol Analyser af prøver af råvand udtaget fra de enkelte 
indvindingsboringer til vandværk 

Tabel 1: Oversigt over de forskellige kontroltyper, som udføres på vandværker med beskrivelse af hvor kontrollerne 
udtages. Hvilke stoffer der, som minimum, analyseres for ved de enkelte kontroller, fremgår af BEK 1449 bilag 2-8. 

 
Opfølgning på manglende prøvetagning 

Det bør kontrolleres jævnligt om vandværkerne overholder deres 
kontrolprogram/prøveplan, og om vandværket overholder særlige vilkår for 
prøvetagning, hvis sådanne er defineret. Overholder vandværket ikke sine 
forpligtigelser, sendes en påmindelse, evt. formuleret som påbudsvarsel og om 
nødvendigt efterfølgende påbud.  

 

3 . 3 . 2 . 3  Te kn is k  og  h yg ie jn i s k  t i l s yn  me d  va nd væ r ke r  

Det er kommunalbestyrelsen, der udfører teknisk og hygiejnisk tilsyn på 
vandværkerne, og det er kommunen, hvori et anlægs vand forbruges, som har 
tilsynspligten med vandforsyningen, jf. § 2 i BEK nr. 1449 af 11/12/2007 samt 
Vejledning nr. 5 af 2005 fra Miljøstyrelsen om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg. Hyppigheden fastlægges af kommunalbestyrelsen og kan 
varierer afhængig af størrelse og stand på de enkelte vandværker. Mange 
kommuner udfører tilsyn hvert 3 år. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde 
tilsynsskemaet i henhold til Miljøstyrelses vejledning nr. 3. af 2005 om vandkvalitet 
og tilsyn med vandforsyningsanlæg, som er revideret ultimo 2010, og indeholder 
eksempler på tilsynsskema. 

I Vejledning nr. 3. af 2005 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, 
kapitel 11 og 12 er beskrevet hvilke anlæg, der skal føres tilsyn med jævnfør BEK 
1449 af 11/12/20, § 26, og hvilke forhold kommunalbestyrelsen bør tage i 
betragtning ved fastlæggelse af hyppigheden, samt nogle af de forhold som 
erfaringsmæssigt bør have tilsynets særlige opmærksomhed. 

Da vandværker er en fødevareproducerende virksomhed, bør den almindelige 
hygiejniske tilstand være høj, jf. Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg, nr. 3 af 2005, afsnit 11.3. Vandværksbygning og installationer 
skal således fremstå rene og velholdte.  
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Ved tilsynet skal hele anlægget gennemgås fra kildeplads til udpumpningsanlæg, 
herunder kontrol af eventuelle højdebeholdere, trykforøgere, nødforbindelser m.v. 
Tilsynet kan for eksempel gennemføres ved at følge vandets vej fra boring til 
ledningsnettet, hvor det er vigtigt, at tilsynet omfatter tilsyn med alle vandværkets 
tilknyttede boringer, også eventuelle boringer, der ikke længere benyttes, men stadig 
er forbundet ledningsmæssigt med vandværket. Samtlige udluftningshætter, 
luftindtag, dæksler, døre og vinduer bør også tjekkes for utætheder for evt. insekter 
og krybdyr.  

Kommunalbestyrelsen skal ved tilsynet især være opmærksom på forhold, som kan 
medføre risiko for en mikrobiologisk forurening af drikkevandet. Det kan bl.a. 
være ved utætheder omkring boringer, utilstrækkeligt afdækkede 
ventilationsåbninger i vandværksbygninger, revner ved rentvandsbeholder m.v. 

Kommunalbestyrelsen bør også kontrollere vandværkets data i deres database, så 
det sikres, at IT-systemerne afspejler vandværkets tilstand, som det ser ud ved 
tilsynet. 

Når tilsynet er afsluttet sender kommunalbestyrelsen et tilsynsbrev og -skema til 
vandværket med kopi til BLST og den regionale sundhedsstyrelse, jf. BEK 1449 af 
11/12/2007, § 27, stk. 3. 

Hvis der i forbindelse med kommunens tilsyn afsløres graverende fejl på 
vandværket, kan kommunalbestyrelsen handle ud fra forskellige principper: 

• Akut påbud:  

Hvis forholdene på vandværket er meget alvorlige, og der er akut fare for 
sundheden, eller der er betydelig risiko for sundhedsfare for drikkevandet. 
Her kan kommunalbestyrelsen bede om, at vandværket lukker for den 
aktuelle vandforsyning til brugerne med øjeblikkelig virkning. Akut påbud 
benyttes sjældent. 

• Påbudsvarsel og efterfølgende påbud: 

Benyttes hvor der er sundhedsfare eller risiko for sundhedsfare, og hvor 
kommunalbestyrelsen har en formodning om, at problemerne ikke kan 
afhjælpes via dialog med vandværket, se Figur 11. 
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Figur 11: Oversigt over sagsforløb ved påbudsvarsel og efterfølgende påbud. 

 

• Dialog:  

Afhængig af alvoren af de observerede fejl kan kommunalbestyrelsen vælge 
ikke at benytte påbud men i stedet forvalte myndighedsopgaven via en 
dialogbaseret problemløsning. Dette kræver, at der eksisterer et godt og 
tillidsbaseret forhold mellem kommunalbestyrelsen og vandværk, og at 
kommunalbestyrelsen dokumenterer alle aftaler og korrespondancer. 

 

Eksempel på tilsynsforløb 

1) Kommunalbestyrelsen varsler vandværket om det forestående tilsyn med 
minimum 14 dages varsel, jf. Retssikkerhedsloven. Kommunalbestyrelsen 
vil typisk bede vandværket om at have nødvendige baggrundsdata klar, 
som skal indgå i tilsynet for eksempel pumpekapacitet, skyllehyppighed 
m.v. 
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2) Kommunen indsamler efterfølgende det nødvendige materiale, som skal 
indgå i tilsynet, herunder tilsynsskemaet. 

3) Kommunen møder op på vandværket, og tilsynet gennemføres. 
Tilsynsskemaet udfyldes, og der opsamles eventuelle noter undervejs.  

4) Kommunen renskriver tilsynsskemaet og eventuelle notater. 

5) Tilsynsbrev og -skema kan sendes til vandværket til høring, hvor der 
fastsættes en rimelig tilbagemeldingsfrist. 

6) Det endelig tilsynsbrev og tilsynsskema udarbejdes, og sendes pr. E-mail 
eller brev til: 

a. Vandværket 

b. BLST 

c. Den regionale sundhedsstyrelse 

Eventuelle anbefalinger til forbedringer tilføjes i tilsynsbrevet.  

Et eksempel på tilsynsbrev findes i bilag 8. 

7) Kommunalbestyrelsen skal en gang årligt, senest 1. april, indberette det 
samlede antal tilsyn som kommunen har gennemført igennem året på hele 
natur- og miljøområdet. I denne indberetning kan kommunalbestyrelsen 
vælge at oplyse om antallet af tilsyn udført på vandværker.  

 

3 . 3 . 2 . 4  In db e re t n i ng  a f  i nd vu nd ne  v and m æn gd er  

Ejeren af et vandindvindingsanlæg skal inden den 1. februar indberette det 
foregående års indvundne vandmængde til kommunalbestyrelsen, jf. § 24 i BEK nr. 
1449 af 11/12/2007. I praksis vælger mange kommuner at bidrage til denne proces 
ved at udsende indberetningsskemaer til vandværkerne i december måned. I 
tilknytning til de indvundne vandmængder skal vandværkerne desuden indberette 
vandmængder til filterskylning, pejledata24, og om de eventuelt har modtaget eller 
afleveret vandmængde til andre værker, jf. § 24, stk .3 i BEK nr. 1449 af 
11/12/2007. Hvis der i vandforsyningsanlæggets indvindingstilladelse er fastsat 
krav om måling og registrering af grundvandsstanden i anlæggets 
indvindingsboringer (pejlinger) og eventuelt omkringliggende boringer, skal 
kommunalbestyrelsen også anmode om at få disse resultater udleveret. Nogle 
kommunalbestyrelser opfordrer desuden deres vandværker til at indberette antal 
husstande, dvs. sommerhuse, institutioner m.v. indenfor vandværkets 
forsyningsområde. 

                                                                        

24 Såfremt det fremgår af indvindingstilladelsens vilkår. 
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Kommunalbestyrelsen opsamler data fra vandværkerne og indtaster de indkomne 
data i deres fagapplikationer, eller for nogle kommuner direkte på GEUS’ 
hjemmeside25. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at data er indberettet til Jupiter 
senest 1. april det efterfølgende år, jf. § 24, stk. 2 i BEK 1449 af 11/12/2007. For 
de kommuner, som benytter deres fagapplikation til indberetning af data, sker 
indberetningen via system til system kommunikation. 

Ejeren af vandforsyningsanlæg har desuden ansvaret for at give kommunen 
relevante oplysninger om anlægget, herunder at videregive oplysninger om 
ændringer i disse. Det drejer sig f.eks. om vandforsynings-anlæggets navn, adresse, 
koordinater, oplysninger om ejerforhold, CVR-nummer samt oplysninger f.eks. om 
vandforsyningsanlæggets boringer, boringsanvendelse og målesteder, hvorfra der 
kan udtages vandprøver. 

Ved ønske om eksempel på hvordan kommunalbestyrelsen gennemfører den 
konkrete indberetning, refereres til brugermanualen for kommunens 
fagapplikation. 

 

3 . 3 . 2 . 5  G od ke nd e l se  a f  ta ks te r  

Kommunalbestyrelsen skal godkende vandværkernes takster 1 gang årligt, på 
baggrund af vandværkernes regnskab og budget, jf. Vandforsyningsloven § 53 og 
Vejledning nr. 1 af 1986 om godkendelse af vandværkstakster. Se også Vejledning 
om Fastsættelse af Vandværkstakster fra DVF og FVD26. Kommunalbestyrelsens 
godkendelse af takster sker ofte op til vandværkets generalforsamling. 

Kommunalbestyrelsen godkender vandværkernes takster (anlægsbidrag og 
driftsbidrag), for at vurdere om vandværkerne har de fornødne indtægter til at 
kunne sikre en fortsat drift, og dermed sikre drikkevand til borger og industri. Det 
er især vigtigt, at kommunalbestyrelsen sikrer sig, at der er et fornuftigt forhold 
mellem faste takster og variable takster. Dette bør oftest være i forholdet 40/60 – 
det er dog ved for eksempel sommerhusvandværker ofte nødvendigt at afvige fra 
denne regel, idet deres reelle udgiftsfordeling er væsentlig anderledes end for andre 
vandværker. 

Vandværkets økonomi skal derudover hvile i sig selv – dvs. der må ikke samles fór 
store formuer i vandværkerne. Omvendt må pengekassen heller ikke være fór lille – 
da vandværket ellers ikke vil have noget at stå imod med, hvis der skulle ske 
uforudsete ting.  

Hvis vandværket ikke har den fornødne kapital – vil det i uheldige tilfælde være 
nødvendigt for vandværket at opkræve ekstra-bidrag fra forbrugerne. 

                                                                        

 

26 DVF Vejledning nr. 2, FVD Standard 170 
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Vandværker der er omfattet af vandsektorloven skal styre efter fastsat prisloft fra 
forsyningssekretariatet, som omfatter tidligere kommunale vandforsyninger og alle 
private almene vandværke der leverer mere end 200.000 m³/år. Kommunen har 
ikke nogen bestemmelse i forhold til hvor stor en likvid beholdning disse 
vandværker skal have, da investeringer skal være lånefinansieret. 

 

3.3.3 Hvilke interne/eksterne parter skal involveres 

Opgave Parter 
Godkendelse af analyseblanketter - Vandværk 

- Embedslæge 
- GEUS – ved godkendelse af analyser i 
jupiterdatabsen 

Godkendelse af kontrolplan - Vandværket 

Tilsyn - Vandværket 
- BLST 
- Embedslægen 
- MST – kommunalbestyrelsen årlige 
indberetning 

Påbud ved tilsyn - Vandværket 
- Embedslæge 
- Fødevarestyrelsen – hvis der udstedes 
kogeanbefaling for vandværk der leverer 
vand til fødevareproducerende 
virksomheder 

Indberetning af indvundne vandmængder - Vandværket 
- Jupiter – via fagapplikation 

Godkendelse af vandværkstakster - Vandværket 

 

3.3.4 Hvilke frister indgår i opgaven 

Opgave Paragraf Løbende frister Absolutte 
frister 

Tilsyn § 26, stk. 1+3 i BEK 
1449 af 11/12/2007. 

Det er den enkelte 
kommunalbestyrelse, 
der fastsætter 
frekvensen for tilsyn. 
Typisk udføres tilsyn 
hvert 3 år. 

 

Kommunalbestyrelsens 
indberetning af 
indvundne 
vandmængder, 
distribuerede 
vandmængder 
(import/eksport) og 
eventuelle pejledata til 

§ 24, stk. 2+3 i BEK 
1449 af 11/12/2007 

 Senest 1. 
april 
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Jupiter 

Vandværkernes 
indberetning af 
indvundne 
vandmængder, 
distribuerede 
vandmængder 
(import/eksport) og 
eventuelt pejlinger til 
kommunen. 

§ 24, stk. 1 + 3 i 
BEK 1449 af 
11/12/2007 

 Senest 1. 
februar 

Kommunalbestyrelsen 
godkendelse af 
vandværkstakster 

§ 53 i 
Vandforsyningsloven 

1 gang årligt. Tidspunkt 
fastsættes af 
kommunalbestyrelsen. 

 

Godkendelse af 
analyseresultater via 
GEUS webformular 

§ 28 i BEK nr. 1449 
af 11/12/2007 

Skal godkendes af 
kommunalbestyrelsen, 
for eksempel efter 
modtagelse af E-mail fra 
GEUS. 

 

 

3.3.5 Hvilke data skal indberettes til Jupiter 

Opgave Løbende frister Absolutte 
frister 

Hvordan 
indberettes 

Indberetning af 
indvundne 
vandmængder på 
anlægsniveau. 

Dette er ikke 
nødvendigt, hvis der 
indberettes på 
boringsniveau, se 
efterfølgende. 

 Skal indberettes 
senest 1. april 

Via kommunens 
fagapplikation 

Indberetning af 
indvundne 
vandmængder på 
boringsniveau 

Dette er ikke 
nødvendigt, hvis der 
indberettes på 
anlægsniveau, se 
ovenfor. 

 Kan indberettes i 
forbindelse med 
den årlige 
indberetning 
(senest 1. april). 

Via kommunens 
fagapplikation 

Distribuerede 
vandmængder – dvs. 
mængde vand som 

 Skal indberettes i 
forbindelse med 
den årlige 

Via kommunens 
fagapplikation 
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eksporteres eller 
importeres fra/til et 
vandværk 

indberetning 
(senest 1. april). 

Pejledata, som 
kommunen modtager 
fra vandværker, kan 
indberettes. 

Er ofte beskrevet i 
indvindingstilladelsens 
vilkår. 

Kan indberettes 
løbende efter 
modtagelse fra 
vandværkerne 

 Via kommunens 
fagapplikation 

Godkendelse af 
analyseresultater via 
GEUS webformular 

Skal godkendes af 
kommunalbestyrelsen, 
for eksempel efter 
modtagelse af E-mail fra 
GEUS. 

 Via GEUS 
hjemmeside – 
links modtages i 
mail fra GEUS 

 

Finder kommunalbestyrelsen fejlagtige koordinater på boringer, forkert anvendelse, 
ny anvendelse, ny koter m.v. bør kommunalbestyrelsen tage kontakt til borearkivet 
for at få opdateret Jupiter, og dermed deres egne systemer. Borearkivet har 
udarbejdet et regneark, som anvendes til indberetning af disse data. 

3.3.6 Hvad skal der produceres 

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med myndighedsopgaven ”kontrol af 
vandværker” producere følgende konkrete produkter.  

Ved Tilsyn 

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med tilsyn producere et tilsynsbrev og et 
tilsynsskema. Mange af kommunerne har udarbejdet skabeloner for disse, men som 
inspiration er der i bilag 8 vedlagt eksempel på et tilsynsbrev og man kan i 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 3. af 2005 om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg, som er revideret ultimo 2010, finde eksempler på 
tilsynsskema.  

Ved udarbejdelse af kontrolplan 

Kommunalbestyrelsen skal godkende vandværkernes kontrolplaner, og i mange 
tilfælde er det også kommunalbestyrelsen, der udformer kontrolplanerne for 
vandværkerne. I bilag 7 ses et eksempel på, hvordan en kontrolplan kan udformes. 

3.3.7 Links / relevant lovgivning 

Oversigt over de væsentligste lovtekster på området. Der er så vidt muligt benyttet 
hyperlinks, med link til Retsinformaion.dk. 

• Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.. nr. 635 af 07/06/2010. 
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• Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Nr. 469 af 
12/06/2009 

• Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Nr. 
1449 af 11/12/2007. 

• Vejledning nr. 1 af 1986 om godkendelse af vandværkstakster. 

• Vejledning nr. 2 af 1984 om kvalitetskrav til visse stoffer i drikkevandet. 

• Vejledning nr. 3 af 2005 om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg. 

• Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske 
drikkevandsparametre. Nr. 9243 af 21/05 2010. 

• Vejledning om Fastsættelse af vandværkstakster. DVF Vejledning nr. 12, 
DVF standard nr. 170. 

• Vejledning i sikring af drikkevands-kvalitet (Dokumenteret Drikkevands-
Sikkerhed - DDS). Nr. 72. Miljøministeriet  

• Hørings versions af Vejledning om indberetning og godkendelse af 
vandforsyningsdata fra 2010. 

 

 



 

 

3.4 Kontrol af enkeltindvindere 
3.4.1 Hvad er formålet med opgaven 

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med enkeltindvindere i Danmark, hvor tilsynet 
omfatter tilsyn med vandkvaliteten, tilsyn med indvundne vandmængder og i 
mindre grad tilsyn med driften og godkendelse af kontrolplaner, jf. 
Vandforsyningsloven §§ 57, 58 og 60, samt Bekendtgørelse om vandkvalitet og 
tilsyn med vandforsyningsanlæg nr. 1449 af 11/12/2007, §§ 3-6. Enkeltindvindere 
er husstande eller virksomheder med egen brønd eller boring, herunder boring til 
markvanding. 

Kommunalbestyrelsen kontrol af enkeltindvinderne skal være med til at sikre, at 
vandforsyningen, som minimum, leverer vand af god kemisk og bakteriologisk 
kvalitet. Kommunalbestyrelsen udarbejder endvidere kontrolplaner for fødevare- 
og lægemiddelvirksomheder, til vanding/vask af fødevarer m.v., i det omfang det er 
nødvendigt.  

Kommunalbestyrelsen kan derudover træffe beslutning om, at udvalgte 
enkeltindvindere skal indberette årligt indvundne vandmængder til kommunen, jf. § 
21, stk. 2 i BEK nr. 1449, af 11/12/2007, om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg.  

3.4.2 Hvilke elementer indgår i opgaven  

Følgende opgaver indgår i opgaven omkring kommunalbestyrelsens kontrol af 
enkeltindvindere. 

 

3 . 4 . 2 . 1  K on t ro l  a f  a n a ly se r esu l ta t e r  

Kontrollen af analyser fra enkeltindvindere følger samme procedure som 
kommunalbestyrelsens kontrol af vandværkernes analyser. Der henvises derfor til 
afsnit 3.3.2.1 for en nærmere gennemgang. 

 

3 . 4 . 2 . 2  U da rb e j de ls e  a f  ko nt r o l p l an  

Kommunalbestyrelsen skal fastlægge kontrolplaner for enkeltindvinderne, jf. BEK 
nr. 1449, § 6, stk. 3, 7). Kontrolplanen fastlægges på grundlag af den årlige 
vandmængde, som enkeltindvinderen udvinder samt formålet med indvindingen. 

For mange enkeltindvindere, der indvinder under 3.000 m3/året, vil 
kontrolhyppigheden være meget begrænset for eksempel med en forenklet kontrol 
hvert 5 år. Mens der for fødevare- og lægemiddelvirksomheder, til vanding/vask af 
malkeudstyr, fødevarer m.v., er fastsat minimumskrav i lovgivningen. I disse 
situationer vil der typisk blive udarbejdet specifikke kontrolplaner i lighed med 
dem, der udarbejdes vor vandværker, § § 8-12 i BEK nr. 1449 af 11/12/2007. Se 
også afsnit 3.3.2.2. 
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Kommunalbestyrelsen kan også tage beslutning om yderligere kontrol, for 
eksempel i tilfælde hvor enkeltindvindere benytter vand til dagpleje virksomhed, 
eller restaurant.  

Hvis enkeltindvindere indvinder mere end 3.000 m3/år gennemføres kontrol jf. 
BEK nr. 1449 af 11/12/2007. Se også Figur 10.  

Dette gælder ikke for boringen, der benyttes til formål, der ikke kræver 
drikkevandskvalitet som for eksempel markvanding, med mindre vandet benyttes 
til vanding eller vask af spiselige gartneriafgrøder jf. BEK nr. 1449 af 11/12/2007, 
kap. 3. 

 

3 . 4 . 2 . 3  In db e re t n i ng  a f  å r l i g t  i nd vu ndn e  va nd mæ n gd er  

Kommunalbestyrelsen skal indberette de årligt indvundne vandmængder, i det 
omfang det er besluttet for den enkelte indvinder, jf. § 21, stk. 2 i BEK nr. 1449 af 
11/12/2007. 

 

3.4.3 Hvilke interne/eksterne parter skal involveres 

Opgave Parter 
Kontrolplan – udarbejdes hvis 
kommunalbestyrelsen vurderer, at der er 
behov for yderligere kontrol udover 
forenklet kontrol. 

- Enkeltindvinderen 

 

3.4.4 Hvilke frister indgår i opgaven 

Opgave Paragraf Løbende frister Absolutte 
frister 

Kommunalbestyrelsen 
indberetter indvundne 
vandmængder, 
distribuerede 
vandmængder og 
eventuelle pejledata til 
Jupiter 

jf. § 21, stk. 2 i 
BEK nr. 1449 af 
11/12/2007. 

§ 24, stk. 2+3 i 
BEK 1449 af 
11/12/2007 

 Senest 1. april 

Enkeltindvinderne 
indberetter indvundne 
vandmængder, 
distribuerede 
vandmængder og 

jf. § 21, stk. 2 i 
BEK nr. 1449 af 
11/12/2007. 

§ 24, stk. 1 + 3 i 

 Senest 1. 
februar 
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eventuelt pejlinger, til 
kommunen27.  

BEK 1449 af 
11/12/2007 

Godkendelse af 
analyseresultater via 
GEUS webformular 

§ 28 i BEK nr. 
1449 af 
11/12/2007 

Skal godkendes af 
kommunalbestyrelsen, 
for eksempel efter 
modtagelse af E-mail fra 
GEUS. 

 

 

3.4.5 Hvilke data skal indberettes til Jupiter 

Opgave Løbende frister Absolutte frister Hvordan 
Indberetning af 
indvundne 
vandmængder på 
anlægsniveau jf. § 21, 
stk. 2 i BEK nr. 1449 af 
11/12/2007. 

 Skal indberettes 
senest 1. april 

Via kommunens 
fagapplikation 

 

3.4.6 Hvad skal der produceres 

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med myndighedsopgaven producere 
følgende: 

Ved udarbejdelse af kontrolplan 

Hvis kommunalbestyrelsen skønner, at der er behov for et udvidet prøveprogram, 
bør der udarbejdes og godkendes en kontrolplan – for de enkeltindvindere, der 
indvinder < 3.000 m3/år. For enkeltindvindere, der indvinder > 3.000 m3/år skal 
kommunalbestyrelsen godkende en kontrolplan, hvis der kræves vand af 
drikkevandskvalitet. 

3.4.7 Links / relevant lovgivning 

Oversigt over de væsentligste lovtekster på området. Der er så vidt muligt benyttet 
hyperlinks, med link til Retsinformaion.dk. 

• Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.. nr. 635 af 07/06/2010. 

• Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Nr. 
1449 af 11/12/2007. 

• Vejledning nr. 1 af 1986 om godkendelse af vandværkstakster. 

• Vejledning nr. 2 af 1984 om kvalitetskrav til visse stoffer i drikkevandet. 

• Revideret28 Vejledning nr. 3 af 2005 om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg. 

                                                                        

27 Gælder kun for udvalgte enkeltindvindere. 
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• Vejledning nr. 9243 af 21/05/2010 om håndtering af overskridelser af de 
mikrobiologiske drikkevandsparametre. 

• Vejledning i sikring af drikkevands-kvalitet (Dokumenteret Drikkevands-
Sikkerhed - DDS). Nr. 72. Miljøministeriet  

• Hørings versions af Vejledning om indberetning og godkendelse af 
vandforsyningsdata fra 2010. 

 

                                                                                                                                                                                      

28 Revideret efteråret 2010. 



 

 

3.5 Bortledning ved 

grundvandssænkning 
3.5.1 Hvad er formålet med opgaven 

Det er kommunalbestyrelsen, der giver tilladelse til bortledning af grundvand eller 
anden sænkning af grundvandsstanden for eksempel i forbindelse med bygge- og 
anlægsarbejder, gravning af ler, grus, brunkul, kridt m.v. Kommunalbestyrelsen skal 
meddele tilladelse til bortledning af grundvand jf. §§ 26-28 i Vandforsyningsloven.  

Bortledningstilladelser benyttes ved en række forhold, som for eksempel:  

• Bortpumpning af grundvand for at holde kældre tørre i områder med høj 
grundvandsstand.  

• Bortpumpning m.v. af grundvand fra grusgrave og kridtbrud for at give 
mulighed for indvinding af grus og kridt i tør tilstand.  

• Sænkning af grundvandstanden som følge af råstofindvinding under 
grundvandspejlet.  

• Bortpumpning m.v. af grundvand for at tørholde vejanlæg.  

• Gennemgravning af bakker i forbindelse med vejanlæg med den virkning, 
at grundvandsstanden i det tilsluttende bakkedrag synker. 

• Midlertidig bortpumpning m.v. af grundvand i forbindelse med 
boligbyggeri. 

En bortledningstilladelse efter § 26 i Vandforsyningsloven indeholder implicit en 
indvindingstilladelse og en boretilladelse, såfremt boringerne er kategoriseret som 
A-boringer.  

En bortledningstilladelse er ikke nødvendig når følgende tilfælde, jf. 
Vandforsyningslovens § 26, stk. 2, er gældende: 

• når bortledningen antages at blive af højst to års varighed, og  

når bortledningen hvert af disse år antages højst at omfatte 100.000 m3 
grundvand,  

• når der endvidere ikke inden for 300 m fra bortledningsanlægget findes 
anlæg til indvinding af grundvand, der efter deres art er omfattet af § 20 i 
vandforsyningsloven bortset fra indvindinger omfattet af § 20, stk. 1, nr. 1 
og 2. 

• Bortledning kan endvidere foretages uden tilladelse, når der opstår 
mulighed for skade på bestående vej- og jernbaneanlæg 
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Boringer som indgår i en midlertidig grundvandssænkning, hvor der ikke 
kræves bortledningstilladelse efter § 26, jf. ovenfor, kategoriseres som B-
boringer, og kræver dermed ikke en boringstilladelse29. 

Begrænsningerne i § 26 tilladelser betyder, at en række mindre bortpumpninger, 
under for eksempel støbning af fundamenter, ikke vil kræve tilladelse efter 
vandforsyningslovens § 26. I de tilfælde, vil kommunalbestyrelsen dog kunne skride 
ind efter byggelovens § 12 A. 

Kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde eller ændre en tilladelse uden erstatning, 
hvis de forudsætninger, som lå til grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller 
ændres væsentligt. 

3.5.2 Hvilke elementer indgår i opgaven 

Der ansøges typisk om bortledningstilladelse i forbindelse med store 
anlægsarbejder som for eksempel metro byggeriet i København eller andre større 
og mindre byggeprojekter i landet.  

En tilladelse til bortledningstilladelse skal som minimum indeholde følgende 
informationer, jf. § 18 i Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning nr. 
1451 af 11/12/2007.: 

• En beskrivelse af det pågældende arbejde og dets formodede indvirkning 
på grundvandsstanden. 

• Fastsættelse af den vandmængde, som tillades bortledt. Fastsættelse af den 
tilladelige sænkning af grundvandsstanden eller den højest tilladelige 
bortledning pr. time. 

• Fastsættelse af eventuelle særlige vilkår for tilladelsen, herunder vilkår om 
en nærmere angiven afhjælpning af skade på anden ejendom. 

• Fremhævelse af at tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, 
hvis de forudsætninger, som lå til grund for afgørelsen, viser sig urigtige 
eller ændres væsentligt, jf. lovens § 26, stk. 3. 

• Så vidt muligt oplysninger om grundvandsforholdene på stedet. 

Boringer, der etableres i forbindelse med en § 26 tilladelse kategoriseres som A-
boringer jf. § 2 i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde. 
Nr. 1000 af 26/07/2007. Afhængig af den konkrete boring der etableres30, vil 
bortledningstilladelsen indeholde vilkår fir udførelse af boringer, jf. bestemmelserne 
i Bekendtgørelse nr. 1000 af 26/07/2007, kap. 2. I mange tilfælde benyttes der dog 

                                                                        

29 B-Boringer skal anmeldes til kommunen, som herefter har 14 dages indsigelsesfrist, se også afsnit 3.2. 

30 I nogle tilfælde benyttes Sugespidser, som ikke kræver boretilladelse, mens der i andre tilfælde etableres 
filtersatte boringer, som kræver en tilladelse. 



K A P I T E L  3 . 5  B O R T L E D N I N G  V E D  G R U N D V A N D S S Æ N K N I N G  

 67

andet end traditionelle boringer, men i stedet sugespidser m.v. I disse tilfælde er 
boretilladelse ikke påkrævet. 

 

3 . 5 . 2 . 1  H ån dt e r i ng  a f  s ag er  o m b or t led n in gs t i l l ad e l se r  

Det er muligt at opstille tre grundlæggende faser omkring kommunalbestyrelsens 
håndtering af bortledningstilladelser, se også Figur 12. 

Fase 1 – som er opstartsfasen, hvor kommunen modtager og registrerer en 
ansøgning om bortledning af grundvand.  

Kommunens miljømedarbejdere udfører en geologiske og hydrologisk 
vurdering af ansøgningen, og der gennemføres en VVM-screening. Andre 
kontorer involveres i det omfang, det er nødvendigt, herunder 
virksomhedskontoret omkring udledning til kloak og Natur ved udledning 
til recipient. Byggesagskontoret, hvis der er risiko for skader på 
omkringliggende bygninger. 

Fase 2 – hvor ansøgningen kan sendes til offentlig annoncering via 
lokalaviser og kommunens hjemmeside. Kommunalbestyrelsen skal også 
informere parter med speciel interesse i sagen – partshøring -, hvis der er 
behov for det. Det kan for eksempel være nærliggende vandværk eller 
interne kontorer i kommunen med ansvar for by-, park- og 
naturplanlægning. Der er 3 ugers indsigelsesfrist på tilladelsen. 

VVM-afgørelsen sendes til offentlig høring og i kopi til klageberettigede. 
Herefter er der 4 ugers klagefrist jf. § 60 i Planloven. VVM-afgørelsen kan 
også sendes ud samtidig med den endelige tilladelse, jf. fase 3 nedenfor. 

Fase 3 – er den afsluttende del, hvor kommunalbestyrelsen på baggrund af 
høringsresultaterne fra fase 2 giver den endelige tilladelse. Tilladelsen kan 
også blive sendt til fornyet behandling på baggrund af indsigelser eller 
klager i annonceringsfasen. Hvis tilladelsen meddeles, påbegynder 
ansøgeren oftest arbejdet efter denne fase. At påbegynde arbejdet inden 
klagefristens udløb kræver særskilt tilladelse fra kommunalbestyrelsen, og 
kommunalbestyrelsen kan kun give en sådan tilladelse for anlæg på højest 
to boringer, og kun hvis det vurderes at være uproblematisk. Jf. § 78 i 
Vandforsyningsloven og § 34 i BEK. nr. 1451 af 11/12/2007. Såfremt 
arbejdet påbegyndes af ansøger inden klagefristens udløb, er det på 
ansøgers eget ansvar, og det kan betyde, at ansøger skal føre forholdene 
tilbage til ”naturlig” tilstand, hvis tilladelsen mod forventning ikke kan 
gives. 

Den endelige bortledningstilladelsen offentliggøres og sendes i kopi til 
ansøgeren samt til de parter, som er klageberettiget, jf. 
Vandforsyningsloven, § 80. Der er en klageperiode på 4 uger. 
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Kommunen modtager ansøgning

om bortledningstilladelse

VVM-afgørelse

4 ugers

(klagefrist)

Kommunen kan sende 

tilladelsen til offentlig 

annoncering med 3 

ugers indsigelsesfrist

Endelig sagsbehandling og godkendelse af 

bortledningstilladelse

Øvrige kontorer i 

kommuner 

inddrages

Faglig vurdering og 

VVM-screening

Tilladelse sendes 

til ansøger med 

kopi til 

klageberettigede.

4 uger 

(klagefrist)

Tilladelsen 

sendes til 

offentlig 

annoncering

VVM-afgørelsen kan 

også sendes i høring 

samtidig med tilladelsen, 

hvorved der spares tid.  

Figur 12: Eksempel på arbejdsfaser og processer ved udarbejdelse af bortledningstilladelser. 

 

3 . 5 . 2 . 2  Ek se mp e l  på  s ag s f o r l øb  

Følgende er en uddybning af et muligt sagsforløb ved ansøgning om tilladelse til 
bortledning efter § 26 i Vandforsyningsloven. I eksemplet er der taget 
udgangspunkt i en tilladelse i forbindelse med anlægsbyggeri, hvor der etableres et 
antal boringer, der alle kræver boretilladelse, jf. afsnit 3.2. 

 

Fase 1 - Opstart 

1) Kommunen modtager ansøgningen (i den kommune hvor bortledningen 
ønskes gennemført). 

2) Der fremsendes kvittering for modtaget ansøgning til ansøgeren inden 2 
uger, jf. § 23, stk. 2 i forvaltningsloven nr. 1365 af 07/12/2007. Der kan i 
den enkelte kommune være besluttet en kortere svarfrist.  
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3) Der oprettes en sag i kommunens sagsbehandlingssystem.  

4) Der gennemføres en faglig vurdering af ansøgningen. For de dele af 
ansøgningen, som omhandler udledningen af vandet til for eksempel kloak 
eller recipient, tager grundvandskontoret kontakt til andre afdelinger i 
kommunen med henblik på udtalelse til sagen. For eksempel vil det være 
nødvendigt at kontakte den myndighed, som har ansvaret for spildevand, 
hvis vandet udledes til kloak, da det kræver en udtalelse/vurdering og 
eventuelt en tilladelse efter spildevandsbekendtgørelsen.  

Grundvandskontoret skal vurdere indvindingen og de ansøgte boringer i 
forhold til grundvandsressourcen og den eksisterende vandindvinding i 
området. Der kan bl.a. undersøges om følgende: 

a. Undersøgelse af om der er grundvandsinteresser inden for 
indvindingsoplandet til boringen(erne). 

b. Undersøgelse af om der er kendt forurening, der kan blive 
mobiliseret ved den ansøgte indvinding. 

c. Undersøgelse af om der er risiko for skader på eksisterende 
bygninger med dårlig fundering for eksempel på træpæle mv. 
Koordineres evt. med andre kontorer i kommunen. 

d. Beregning af eller påvirkning af indvindingsoplandet til den nye 
indvinding. Til dette har GEUS udarbejdet en vejleding i, hvordan 
det kan gøres, se vejledning via følgende link. Ofte kan 
kommunalbestyrelsen bede ansøger om at få foretaget denne 
beregning af en rådgiver. 

e. Der udføres en geologisk/hydrogeologisk vurdering af 
indvindingens påvirkning af det hydrologiske system, for eksempel 
om der skal sættes vilkår om afgrænsning med spunsvægge, eller 
monitering (frekvens) af det bortledte/oppumpede vand. 

På baggrund af den faglige vurdering kan kommunalbestyrelsen beslutte at give en 
bortledningstilladelse eller et afslag. 

5) Alle nye boringer (dybdeboringer31) og anlæg, indvindingstilladelser samt 
fornyelse af tilladelser (som betragtes som en ny tilladelse) kræver en VVM-
screening32, jf. § 3 i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og 
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
nr. 1335 af 6/12/2006. VVM-screeningen laves på baggrund af 
anmeldelsen fra ansøger og koordineres evt. med andre kontorer i 

                                                                        

31 Jf. Bekendtgørelse om VVM, nr. 1335 af 06/12/2006, Bilag 2, pkt. 2, c) 

32 Se også følgende litteratur - Når VVM-reglerne er gemt eller glemt – en kommentar til 
Miljøklagenævnet praksis på forskellige områder. Af professor, dr. Jur. Peter Pagh i Tidsskrift for Miljø 
nr. 158, juni 2009. Og - VVM af eksisterende anlæg. Notits fra Miljøministeriet af 22. oktober 2007. 
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kommunen. Hvis sagen dømmes til VVM, kan tilladelsen ikke gives men 
skal afvente den endelig VVM redegørelse. Der er VVM-pligt på 
vandforsyningsboringer med en årsproduktion på 10 mio. m3/året eller 
derover, jf. bilag 1 i BEK nr. 1335 af 6/12/2006. 

Fase 2 – Offentlig annoncering og høring 

2) VVM-afgørelsen skal offentligt bekendtgøres, mens kommunalbestyrelsen 
kan vurdere, om det er nødvendigt at offentligt annoncere ansøgningen til 
bortledning. Kommunalbestyrelsen kan vælge at sende VVM-afgørelsen til 
høring samtidig med, at den endelige tilladelse gives, jf. fase 3 nedenfor. 

a. For offentlig annoncering af ansøgning gælder: 

Offentlig annonceringen med ansøgningen skal indeholde 
følgende: 

- Ansøgerens navn. 

- Indvindingens formål. 

- Indvindingsstedets matrikelnummer. 

- Indvindingsstedets beliggenhed. 

- Den påtænkte årlige indvindingsmængde. 

- Oplysning om, at enhver har ret til at komme med 
indsigelser mod ansøgningen over for 
kommunalbestyrelsen inden for en frist på 3 uger. 

Annonceringen kan foretages via lokal avis, hjemmeside og til parter 
med særlig individuel interesse. Hvis der søges om 
bortledningstilladelse inden for indvindingsoplandet til en almen 
vandforsyning, har denne vandforsyning en særlig individuel 
interesse i sagen.  

Derudover vurderes for den enkelte sag, hvem der er parter med en 
særlig individuel interesse.  

 
b. Ved høring af VVM-afgørelsen gælder: 

De høringsberettigede er 
- Ansøger. 
- Øvrige parter i sagen, jf. Forvaltningsloven. 
- Danmarks Naturfredningsforening (hovedkontor). 
- Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling). 
- Friluftsrådet (Hovedkontor). 
- Friluftsrådet (Lokalafdeling). 
- Miljøcenter [xxx]. 
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c. Øvrige tiltag: 

Det kan i den enkelte sag vurderes, om det er relevant at holde et 
offentligt møde, for eksempel med beboerforeninger i området. I givet 
fald kan mødet indkaldes med tre ugers varsel, og efter mødet vil der 
typisk være tre ugers indsigelsesfrist. 

Fase 3 – Endelig tilladelse og offentliggørelse 

Den endelige bortledningstilladelse udarbejdes og fremsendes til ejeren 
med kopi til de klageberettigede og til offentlig annoncering (eventuelt 
sammen med VVM-afgørelsen). De klageberettigede for 
bortledningstilladelser er jf. § 80 i Vandforsyningsloven33:  

• Sundhedsstyrelsen. 

• Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i 
sagens udfald. 

• Forbrugerrådet. 

 

Klagevejledning: Der er fire ugers klagefrist på VVM-afgørelsen og 
tilladelsen, jf. § 60 i Planloven. Klagefristen har opsættende virkning på 
udførelse af boringer og andre anlæg. Dvs. at boringer, som udgangspunkt, 
ikke må udføres, før de 4 uger er gået. Boringen(erne) kan udføres, hvis der 
er højest 2 boringer, og hvis kommunalbestyrelsen har givet særskilt 
tilladelse til det jf. § 34 BEK nr. 1451 af 11/12/2007.  

 

3.5.3 Hvilke interne/eksterne parter skal involveres 

Opgave Parter 
Ved den faglige vurdering af tilladelsen - Interne parter i kommunen, som for 

eksempel overfladevandsafdeling, 
virksomhedskontor, byggesagskontor. 

Ved annoncering/ parthøring - Lokal avis 
- Hjemmeside 
- Parter med specielle individuelle 
interesser  

- Andre myndigheder fx kommuner 
 
Det vurderes individuelt, om der er særlige 
interessenter/parter, som skal høres. 

VVM-afgørelse - Ansøger 
- Øvrige parter i sagen, jf. 
Forvaltningsloven 

                                                                        

33 Klagefristen skal være over før tilladelserne kan anvendes. 
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- Danmarks Naturfredningsforening 
(hovedkontor) 

- Danmarks Naturfredningsforening 
(lokalafdeling) 

- Friluftsrådet (Hovedkontor) 
- Friluftsrådet (Lokalafdeling) 
- Miljøcenter [xxx] 
 
Det vurderes individuelt, om der er særlige 
interessenter/parter, som skal høres. 

Ved fremsendelse af endelig tilladelse - Ansøgeren 
- Sundhedsstyrelsen 
- Enhver, der må antages at have 
individuel, væsentlig interesse i sagens 
udfald  

- Arbejdstilsynet (*) 
 
Jf. § 80 i LBK nr. 635 af 07/06/2010. 
 
(*) For disse gælder specielle regler jf, 
3.1.2.2 om fase 3. 

 

3.5.4 Hvilke frister indgår i opgaven 

Opgave Paragraf Løbende frister Absolutte 
frister 

Ved modtagelse af 
ansøgning skal 
kommunen kvittere for 
modtagelse til 
ansøgeren 

Forvaltningsloven § 
23, stk. 2. 

- Op til 2 uger Ingen 

Ved ansøgning om 
indvindingstilladelse 
kan 
kommunalbestyrelsen 
sende ansøgningen til 
offentlig annoncering 

BEK 1451 af 
11/12/2007, § 10 

- 3 ugers 
indsigelsesfrist 

Ingen 

Ved høring af VVM-
afgørelse 

§ 6 i BEK nr. 1335 
af 06/12/2006 og 
§ 77 i 
Vandforsyningsloven 

- 4 ugers 
indsigelsesfrist for 
klageberettigede 

Ingen 

Ved endelig 
offentliggørelse af 
tilladelse sendes til 
klageberettiget 
myndigheder 

§§ 77 og 80 i 
Vandforsyningsloven 

- 4 ugers klagefrist Ingen 

Indberetning af 
vandmængder til 
Jupiter, jf. 

§ 24d i 
Vandforsyningsloven  

 Senest 15. 
januar 
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indvindingstilladelsen 

 

3.5.5 Hvilke data skal indberettes til Jupiter 

Grundvandsdata indsamlet i forbindelse med bortledningstilladelser, for eksempel 
indvundne vandmængder, pejledata m.v., er indberetningspligtige når tilladelse er 
givet efter § 26 i Vandforsyningsloven. Kommunalbestyrelsen indberetter data ved 
hjælp af samme procedurer, som gælder for indvindingstilladelser, jf. afsnit 3.1. 

3.5.6 Hvad skal der produceres 

Kommunalbestyrelsen skal producere en bortledningstilladelse og et følgebrev. I 
bilag 9 findes et eksempel på struktur og indhold i en bortledningstilladelse.  

3.5.7 Links / relevant lovgivning 

Oversigt over de væsentligste lovtekster på området. Der er så vidt muligt benyttet 
hyperlinks, med link til Retsinformaion.dk. 

• Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. nr. 635 af 07/06/2010. 

• Bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 937 af 24/09/2009 

• Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 
nr. 1000 af 26/07/2007.  

• Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning. nr. 1451 af 
11/12/2007. 

• Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Nr. 408 af 
01/05/2007 

• Cirkulære om vandindvinding og vandforsyning. nr. 64 af 25/02/1980. 

• GEO – Vejledning. Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende 
oplande (Del 1). Vejledning i oplandsberegninger i forbindelse med den 
nationale grundvandskortlægning. GEUS 2008. 

• Når VVM-reglerne er gemt eller glemt – en kommentar til 
Miljøklagenævnet praksis på forskellige områder. Af professor, dr. Jur. 
Peter Pagh i Tidsskrift for Miljø nr. 158, juni 2009. 

• VVM af eksisterende anlæg. Notits fra Miljøministeriet af 22. oktober 
2007. 

 



 

 

3.6 Udtalelser - høringsret i andre 

sager 
3.6.1 Hvad er formålet med opgaven 

Kommunerne er forpligtiget til at udføre en vurdering af en lang række forskellige 
sagstyper i forhold til deres mulige påvirkning af grundvandsressourcen. Resultatet 
af den enkelte vurdering er en udtalelse, som indgår i den endelige sagsbehandling. 
Det kan for eksempel være en vurdering ved ansøgning om udlægning af jord til 
boligområder, ansøgning om udvidelse af husdyrbrug eller etablering af 
spildevandsanlæg mv. Den enkelte vurderinger foretages for at sikre grundvandet 
mod påvirkning, så kvaliteten af grundvandet bevares. 

Som en del af kommunens kvalitetsstyringssystemer har mange kommuner 
udarbejdet procedurer for denne type sager.  Her er der udarbejdet paradigmer for 
de typiske sagstrin, som skal gennemføres ved blandt andet udtalelsessager. 
Formålet har været at sikre sammenhæng i sagsbehandlingen og skabe overblik 
over hvilke interne procedure, der skal medtages ved de forskellige sager. 
Retningslinjerne og kvalitetssikringssystemerne varierer fra kommune til kommune, 
og den enkelte udtalelsessag skal derfor suppleres med en individuel og faglig 
vurdering af den pågældende sag. 

3.6.2 Hvilke elementer indgår i opgaven 

Kommunernes udtalelsessager indgår i en lang række sagsbehandlingsforløb.  

Der kræves blandt andet udtalelser i forbindelse med 34: 

• Ansøgning om dispensation til afstandskravet til boringer, ved ansøgning 
om nedsivningsanlæg i det åbne land. 

• Ansøgning om dispensation til afstandskrav ved nedsivningsanlæg.  

• Udarbejdelse af Kommune- og lokalplaner – blandt andet i forbindelse 
med byudvikling, nedsivning af vejsalt, kontrolkrav til virksomheder, 
byvækst og erhvervsvækst. 

• Ansøgning om midlertidigt oplag af forurenende stoffer. 
 

• Forureningssager generelt. 
 

• Ansøgninger om råstofgravning, herunder efterbehandling og anvendelse. 
 

• Ansøgning og høring om skovrejsning. 

                                                                        

34 Ikke alle sagstyper er listet. 
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• Ansøgning og høring om udvidelse af husdyrbrug, hvis de ligger indenfor 
Nitrat følsomme indvindingsområder (NFI). 

• Udtalelser til MST om den årlige indberetning af antal sløjfede 
vandværksboringer. 

 

3 . 6 . 2 . 1  H ån dt e r i ng  a f  u d ta le l se ss ag er  

Der indgår to grundlæggende elementer i de udtalelsessager, der udføres på 
grundvandsområdet. For det første en faglig risikovurdering af det ansøgte i 
forhold til grundvandsressourcen, og for det andet den konkrete sagsbehandling 
hvor den konkrete udtalelse udarbejdes. 

Faglig vurdering  

Der gennemføres en grundlæggende faglig vurdering af den 
forureningsrisiko, som de ansøgte tiltag udviser overfor 
grundvandsressourcen i kommunen, det kan både være overfor en enkelt 
drikkevandsboring men også overfor kildepladser, indvindingsoplande og 
OSD m.v. 

Udtalelser tager udgangspunkt i en grundvandsgeologisk/hydrologisk 
vurdering af de forhold, som kan komme under indflydelse fra de ansøgte 
tiltag. Den grundvandsgeologiske vurdering tager udgangspunkt i de 
geologiske data, som kommunen har adgang til, så som boringsdata, 
magasin data, grundvandsmodeller, geologiske modeller, lertykkelseskort 
og potentialekort m.v. I denne proces er det vigtigt, at alle kommunens 
indvindingsboringer er ajourførte, og at beliggenheden er korrekt placeret, 
da det bl.a. er afstandskravet til indvindingsboringerne, som indgår i den 
endelige vurdering. 

Ved ansøgning om udvidelse af husdyrbrug kan der for eksempel opstå 
behov for at vurdere, om arealet i oplandet til et vandværk kan tåle en 
merbelastning af kvælstof. Her er det relevant at vurdere geologien på 
baggrund af boringer, magasinets beliggenhed og beskyttende lertykkelse, 
samt indvindingens størrelse og grundvandets strømningsretning på 
baggrund af potentialekort.  Her er det ofte relevant at se på 
grundvandskemien fra boringerne, så det kan vurderes, om 
grundvandstypen er sårbar overfor nitrat, eller om der er tilstrækkelig 
reduktionskapacitet til at nedbryde nitraten. Hvis der kan konstateres nitrat 
i analyser for boringerne, vides det, at grundvandet allerede er belastet, og 
der kan stilles krav om en maksimal udvaskning ud af rodzonen. For 
nærmere vurdering af grundvandets sårbarhed kan der hentes inspiration i 
Zoneringsvejledningen35. Hvis der eksempelvis findes nitrat i grundvandet, 

                                                                        

35 Zonering – Detailkortlægning af arealer til beskyttelse af grundvandsressourcen. Vejledning fra 
Miljøstyrelsen nr. 3, 2000.  
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og der kan registreres geologiske vinduer i lerdæklaget, kan det være 
relevant at give et afslag om husdyrudvidelse i forhold til 
grundvandsbeskyttelse.  

Der findes ikke præcise angivelser af krav til de geologiske og hydrologiske 
vurderinger, som skal indgå i de enkelte vurderinger. Omfanget af den 
faglige vurdering afmåles derfor i forhold til den konkrete opgavetype.  

Som inspiration kan der tages udgangspunkt i en afgørelse fra 
Miljøklagenævnet, som er udarbejdet i forbindelse med dispensationer i 
forhold til afstandskravet ved nedsivningsanlæg og jordvarmeanlæg, hvor 
det præciseres hvilke hydrogeologiske forhold, Miljøklagenævnet finder 
relevante (jf. sag fra MKN-100-00305). 

 

Udarbejdelse af selve udtalelsen 

Selve udtalelsen vil oftest være formuleret i tekst, og der findes som 
udgangspunkt igen specielle skabeloner for udtalelser, da de indgår i 
hovedsagen eller de standardiserede høringsdokumenter, som indgår i 
sagen. Omfanget af en udtalelse afhænger af sagens karakter. 

Der indgår desuden en række klage- og høringsfrister til det enkelte 
lovområde, men det er sagsrelateret og ikke hængt op på 
grundvandsudtalelsen. 

 

3 . 6 . 2 . 2  Ek se mp e l  på  re le va n t  s ag  

Følgende er et eksempelet på baggrund af en afgørelse fra Skanderborg Kommune. 
Kommunen er ansøgt om tilladelse til at udbringe husdyrgødning på arealer 
indenfor nitratfølsomt drikkevandsområde. Sagen er sendt i intern høring i 
kommunen med beskrivelse af forholdende omkring ansøgningen. 
Grundvandsafdelingen har responderet med følgende udtalelse i høringssvaret: 

Udtalelse fra grundvandskontoret 

Der er lavet en vurdering af arealerne i forhold til hvor meget nitrat der må udvaskes. Arealerne er 
delvist beliggende i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og i nitratfølsomme 
områder. 

 For den nordlige del af området har Århus Amt tidligere vurderet følgende for [navn på 
vandværk]: "Boringen har nitratfrit vand, men sulfatindholdet har været stigende fra godt 50 mg/l 
i 1982 til godt 70 mg/l i 2000. Det relativt høje og stigende sulfatindhold tyder på, at der er en 
nitratfront på vej ned mod filterdybden." Boringskontrol fra boringen DGU nr. [xxx] viser at 
denne tendens er forsat, da der blev påvist 76 mg/l sulfat i 2003 og 77 mg/l sulfat i 2008. 
Boringen er 80 m dyb.  Der er vurderet et samlet lerdæklag i området varierende fra 0-5 m og 5-
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15 m. Grundvandsstrømningen er ikke entydig, men overordnet er der en strømning fra vest mod 
øst. 

For den sydlige del er der ikke almen vandforsyning i nærheden. En terrænnær boring på 9½ m, 
DGU nr. [xxx] viste i 1988 og 1993 70 mg/l nitrat og anvendes ikke længere til 
vandforsyning. En nærliggende boring med en dybde på 52½ m viser i 1999 et indhold på 40 
mg/l nitrat. Der er vurderet et samlet lerdæklag i området varierende fra 0-5 m og 5-15 m. 
Grundvandsstrømningen er fra nord mod syd og ligger i kote ca. 45 m DVR90. 

Begge områder er ud fra geologi og grundvandskemi sårbare. Det nordlige område er sårbart ud fra 
en stigende sulfatværdi i [Vanværks navn] boring, hvilket indikerer at nitratfronten bevæger sig 
nedefter mod magasinet og der sker en øget udvaskning af sulfat. Det sydlige område viser, at der er 
nitrat i magasinet der indvindes fra. Der er ikke et sammenhængende lerlag ud fra boringerne der 
kan yde god beskyttelse mod udvaskning af nitrat og grundvandsmagasinerne er derfor sårbare. På 
denne baggrund kan der maksimalt tillades en udvaskning på 50 mg/l nitrat. 

Se kortbilag dokument 24 og 25 på sagen. 

Sign. [Navn på sagsbehandler]. 

 

3.6.3 Hvilke interne/eksterne parter skal involveres 

Opgave Parter 
Det afhænger af den pågældende sag, men 
oftest er det grundvandskontoret, som 
udtaler sig til en sag, hvormed det ikke er 
nødvendigt at høre eksterne parter. 

 

 

3.6.4 Hvilke frister indgår i opgaven 

Tidsfrister for udtalelser på grundvandsområdet er ikke defineret i loven, og de 
defineres derfor af de enkelte kommuner.  

Nogle tidsfrister kan blive presset af, at der skal laves mange udtalelser eller 
vurderinger. Det kan være i forbindelse med ny lovgivning, hvor jordvarme bliver 
attraktiv pga. høje oliepriser eller forcering af spildevandsrensning i det åbne land. I 
disse tilfælde, kan det være relevant at aftale andre tidsfrister eller evt. tilføre ekstra 
ressourcer i form af arbejdskraft. 

Tidsfrister for interne høringer fremgår ofte af kommunes kvalitetsstyringssystem. 

3.6.5 Hvilke data skal indberettes til Jupiter 

Udtalelser indberettes ikke til Jupiter eller andre. 

3.6.6 Hvad skal der produceres 

Afhængig af hvilken type sag der kræver en udtalelse, er der forskel på omfanget af 
den vurdering, som skal udføres af sagsbehandleren, og den mængde materiale som 
skal udarbejdes. Nogle kommuner har udarbejdet faste procedure for 
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udtalelsessager, men der er sjældent skabeloner for de konkrete udtalelser på 
grundvandsområdet.  

Normalt vil en udtalelse eller vurdering af grundvandsforhold være tilknyttet en 
intern høring, hvor et andet fagkontor i kommunen beder grundvandskontoret om 
en udtalelse. Der produceres derfor et internt notat til hovedsagen. 
Hovedsagsbehandleren anvender herefter vurderingen fra grundvandskontoret i 
afgørelsen. Her er det vigtigt, at de faglige argumenter for vurderingen er med både 
i forbindelse med afslag og ved tilladelse. Ofte vedlægges et målfast kort, der viser 
de data, der ligger til grund for vurderingen. I afsnit 3.6.2.1 er beskrevet de forhold, 
som oftest indgår i en vurdering/udtalelsessag. 

Det kan være relevant, at der udarbejdes en administrationspraksis for nogle af de 
områder, hvor der produceres udtalelser. For nogle kommuner vil det være 
nødvendigt, at en administrationspraksis er vedtaget i byrådet, så det har været 
forelagt politikkerne til godkendelse.  

3.6.7 Links / relevant lovgivning 

En lang række love og bekendtgørelser har indflydelse på dette 
myndighedsområde. De mest centrale er: 

• Miljøbeskyttelsesloven og Vandforsyningsloven med tilhørende 
bekendtgørelser, vejledninger og normer. 

Derudover er der en række lovtekster udenfor grundvandsområdet, som giver 
retningslinjer for, hvornår kommunens grundvandsafdeling skal høres. Det er bl.a.: 

• Loven om husdyrgodkendelsen. 

• Spildevandsbekendtgørelsen. 

• Affaldsbekendtgørelsen. 

 



 

 

3.7 Indsatsplanlægning 
3.7.1 Hvad er formålet med opgaven 

Kommunalbestyrelsen skal for de områder i vandplanen, som er udpeget som 
indsatsområder og for hvert af de indsatsområder, der er fastlagt i regionplanen, 
vedtage en indsatsplan, jf. § 13 i Vandforsyningsloven, og § 2 i Bekendtgørelse om 
indsatsplaner nr. 1430 af 13/12/2006. Kommunalbestyrelsen skal følge den 
prioritering, som er fastlagt i statens kortlægning, og indsatsplanerne skal 
udarbejdes på baggrund af en nærmere kortlægning af arealanvendelse, 
forureningstrusler og naturlig beskyttelse af de pågældende vandressourcer. 
Indsatsplanen skal indeholde en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse 
samt retningslinjer og tidsplan for parternes indsats til opnåelse af denne 
beskyttelse. 

En indsatsplan må ikke stride mod kommuneplanlægningen, 
vandressourceplanlægningen, vandforsyningsplanen eller andre indsatsplaner. 

Kommunalbestyrelsen eller ejeren af et alment vandforsyningsanlæg har mulighed 
for at vedtage indsatsplaner for andre områder, hvis kommunalbestyrelsen eller 
ejeren af vandforsyningsanlægget finder, at retningslinjerne eller prioriteringen i 
vandressourceplanlægningen og regionplanen er utilstrækkelige til at sikre 
kommunens eller vandforsyningsanlæggets interesser. 

Til at bistå sig ved udarbejdelsen af indsatsplaner skal kommunalbestyrelsen oprette 
et koordinationsforum bestående af repræsentanter for vandforsyningerne i 
kommunen, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien og eventuelle andre 
relevante parter i kommunen. Såfremt en indsatsplan udarbejdes i samarbejde med 
andre kommunalbestyrelser, skal koordinationsforumet også omfatte de 
involverede kommunalbestyrelser. 

Kommunalbestyrelsen har 1 år til at udarbejde et udkast til beskrivelse af de 
foranstaltninger, der foreslås gennemført for at afhjælpe og forebygge trusler mod 
vandressourcen. Udkast til beskrivelse af foranstaltninger rettet mod den enkelte 
ejer kan indgå i forslag til indsatser. I arbejdet inddrages alle de direkte berørte 
parter via det etablerede koordinationsforum. 

3.7.2 Hvilke elementer indgår i opgaven 

En indsatsplan skal ifølge lovgivning som minimum indeholde: 

• Et resumé af den kortlægning, der lægges til grund for indsatsplanen.  

• En angivelse af de områder, hvor en indsats skal gennemføres. Dette vil 
typisk dreje sig om OSD og indvindingsoplande uden for OSD. 

• En angivelse af de foranstaltninger, der skal gennemføres i indsatsområdet, 
samt retningslinjer for de tilladelser og andre afgørelser, der kan meddeles, 
og som har betydning for beskyttelsen af vandressourcen. 
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• En angivelse af i hvilket omfang, der skal gennemføres overvågning, og 
hvem, der skal gennemføre overvågningen. 

• En detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelsen. 

• En tidsplan for gennemførelsen af den samlede indsatsplan.  

• Hvilken tidligere vedtagen indsatsplan, som i givet fald skal ophæves. 

 

3 . 7 . 2 . 1  H ån dt e r i ng  a f  i nd sa ts p l an e r  

Det er muligt at opstille seks grundlæggende faser omkring kommunalbestyrelsens 
håndtering af indsatsplaner. 

Fase 1 – er opstartsfasen, hvor kommunen modtager den detaljerede kortlægning 
fra Miljøcenteret, afholder overdragelsesmøde med Miljøcentret og etablerer et 
koordinationsforum. Koordinationsforum kan være etableret tidligere i forbindelse 
med andre kortlægningsarbejder. 

Fase 2 – er den fase, hvor det første udkast til indsatser produceres. Arbejdet sker 
på baggrund af kortlægningsmaterialet fra Miljøcentret og i samarbejde med de 
direkte berørte parter jf. § 4 i BEK nr. 1430 af 13/12/2006. Når forslag til indsatser 
er udarbejdet, forelægges forslaget for koordinationsforum til drøftelse med 
henblik på tilretning og drøftelse inden offentliggørelse og høring.  

Fase 3 – er høringsfasen, hvor forslag til indsatser sendes til offentlig annoncering 
og høring hos interessenterne. Der fastsættes en frist på mindst 12 uger for 
fremsendelse af indsigelser til indsatserne.  

Fase 4 – er efter høringsperiode, med opsamling af indsigelser til forslag til 
indsatser og udarbejdelse af forslag til indsatsplan. Inden forslag til indsatser 
(endelig indsatsplan) kan godkendes, skal den forelægges for koordinationsforum til 
orientering. 

Fase 5 – her godkender kommunalbestyrelsen den endelige indsatsplan, og berørte 
grundejere og andre interessenter informeres skriftlig om indsatsplanen og dens 
indhold. 

Fase 6 – er implementeringsperioden, hvor indsatsplanen implementeres jf. de 
opstillede mål i planen. 
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Figur 13: Eksempel på arbejdsfaser og processer ved udarbejdelse af indsatsplaner. Fase 3 skal være afsluttet efter 1 år..  

 

3 . 7 . 2 . 2  Ek se mp e l  på  s ag s f o r l øb  

Fase 1 - opstart: 

1) Kommunen modtager den detaljerede kortlægning fra Miljøcenteret, inkl. 
datagrundlag som for eksempel geologiske modeller, sårbarhedskort, 
grundvandsmodeller, potentiale kort i tilknytning til kortlægningsområdet 
m.v. 

Der gennemføres oftest et overdragelsesmøde mellem Miljøcentret og den 
pågældende kommune med præsentation af resultater og materiale.  

2) Herefter etableres og inddrages et koordinationsforum, bestående af 
repræsentanter fra bl.a. vandværker, industri, skovbrug, landbrug og andre 
væsentlige interessenter. Koordinationsforum inddrages i hele forløbet 
omkring udarbejdelse af forslag til indsatser og den endelige indsatsplan. 
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Sammensætningen af koordinationsforum kan enten være teknisk eller 
politisk. 

Fase 2 – forslag til indsatser: 

3) Der udarbejdes herefter forslag til indsatser på baggrund af den detaljerede 
kortlægning fra Miljøcentret. Forslag til indsatser kan for eksempel dække 
følgende elementer:  

1. Introduktion til planen. 

2. Beskrivelse af Arealanvendelse. 

3. Redegørelse for den hydrogeologiske detailkortlægning.  

4. Beskrivelse af forureningskilder. 

5. Gennemgang af plan for indsats i delindsatsområder. 

6. Beskrivelse af økonomi.  

7. Gennemgang af prioritering og tidsplan. 

8. Referencer. 

9. Bilag. 

Inden høring og offentliggørelse af forslag til indsatser skal forslaget forelægges for 
koordinationsforum til drøftelse. 

Fase 3 - høringsfase: 

4) Kommunalbestyrelsen sender forslag til indsatser til offentlig annoncering i 
lokalaviser og hører samtidig følgende interessenter: 

- Ejere og lejere af de ejendomme, der er omfattet af forslag til 
indsatser. 

- Ejere og lejere af ejendomme uden for forslagets gyldighedsområde i 
den udstrækning, hvor forslaget efter kommunalbestyrelsens skøn 
har væsentlig betydning for dem. 

- Berørte kommunalbestyrelser, regionsråd og statslige miljøcentre 
under Miljøministeriet, jf. bilag 1, pkt. 2, i bekendtgørelse om 
delegation af miljøministerens beføjelser i miljøbeskyttelsesloven, 
beredskabsloven og konkurrenceloven til Miljøstyrelsen og de 
statslige miljøcentre under Miljøministeriet. 

- Koordinationsforum, samt 



K A P I T E L  3 . 7  I N D S A T S P L A N L Æ G N I N G  

 83

- Berørte ejere af almene vandforsyningsanlæg og samarbejder, hvori 
indgår en eller flere berørte ejere af almene vandforsyningsanlæg. 

Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 12 uger for fremsættelse af 
indsigelser m.v. mod forslag til indsatser. 

Fase 4 - opsamling  

5) Opsamling på indsigelser og tilretning af forslag til endelig indsatsplan. 

6) Inden endelig vedtagelse af indsatsplanen skal kommunalbestyrelsen 
forelægge det reviderede forslag til indsatsplan for koordinationsforum til 
orientering. 

Fase 5 – endelig vandforsyningsplan og offentliggørelse  

7) Kommunalbestyrelsen vedtager endeligt forslag til indsatsplan. 

8) Når en indsatsplan er vedtaget, skal de berørte grundejere og andre berørte 
parter have skriftlig, individuel underretning herom og om indholdet af 
planen. 

Fase 6 - implementering 

9) Indsatsplanen implementeres jf. de opstillede planmål. 

 

3 . 7 . 2 . 3  I  t i l fæ ld e  a f  ue n i gh ed  o mk r in g  i nds a ts p l an er  

Når kommunen udarbejder indsatsplaner 

En indsatsplan udarbejdet af en kommunalbestyrelse efter § 13 eller § 13a i 
Vandforsyningsloven kan ikke vedtages endeligt, hvis andre berørte 
kommunalbestyrelser har modsat sig dette skriftligt over for kommunalbestyrelsen 
inden 12 uger efter, at de berørte kommunalbestyrelser har modtaget det færdige 
udkast til planen. Forslaget kan herefter først vedtages, når der er opnået enighed 
mellem parterne om de nødvendige ændringer. 

Såfremt der ikke kan opnås enighed blandt de berørte kommunalbestyrelser om 
den nærmere udformning af indsatsplanen for kommunen, skal regionsrådet efter 
anmodning indkalde til mægling. 

Såfremt der ikke kan opnås enighed, skal regionsrådet forelægge sagen for 
miljøministeren, som herefter træffer afgørelse. 
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Når et alment vandforsyningsanlæg udarbejder indsatsplaner 

En indsatsplan udarbejdet af ejeren af et alment vandforsyningsanlæg efter § 13a i 
Vandforsyningsloven kan ikke vedtages endeligt før 12 uger efter, at 
kommunalbestyrelsen har modtaget det færdige udkast til planen. 
Kommunalbestyrelsen skal påse, at bestemmelserne i stk. 1, § 13a, stk. 2 og 
yderligere retningslinjer udstedt af ministeren efter § 15 eller § 16, stk. 1 i 
Vandforsyningsloven er overholdt, samt at hensynet til beskyttelsen af 
vandressourcerne i øvrigt er tilgodeset. Hvis kommunalbestyrelsen inden udløbet af 
fristen gør indsigelse mod udkastet, kan indsatsplanen ikke vedtages endeligt, før 
der er opnået enighed. Kan enighed ikke opnås mellem en kommunalbestyrelse og 
ejeren af vandforsyningsanlægget, bortfalder indsatsplanen. 

 

3.7.3 Hvilke interne/eksterne parter skal involveres 

Opgave Parter 
Udarbejdelse af indsatsplan 

Koordinationsforum 

Relevante: 

- Vandværker  

- Industri 

- Skovbrug 

- Landbrugsorganisationer 

- Andre væsentlige interessenter for 
eksempel nabo kommune som kan 
påvirke indsatsområdet. 

Offentlig annoncering om udkast til 
indsatsplan 

- Lokalaviser 

- Koordinationsforum, se ovenfor 

- Ejere og lejere af de ejendomme, der 
er omfattet af forslag til indsatsplan, 

- Ejere og lejere af ejendomme uden for 
forslagets gyldighedsområde i den 
udstrækning, hvor forslaget efter 
kommunalbestyrelsens skøn har 
væsentlig betydning for dem, 

- Berørte kommunalbestyrelser, 
regionsråd og statslige miljøcentre 

- Berørte ejere af almene 
vandforsyningsanlæg og samarbejder, 
hvori indgår en eller flere berørte ejere 
af almene vandforsyningsanlæg. 

Offentlig annoncering om endelig 
vedtaget indsatsplan 

- Offentligheden via lokalaviser 

- Koordinationsforum 
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- Alle berørte grundejere og andre 
berørte parter (skal have skriftlig, 
individuel underretning om indholdet af 
indsatsplanen). 

 

3.7.4 Hvilke frister indgår i opgaven 

Opgave Paragraf Løbende frister Absolutte 
frister 

Forslag til indsatser, der 
udarbejdes af 
kommunalbestyrelsen 

§ 4 i BEK 1430 
af 13/12/2006 

1 år – fra modtagelse 
af detail 
kortlægningen fra 
Miljøcentret. 

 

Forslag til indsatser, der 
udarbejdes af alment 
vandværk(er) 

Frist for indsigelser 

§ 6, stk. 2 i 
BEK 1430 af 
13/12/2006 

Mindst 12 uger  

 

3.7.5 Hvilke data skal indberettes til Jupiter 

Indsatsplaner indberettes ikke til Jupiter. 

Hvis der i forbindelse med gennemførelse af indsatserne eksempelvis sløjfes gamle 
brønde og boringer, vil der ske en indberetning via brøndboreren. 

3.7.6 Hvad skal der produceres 

Kommunalbestyrelsen skal producere en indsatsplan på baggrund af den 
detaljerede kortlægning fra Miljøcentrene. I bilag 10 findes et eksempel på 
strukturen i en indsatsplan. Eksemplet stammer fra en indsatsplan udarbejdet af 
Nordjyllands amt forud for kommunalreformen. Detaljeringsniveauet er 
forventeligt højere end det, som kommunen vil udarbejde, men kan fungere som 
inspirationskilde til kommunernes arbejde. Der ud over kan der hentes inspiration 
via følgende link til delindsatsplanen for Drastrup, Alborg kommune.  

3.7.7 Links / relevant lovgivning 

Oversigt over de væsentligste lovtekster på området. Der er så vidt muligt benyttet 
hyperlinks, med link til Retsinformaion.dk. 

• Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26/06/2010.  

• Bekendtgørelse om lov om vandforsyning nr. 635 af 07/06/2010. 

• Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og 
internationale. naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven). Nr. 932 af 
24/09/2009. 
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• Bekendtgørelse om indsatsplaner nr. 1430 af 13/12/2006. 

• Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i 
miljøbeskyttelsesloven, beredskabsloven og konkurrenceloven til 
Miljøstyrelsen og de statslige miljøcentre under Miljøministeriet nr. 655 af 
26/06/2008. 

 



 

 

3.8 Vandforsyningsplaner 
3.8.1 Hvad er formålet med opgaven  

Med vandforsyningsplanen udstikker kommunalbestyrelsen rammerne indenfor 
hvilke, den fremtidige vandforsyningsstruktur kan udvikle sig indenfor 
planperioden. Formålet er, at sikre borgerne i kommunen adgang til rent 
drikkevand i tilstrækkelige mængder. Vandforsyningsplanen skal sikre, at 
indvindingen af drikkevand planlægges således, at indvindingen ikke påvirker 
vandløb, søer og naturområder negativt i områder, hvor plante og dyrelivet er 
afhængig af grundvand. Dette gøres bl.a. ved at beskrive, hvordan vandforsyningen 
skal tilrettelægges, hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke 
forsyningsområder de enkelte anlæg skal have. 

Kommunalbestyrelsen skal, i samarbejde med de almene vandforsyningsanlæg, 
Sundhedsstyrelsen og i fornødent omfang andre interesserede myndigheder og 
institutioner, udarbejde forslag til vandforsyningsplaner, jf. Vandforsyningslovens 
§§ 14 og 14a samt Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning. nr. 1450 af 
11/12/2007 om vandforsyningsplanlægning. 

3.8.2 Hvilke elementer indgår i opgaven  

Der findes mange eksempler på vandforsyningsplaner på Internettet, som kan 
fungere som inspiration for kommunalbestyrelsens udarbejdelse af 
vandforsyningsplaner. Ifølge § 3 i BEK nr. 1450 af 11/12/2007 skal en 
vandforsyningsplan som minimum indeholde: 

1. Angivelse og lokalisering af de forventede behov for vand i kommunen, 
fordelt på forskellige forbrugergrupper (husholdning, institutioner m.v., 
industri- og håndværksvirksomheder, landbrug, herunder markvanding, og 
gartneri samt dambrug). 

2. Angivelse af placeringen, ydeevnen og kvaliteten af de eksisterende 
vandforsyningsanlæg med tilhørende behandlingsanlæg, beholderanlæg og 
pumpeanlæg samt i øvrigt anlæggenes kapacitet, tekniske tilstand og 
vedligeholdelsestilstand. 

3. Angivelse af hvilke dele af kommunen der påregnes forsynet med vand fra 
indvindingsanlæg på de enkelte ejendomme eller fra andre ikke almene 
anlæg og hvilke dele af kommunen, der straks eller senere påregnes 
forsynet fra almene anlæg. 

4. Angivelse af de bestående almene vandforsyningsanlæg, der skal indgå i 
den fremtidige vandforsyning i kommunen, herunder deres ejerforhold, og 
af beliggenheden og udformningen af fremtidige almene 
vandforsyningsanlæg. 

5. Angivelse af de nuværende og fremtidige forsyningsområder for de almene 
vandforsyningsanlæg i kommunen. 
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6. Angivelse af om kommunen har behov for tilførsel af vand udefra, eller 
om der fra kommunen kan leveres vand til forbrug uden for kommunen. 

7. Angivelse af ledningsnettet for de almene anlæg i kommunen herunder 
eventuelle forbindelsesledninger mellem anlæggene. 

8. Opstilling af en tidsfølge for renovering, etablering og udbygning af almene 
vandforsyningsanlæg, herunder af ledningsnettet. 

 

3 . 8 . 2 . 1  Ek se mp e l  på  s ag s f o r l øb  

Følgende er et simplificeret eksempel på et muligt sagsforløb ved udarbejdelse af en 
vandforsyningsplan. I eksemplet er angivet 5 logiske faser, som arbejdet kan 
kategoriseres under, se også Figur 14. 

 Fase 1 - opstart 

1) Kommunalbestyrelsen igangsætter arbejde omkring udarbejdelse af 
vandforsyningsplan. Arbejdet sker i samarbejde med de almene 
vandforsyningsanlæg, Sundhedsstyrelsen og i fornødent omfang andre 
interesserede myndigheder og institutioner.  

Vandforsyningsplanen bør bygge på oplysninger fra en tilsynsrunde på 
samtlige vandværker, så det er ajourførte oplysninger vandforsyningsplanen 
udarbejdes på grundlag af. Alternativt kan der laves spørgeskemaer til 
vandværkerne for at indhente tilsvarende oplysninger, men dette kan ofte 
give et dårligere grundlag. 

Fase 2 – forslag til vandforsyningsplan 

2) Kommunalbestyrelsen udarbejder et forslag vandforsyningsplan efter 
forhandling med interessenterne, herunder de almene vandforsyningsanlæg 
i kommunen og Sundhedsstyrelsen jf. § 2 pkt. 1 i BEK nr. 1450 af 
11/12/2007. 

Fase 3 – offentlig annoncering 

3) Forslag til vandforsyningsplan sendes til offentlig annoncering i lokalaviser, 
med oplysning om frist for fremsættelse af indsigelser. Der afsættes en 
indsigelsesfrist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser, § 4 i BEK 
nr. 1450 af 11/12/2007.  

I tilknytning til annonceringen sendes vandforsyningsplanen samtidig i 
kopi til de myndigheder, institutioner og eventuelle interessenter, som har 
indgået i arbejdsprocessen, eller som har speciel interesser. 

Samtidig med annonceringen iværksætter kommunalbestyrelsen en 
”oplysningsvirksomhed”, som varetager eventuelle spørgsmål og almen 
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interesse i vandforsyningsplanen for eksempel ved at distribuere forslag til 
vandforsyningsplanen til biblioteker, på kommunens hjemmeside, 
arrangere offentlige møder m.v.  

Fase 4 – Tilretning og godkendelse af endelig vandforsyningsplan 

4) Efter indsigelsesfristens udløb forhandler kommunalbestyrelsen i 
fornødent omfang på ny sagen med de myndigheder og institutioner m.v., 
som har været inddraget i sagsbehandlingen, og tager stilling til, om 
forslaget skal ændres som følge af indkomne indsigelser eller andre forhold. 
Ofte vil rettidig omhu i sagsbehandlingen have inddraget alle nødvendige 
myndigheder, institutioner og vandforsyninger inden forslaget blev sendt til 
offentlig annoncering, og normalt vil der derfor ikke være indsigelser 
derfra. 

5) Efter en eventuel tilretning vedtager kommunalbestyrelsen 
vandforsyningsplanen. 

Fase 5 – Offentlig annoncering 

6) Kommunalbestyrelsen skal offentligt annoncere, at den endelige 
vandforsyningsplan er godkendt. Annonceringen skal endvidere indeholde 
oplysning om, at vedtagelsen ikke kan påklages, jf. Vandforsyningslovens § 
76.  

7) Vandforsyningsplanen skal herefter være offentlig tilgængelig. 
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Opstartsfase

Kommunen igangsætter arbejdet med 

udarbejdelse af vandforsyningsplan. 

Interessenterne inddrages i arbejdet.

Forslag til vandforsyningsplan

Offentlig annoncering

Med kopi til de parter som har indgået i 

arbejdsprocessen.

8 ugers indsigelsesfrist

Endelig vandforsyningsplan
Vedtages af kommunen

Informationsvirksomhed 

Kommunen sikre at borgere og 

andre interesserede har tilgang 

til vandforsyningsplanen, fx på 

rådhuset, download eller andet.

Offentlig annoncering

Vandforsyningsplanen kan ikke

påklages
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Tilretning 

På baggrund af eventuelle indsigelser. 

Afklares i samarbejder med 

interessenterne

 

Figur 14: Eksempel på arbejdsfaser og processer ved udarbejdelse af en vandforsyningsplan. 

 

3.8.3 Hvilke interne/eksterne parter skal involveres 

Opgave Parter 
Udarbejdelse af forslag til 
vandforsyningsplan 

- Almene vandforsyningsanlæg 

- Sundhedsstyrelsen 

- I fornødent omfang andre 
interesserede myndigheder og 
institutioner m.v.  

Offentlig annoncering om vedtagelse af 
forslag til vandforsyningsplan 

- Offentligheden via lokalaviser 

Offentlig annoncering om den endelige 
vedtagelse af vandforsyningsplan 

- Offentligheden via lokalaviser 
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3.8.4 Hvilke frister indgår i opgaven 

Opgave Paragraf Løbende frister Absolutte 
frister 

Offentlig annoncering 
om vedtagelse af 
forslag til 
vandforsyningsplan 

§ 4 i BEK nr. 
1450 af 
11/12/2007. 

Mindst 8 uger  

 

3.8.5 Hvilke data skal indberettes til Jupiter 

Vandforsyningsplaner indberettes ikke til Jupiter. 

3.8.6 Hvad skal der produceres 

Kommunalbestyrelsen skal producere en vandforsyningsplan. I bilag 11 findes et 
eksempel på hvordan den overordnede struktur i en vandforsyningsplan kan 
opbygges. For yderligere inspiration henvises til Internettet, hvor der findes mange 
gode eksempler på aktuelle vandforsyningsplaner for eksempel for Silkeborg 
kommune via dette link. 

3.8.7 Links / relevant lovgivning 

Oversigt over de væsentligste lovtekster på området. Der er så vidt muligt benyttet 
hyperlinks, med link til Retsinformaion.dk. 

• Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. nr. 635 af 07/06/2010. 

• Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning. Nr. 1450 af 11/12/2007. 

• Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Nr. nr 408 af 
01/05/2007. 

• Cirkulære om vandindvindings- og vandforsyningsplanlægning. Nr. 63 af 
25/02/1980. 
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4. Ordliste 
 

Almen vandforsyning Hvor >= 10 husstande er tilsluttet 
vandforsyningen. 

BLST By- og Landskabsstyrelsen. 

DAI   Danmarks ArealInformation 

DMP   Danmarks Miljøportal 

DANVA   Dansk Vand- og Spildevandsforening. 

Enkeltindvinder Indvinder med egen brønd eller 
boringer , hvor kun 1 husstand/anlæg 
er tilsluttet. 

FVD   Foreningen af Vandværker i Danmark 

GeoEnvironment IT-system der bl.a. benyttes til at 
håndtere grund- og 
jordforureningsopgaver. Systemet er 
udviklet af GeoKon A/S. 

GeoGIS IT-system, der bl.a. benyttes til at 
håndtere boringsdata og andre 
geologisk relevante informationer. 
Systemet er udviklet af Rambøll. 

GEUS De Nationale Geologiske 
Undersøgelser for Danmark og 
Grønland. 

Ikke almen vandforsyning Hvor < 10 husstande er tilsluttet 
vandforsyningen. 

KL Kommunernes Landsforening. 

MKN   Miljøklagenævnet. 

kapitel 
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NVOC   Non Volatile Organic Carbon. 

Structura IT-system, der bl.a. benyttes til at 
håndtere grund- og 
jordforureningsopgaver. Systemet er 
udviklet af KMD.  

WFS   Web Feature Service. 

WMS   Web Map Service. 
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5. Referencer 
 

Love 

Bekendtgørelse om lov om vandforsyning m.v. nr. 635 af 07/06/2010. 

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om miljømål m.v. for 
vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder. nr. 1402 af 
27/12/2008. 

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. nr. 879 af 26/06/2010. 

Bekendtgørelse af lov om Råstoffer, nr. 950 af 24/09/2009 

Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale. 
naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven). nr. 932 af 24/09/2009. 

 

Bekendtgørelser 

Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning. nr. 1451 af 11/12/2007 

Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. nr. 1000 
af 26/07/2007. 

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. nr. 1449 af 
11/12/2007. 

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på 
miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. nr. 1335 af 06/12/2006. 

Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning. nr. 1450 af 11/12/2007. 

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. nr. 408 af 01/05/2007. 
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Bekendtgørelse om indsatsplaner. nr. 1430 af 13/12/2006. 

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i 
miljøbeskyttelsesloven, beredskabsloven og konkurrenceloven til Miljøstyrelsen og 
de statslige miljøcentre under Miljøministeriet. nr. 655 af 26/06/2008. 

 

Cirkulærer 

Cirkulære om forskellige forhold vedrørende vandforsyningsloven. nr. 82, 1986 

Cirkulære om udførelse af boringer efter grundvand m.v. nr. 65 af 28/02 1980. 

Cirkulære om vandindvinding og vandforsyning. nr. 64 af 28/02 1980. 

Cirkulære om vandindvindings- og vandforsyningsplanlægning. nr. 63 af 25/02 
1980. 

 

Vejledninger 

Vejledning nr. 1 af 1986 om godkendelse af vandværkstakster. 

Vejledning nr. 2 af 1984 om kvalitetskrav til visse stoffer i drikkevandet. 

Vejledning nr. 3 af 2005 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 

Vejledning nr. 9243 af 21/05/2010 om håndtering af overskridelser af de 
mikrobiologiske drikkevandsparametre. 

Vejledning om Fastsættelse af vandværkstakster. DVF Vejledning nr. 12, DVF 
standard nr. 170. 

Vejledning i sikring af drikkevands-kvalitet (Dokumenteret Drikkevands-Sikkerhed 
- DDS). nr. 72. Miljøministeriet  

Vejledning. Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1). 
Vejledning i oplandsberegninger i forbindelse med den nationale 
grundvandskortlægning. GEUS 2008. 

Hørings versions af Vejledning om indberetning og godkendelse af 
vandforsyningsdata fra 2010. 
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Andet 

Når VVM-reglerne er gemt eller glemt – en kommentar til Miljøklagenævnet 
praksis på forskellige områder. Af professor, dr. Jur. Peter Pagh i Tidsskrift for 
Miljø nr. 158, juni 2009. 

 

VVM af eksisterende anlæg. Notits fra Miljøministeriet af 22. oktober 2007. 

 

 



 

 

 

Bilag 1: Beskrivelse af 

fremgangsmåde når kommuner 

skal godkende vandkvalitetsdata 

i Jupiter - hos GEUS 
__________________________________________ 

 
 
 

Fremgangsmåde når kommuner skal godkende 
vandkvalitetsdata hos GEUS 
 
Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at godkende eller afvise de indberettede vandkvalitetsdata i Jupiter-databasen.  
 
Kommunalbestyrelsen modtager en e-mail fra GEUS med link til de data, som kommunen skal kvalitetssikre og 
godkende eller afvise, når der fra laboratorier indgår data i Jupiter-databasen, som er klar til at blive godkendt. De data, 
myndighederne skal godkende, er maskinelt testet via GEUS´ testmodul i forbindelse med indberetningen. 
 
Oplysninger om håndtering af godkendelsesmails hos myndighederne kan ses på Danmarks Mijøportal på: 
www.miljoeportal.dk/grundvand/spoergsmaal/  
 
Godkendelse sker via: www.geus.dk/jupiter (under ”Indberetning”) eller via det link der fremsendes den mail der 
oplyser kommunen om at der er nye analyser til godkendelse. 
 

Kommunalbestyrelsens brugernavn og password til Danmarks Miljøportal anvendes til logon. Ved føderation er der 

ikke behov for særligt brugernavn/password. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag 
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De prøver, som er klar til godkendelse vil herefter fremgå på en liste. For hver prøve kan der trykkes på plus-knappen 
yderst til venstre, for at se hver enkelt prøves analyser og resultater. Det er desuden muligt at åbne alle de prøver, som 
skal kontrolleres og godkendes, i Excel ved anvendelse af funktionen ”Åben analyser i Excel” øverst til højre i det 
første skærmbillede. 
 

 
 
For hver prøve vil en række af de indberettede oplysninger om prøvedato, prøvetagningssted, formål, omfang, antal 
analyser og laboratorium m.m. fremgå i den øverste del af feltet. For at kunne se flere detaljer tilhørende hver prøve 
henvises til Excelarket.  
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Herefter følger de enkelte analyser, som prøven omfatter. For hver analyse angives stoffets navn, måleenhed, den 
målte værdi, grænseværdier, detektionsgrænse, oplysning om der er sket filtrering, analysested, analysemetode, 
laboratorium, der har udført den enkelte analyse samt et bemærkningsfelt og et felt til markering af overskridelser af 
grænseværdier.  
 

Som hjælp til vurdering af analyseresultaterne er der mulighed for at se en graf for den tidsmæssige udvikling for det 

specifikke stof. Grafen fremkommer ved at trykke på stoffets navn i yderste venstre kolonne. Tidsserien for 

prøvestedet er nyttig ved vurderingen af sandsynligheden af resultaterne, idet en stor afvigelse vil kunne indikere, at 

prøven for eksempel er fejlmærket.  
 
 

 
 
 
Ud over tidsserien anbefales det i forbindelse med kvalitetskontrol af prøverne at checke: 

• om prøven stammer fra det anlæg den er indberettet under (hér er også tidsserien 
som nævnt nyttig).  

• om prøven er korrekt indberettet som enten råvand, blandet råvand, procesvand eller drikkevand 

• at de enkelte prøver indeholder analyseresultater for de parametre, som er omfattet af lovens kvalitetskrav  

• at målested og ID er korrekt angivet 



B I L A G  1  

 100

• at formål er korrekt angivet/virker sandsynligt 

• at prøvedato virker sandsynlig 

• forsikre sig om, at der hvis der er overskridelser af grænseværdier er reageret på disse (bør være sket tidligere 

efter henvendelse pr. telefon eller e-mail laboratoriet) 

• eventuelle kommentarer fra laboratorium 
 

 
En prøve kan have tre tilstande: ”ikke kontrolleret”, ”godkendt” eller ”afvist”.  
 

 
 
Inden kommunalbestyrelsen endeligt godkender sine valg, fremkommer en oversigt over de prøver, som 
kommunalbestyrelsen har: 

• godkendt 

• afvist 

• endnu ikke taget stilling til  
 

 
Nederst på siden konfirmeres eller fortrydes valgene ved at trykke på ”Konfirmér” eller ”’Fortryd”. 
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Når prøverne er konfirmeret bliver de samtidigt offentligt tilgængelige i Jupiter-databasen både via hjemmesiden og via 
fagsystemer.  
 

Ved fejl eller mistanke om fejl i prøver 
Hvis der opdages en fejl eller der er mistanke om fejl ved prøven, afvises prøven af kommunalbestyrelsen 
(godkendelsesmyndigheden).  
 

Bemærk, at i de fleste tilfælde kvalitetssikres data allerede når de modtages som e-mail 
(pdf) – idet den evt. nødvendige opfølgning i forhold til overskridelser i parametre 
omfattet af bekendtgørelsen ikke kan afvente indberetningen af prøveresultaterne.  
 
Ved afvisning af prøverne vil de fortsat være i Jupiter-databasen, men med en kode for afvist, således at 
kommunalbestyrelsen ikke længere kan tilgå disse data, der ligeledes er skjult for offentligheden. 
Kommunalbestyrelsen skal ved afvisning af prøver kontakte laboratoriet og bede dem forholde sig til de opdagede fejl 
eller mistanker om fejl. Laboratoriet skal herpå forholde sig til prøven og kommunalbestyrelsens oplysninger. Hvis der 
er en fejl, skal laboratoriet rette denne/disse og genfremsende prøvens resultater til vandforsyningsanlægget og evt. 
Sundhedsstyrelsen. Ligeledes skal laboratoriet indberette den rettede prøve i Jupiter-databasen, og 
kommunalbestyrelsen skal herefter godkende prøven.  
 
Hvis laboratoriet fastholder, at prøven er korrekt, kan kommunalbestyrelsen vælge at mærke resultatet eller prøven, 
når denne er genindberettet i Jupiter-databasen og kommunalbestyrelsen godkender prøven. 
 
Hvis vandforsyningsanlægget ved modtagelse af resultater af vandprøver opdager fejl eller har mistanke om fejl i 
prøven, skal vandforsyningsanlægget kontakte laboratoriet og kommunalbestyrelsen og underrette begge parter om 
fejlen/mistanken. Herved har laboratoriet mulighed for at rette prøven (evt. før indberetning), og 
kommunalbestyrelsen har mulighed for at afvise prøven, hvis den er indberettet men endnu ikke godkendt. 
 

Hvis der opdages fejl i godkendte prøver 
Hvis der opdages fejl eller der er mistanke om fejl, i en godkendt prøve, skal den dataansvarlige myndighed, som 
opdager fejlen (kommunalbestyrelse, Miljøcenter eller Region) rette henvendelse til GEUS og bede om at få 
”afgodkendt” prøven. Herefter tager den dataansvarlige myndighed kontakt til laboratoriet og beder om at forholde 
sig til prøven..  
 
Hvis der er tale om en fejl, retter og genfremsender laboratoriet prøvens resultater til vandforsyning, 
Kommunalbestyrelse og evt. Sundhedsstyrelsen. Ligeledes skal laboratoriet genindberette prøven, når fejlen er rettet. 
Denne rettede prøve skal erstatte den fejlbehæftede prøve i Jupiter-databasen. 
 
Laboratoriet bør altid angive som bemærkning, hvad der er rettet. Hvis laboratoriet fastholder, at resultatet eller 
prøven er korrekt, kan godkendelsesmyndigheden vælge at mærke resultatet eller prøven i Jupiter-databasen. Dette 
gøres via fagsystemerne. Det anbefales at vedkommende, som mærker resultatet eller prøven, angiver dato, samt årsag 
til mærkningen. Myndighed og initialer fremgår af brugernavnet i ”updateUser” feltet.  
 
Fejl i prøver omfatter bl.a. forkert identifikation af målested, forkert udtagningsdato, forkert angivet analysemetode, 
forkert angivne grænseværdier, forkert resultat som følge af tastefejl, analysefejl m.m. Fejl skal principielt rettes eller 
slettes. Dvs. fejlramte prøver skal genindberettes med korrekte oplysninger (rettet fejl) eller uden fejlen.  
 
Hvis der – f.eks. af et Miljøcenter i forbindelse med en kortlægning - opdages fejl i ældre (> 10 år) godkendte prøver, 
som laboratoriet ikke længere har mulighed for at checke, er det muligt at redigere i resultaterne via fagsystemerne for 
de data, man har rettigheder til. Som udgangspunkt bør man ikke ændre i resultatet men mærke resultatet som 
sandsynligt fejlbehæftet, med mindre man har den oprindelige analyseblanket eller har andre måder at verificere fejlen 
på. Mærkning af resultater kan sikre, at fremtidige brugere kan blive gjort opmærksomme på fejlene.  
 

Håndtering af supplerende prøver 
I forbindelse med kontrol af vandkvaliteten fremkommer der ind i mellem situationer med en utilfredsstillende eller 
uventet vandkvalitet. I sådanne situationer vil der typisk blive foretaget en eller flere ekstra analyser () fra det samme 
prøvetagningssted med henblik på at undersøge den oprindelige prøves resultat nærmere. 
 
I henhold til EU's drikkevandsdirektiv skal By- og Landskabsstyrelsen foretage indberetninger til EU om 
overskridelser af grænseværdier for drikkevand i Danmark. Til denne indberetning er det væsentligt, at data kan 
trækkes fra Jupiter-databasen, og at det heri tydeligt fremgår, om der er sket en opfølgning på eventuelle 
vandkvalitetsproblemer.  
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I forhold til indberetning af vandkvaliteten er begrebet ”” indført for bl.a. at kunne spore, om der var fulgt op på 
bakterieoverskridelser på ledningsnettet. Prøver, der er udtaget som følge af en overskridelse af et 
drikkevandskvalitetskriterium, skal referere til den tidligere prøve.  
 
 i forbindelse med indberetning af drikkevand og grundvand håndteres på følgende måde: 
 

• En supplerende prøve relaterer sig altid til en tidligere prøve, jf. figur 6.1.  
 

• Ved gentagne overskridelser skal en ny referere til seneste prøve med overskridelse ved et givent målested. 
 

• I forbindelse med den digitale afrapportering af en skal laboratoriet med hjælp fra vandforsyningsanlægget 

angive, hvilken oprindelig / tidligere prøve n referer til. Dvs. laboratoriet skal angive den oprindelige / tidligere 

prøves identifikation (laboratorium, prøvejournalnr, prøvetagningsdato og -klokkeslæt) samt ns relation til den 

oprindelige prøve – jf. STD00210. ns omfangskode (STD00147)skal være angivet som ”” 
 

• Både den oprindelige prøve og senere skal indberettes til Jupiter-databasen. 
 
 

Prøve 
1

Prøve 
2

Prøve 
3

Prøve 
4

Omprøve for Prøve 1

Omprøve for Prøve 2

Omprøve for Prøve 3

Prøve 
1

Prøve 
2

Prøve 
3

Prøve 
4

Omprøve for Prøve 1

Omprøve for Prøve 2

Omprøve for Prøve 3

 
Figur 6.1 Mærkning af  
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Bilag 2: Oversigt over datakrav (*), der stilles ved opdatering af 

grundvandsdata i Jupiter 
__________________________________________ 

Opret Anlæg Kommentarer til Anlæg
Opret tilladelser på 

anlæg

Kommentarer til 

tilladelser på anlæg

Opret tilladelser 

på boringer

Kommentarer til 
tilladelser på 

boringer

Opret adresser Kommentarer til adresser

AnlægsId Tildeles i Jupiter ved oprettelse TilladelsesId Tildeles i Jupiter ved 
oprettelse

TilladelsesId FirmId Tildeles i Jupiter ved oprettelse

Virksomhedstype AnlægsId Det anlæg som tilladelsen 
knytter sig til

DGUnr Adresse

KommuneNr Tilladt mængde pr. år Tilladt mængde pr. 
år

Postnr.

Overanlæg Er anlægget en kildeplads eller leverer det 
udelukkende vandet videre til et andet anlæg 
angives her Jupiter AnlægsId for 
overanlægget

Startdato for 
tilladelsen

Startdato for 
tilladelsen

Firmanavn

UtmZone Uden koordiat vil anlægget ikke vises på GIS Slutdato for 
tilladelsen

Slutdato for 
tilladelsen

CVR / CPR-
nummer

Skal indeholde enten en CVR eller et CPR 
nummer

Datum Uden koordiat vil anlægget ikke vises på GIS Virksomhedstype Flyttes til tilladelsen i 
2011

Virksomhedstype Flyttes til 
tilladelsen i 2011

Adressetype Kun adresser af typerne ejer og 
gebyrmodtager vil blive brugt til indkrævning 
af vandindvindingsafgiften

XUtm Uden koordiat vil anlægget ikke vises på GIS Vandtype Flyttes til tilladelsen i 
2011

Vandtype Flyttes til 
tilladelsen i 2011

Startdata Hvornår adressen starter med at være aktiv

YUtm Uden koordiat vil anlægget ikke vises på GIS Slutdata Hvornår adressen slutter med at være aktiv

Anlægsnavn Bør ikke indeholde personnavne, ved 
enkeltindvindere bør feltet indeholde f.eks. 
gården

CVR nummer Det nuværende felt deles op i to felter, et til 
CVR og et til CPR-nummer

Anlægsadresse Skal indeholde anlæggets fysiske adresse CPR nummer Det nuværende felt deles op i to felter, et til 
CVR og et til CPR-nummer

Anlægspostnummer
Vandtype Fremadrettet vil dette felt ikke bruges til 

gebyrberegning da der kommer et vandtype 
felt på tilladelsen. For anlæg uden en 
tilladelse registreres vandtypen stadig på 
anlægget

En eller flere 
virksomhedstyper

Ikke til gebyrberegning men til styring af 
tilsyn. For anæg uden en tilladelse registres 
virksomhedstypen stadig på anlægget
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(*) Datakrav og struktur er under revidering og forventes implementeret medio 
2011. Ovenstående billede repræsenterer de krav der stilles når revideringen er 
gennemført.

 



 

 

Bilag 3: Eksempel på skabelon til 

håndtering af Endelig 

vandindvindingstilladelse 
__________________________________________ 

 

Dato:  x. måned 200x 

Sagsnr.: [xx/xxxxx] 

 
  
ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE 
 
Anlægs-ID:  [xxx] 
 
Jupiter-ID:  [xxx] 
 
Beliggenhed:  [Matr. Nr. Ejerlav] 
   [Adresse] 
 
Boringer:  DGU nr. [xxx] 
 
Indvindingsmængde: tilladt m³/år 
 
Tidsfrist:   Tilladelsen udløber den [dato]. Hvis indvindingen til 

den tid ønskes fortsat, skal der inden tidsfristens udløb 
søges om fornyelse af tilladelsen. 

 
AFGØRELSE 
[xxx] Kommune giver hermed [x vandværk] tilladelse til at indvinde grundvand til 
almen drikkevandsforsyning. Vilkårene for tilladelse er beskrevet nedenfor i punkt 1-
[x]. 
 
Tilladelsen gives i henhold til §§ 20 og 21 i lovbekendtgørelse nr. 635 om 
vandforsyning af 7. juli 2010 (Vandforsyningsloven), samt §§ 22 og 24 i 
lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om lov om miljøbeskyttelses 
(Miljøbeskyttelsesloven). 
 
Tilladelsen erstatter tidligere givne tilladelser. Vandindvindingsanlægget må ikke på 
væsentlig måde udbedres eller ændres uden tilladelse fra [xxx] Kommune – dvs. 
ændringer på materiel, som vandet er i kontakt med fra oppumpning i boringen til 
udpumpning til forbrugerne, og som kan have indflydelse på vandkvaliteten (f.eks. 
renovering, udbedringer og nyerhvervelse af boringer, råvandspumper, ledninger, 
filtreanlægget, rentvandbeholder, rentvandspumper, vandmålere m.m). 
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[Boring DGU nr. [nr] [benyttes ikke/er blevet overflødig]. [xxx] Kommune påbyder 
derfor at boringen sløjfes senest den [dato – tre måneder fra tilladelsens dato]36. 
 
Sløjfningen skal foretages af uddannet brøndborer37 og skal anmeldes til [xxx] 
Kommune senest 2 uger før arbejdets udførelse. ] 
 
 
VILKÅR 
 
1. Formål 

Vandindvindingens formål er almen vandforsyning af vandværkets naturlige 
forsyningsområde. 
 
Vandværket er forpligtet til på rimelige vilkår at overtage forsyningen af samtlige 
ejendomme inden for vandværkets naturlige forsyningsområde38. 
 

2. Boringer 
Tilladelsen gives til indvinding fra følgende boringer: 
 
Boring DGU nr. [DGU nr.]: etableret i [år]. Boringen er [antal m] m dyb og 
filtersat fra [antal m] m til [antal m] m under terræn.  
 
Boring DGU nr. [DGU nr.]: etableret i [år]. Boringen er [antal m] m dyb og 
filtersat fra [antal m] m til [antal m] m under terræn. DGU nr. [DGU nr.]. 
 
Boring DGU nr. [DGU nr.]: etableret i [år]. Boringen er [antal m] m dyb og 
filtersat fra [antal m] m til [antal m] m under terræn. DGU nr. [DGU nr.]. 
 
Boring DGU nr. [DGU nr.]: etableret i [år]. Boringen er [antal m] m dyb og 
filtersat fra [antal m] m til [antal m] m under terræn. DGU nr. [DGU nr.]. 
 
Boring [DGU nr.] er etableret som erstatningsboring for boring [DGU nr.]. 
 
Boring [DGU nr.] er sløjfet. 
 
[Der er meddelt påbud om, at boring [DGU nr.] skal sløjfes39.] 
 
Boringernes placering fremgår af bilag 1. 
 

3. Indvindingens omfang 
Den årlige indvinding må ikke overstige [antal m³] m³. 
 
Anlæggets ydeevne må ikke overstige [tal] m³/t. [alternativt den tilladelige 
sænkning af vandstanden] 
 

                                                                        

36 Jf. Vandforsyningslovens § 36 

37 Jf. § 4 i bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land (1000 af 26/07 2007) 

38 Jf. vandforsyningslovens § 45 

39 Jf. vandforsyningslovens § 36 
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Indvindingsanlæggets pumpekapacitet mv. må kun ændres efter forudgående 
godkendelse fra [xxx] Kommune.  
 

4. Tidsfrist 
Vandindvindingstilladelsen meddeles for et tidsrum af 30 år40. 
 
Tilladelsen udløber den [dato]. Hvis indvindingen til den tid ønskes fortsat, skal 
der inden tidsfristens udløb søges om fornyelse af tilladelsen. 
 

5. Egenkontrol 
Vandværkets indvinding skal kontrolleres ved vandmåler41, og årsindvindingen 
(opgjort fra den 1. januar til den 31. december) skal sendes til [xxx] Kommune 
inden den efterfølgende 1. februar. 
 
Bestemmelserne om målemetoden kan til enhver tid ændres af tilladelses-
myndigheden. 
 
Vandværket skal endvidere kontrollere vandspejlssænkningen i boringerne mindst 
4 gange årligt (i januar, april, juni, og oktober måned) ved at pejle boringernes 
vandspejl såvel i ro som under pumpning. Vandværket skal indberette disse 
pejlinger hvert år samtidig med indberetningen af årsindvindingen. Pejlingerne 
skal foretages ved direkte nedstik (ikke manometermålinger). 
 
Pumper og boringer skal indrettes således, at disse pejlinger kan finde sted.  
 

6. Erstatningsregler 
Vandværket er erstatningspligtig for skader, som voldes i bestående forhold ved 
forandring af grundvandsstanden under anlæggets drift42. 
 
I mangel af forlig afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndigheden. 
 

7. Beskyttelsesområde og fredningsbælte 
Vandværksarealet, der omfatter boringen, bør normalt være indhegnet og 
aflukket43. Vandværksarealet skal dog som minimum være markeret i terrænet ved 
buskbeplantning, kampesten eller lignende. Inden for fredningsbæltet44 på 10 m 
fra boringen må der ikke gødes, bruges ukrudtsdræbende midler eller anbringes 
stoffer på en sådan måde, at de kan udsætte indvindingsanlægget for forurening. 
 
Omkring indvindingsanlægget fastlægges et beskyttelsesområde45, begrænset af en 
cirkel med centrum i boringen og radius 300 m (se bilag 1). 
 

                                                                        

40 Jf. vandforsyningslovens § 22 

41 Jf. § 21 i Bek. om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (1449 af 11/12 2007) 

42 Jf. vandforsyningslovens § 23 

43 Jf. miljøbeskyttelseslovens § 24 

44 Jf. § 8 stk. 4 i Bek. om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land (1000 af 26/7 2007) 

45 Jf. miljøbeskyttelseslovens § 22 
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Inden for dette område vil det efter udløbet af ankefristen som udgangspunkt 
være forbudt at aflede spildevand til jorden eller at etablere andre af de i 
Miljøbeskyttelseslovens § 19 nævnte forhold. 
 
Lodsejere, der bor inden for den omtalte beskyttelseszone, er underrettet ved 
brev af [dato]. 
 
Ligeledes har fastlæggelsen af beskyttelsesområdet været annonceret i Uge-Bladet 
[xxx] den [dato]. 
 
Der har ikke været reaktioner i den forbindelse. 
 
For nedsivningsanlæg, der alene tjener til afledning af tagvand, gælder forbuddet 
dog kun for et område begrænset af en cirkel med centrum i boringen og radius 
25 meter. 

 
8. Anlæggets indretning 

Anlægget blev besigtiget den [dato]. Der indvindes fra følgende boringer: 
 
Boring DGU nr. [nr]: Der er installeret en Grundfos dykpumpe, type SP [type], 
med en ydeevne på [antal m3/h] m3/h ved [antal mVs] mVs. 
 
Boring DGU nr. [nr]: Der er installeret en Grundfos dykpumpe, type SP [type], 
med en ydeevne på [antal m3/h] m3/h ved [antal mVs] mVs. 
 
Boring DGU nr. [nr]: Der er installeret en Grundfos dykpumpe, type SP [type], 
med en ydeevne på [antal m3/h] m3/h ved [antal mVs] mVs. 
 
Boring DGU nr. [nr]: Der er installeret en Grundfos dykpumpe, type SP [type], 
med en ydeevne på [antal m3/h] m3/h ved [antal mVs] mVs. 
 
Boring DGU nr. [nr] er placeret i en tørbrønd, medens boring DGU nr. [nr] er 
placeret i en overjordisk råvandsstation. 
 
Vandbehandlingen foregår i vandværksbygningen på matr. nr. [matr.nr. og 
ejerlav]. 
 
Der er installeret [antal] stk. [parallelt/serie koblet] trykfiltre, af typen [type], med 
en samlet kapacitet på [antal m3/h] m3/h. Herfra ledes det filtrerede vand til en 
rent-vandsbeholder med et volumen på [antal m3] m3. 
 
Vandet pumpes ud til forbrugeren med [antal] stk. Grundfos centrifugalpumper, 
type CR [type], med en ydeevne på [antal m3/h] m3/h ved [antal mVs] mVs pr. 
stk. 
 
Styringen af udpumpningen sker ved [tekst] 
 
De udpumpede vandmængder måles ved vandmåler. 
 
[tekst] 
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Vandindvindings- og behandlingsanlægget må ikke på væsentlig måde udbedres 
eller ændres før [xxx] Kommune har givet tilladelse hertil46, dvs. ændringer på 
materiel, som vandet er i kontakt med fra oppumpning i boringen til udpumpning 
til forbrugerne, og som kan have indflydelse på vandkvaliteten (f.eks. renovering, 
udbedringer og nyerhvervelse af boringer, råvandspumper, ledninger, 
filtreanlægget, rentvandbeholder, rentvandspumper, vandmålere m.m). 
 

9. Drikkevandskvalitet og analyser 
Kvaliteten af vandværksvandet skal kontrolleres efter de til enhver tid gældende 
regler47. 
 
Udgifterne ved prøvetagning og undersøgelserne afholdes af vandværket. 
 
Prøverne til undersøgelser udtages fra: 
1. råvandet fra de enkelte indvindingsboringer 
2. vandet, der udpumpes fra vandværket 
3. vandet, der leveres til forbrugerne. 
 
Prøverne skal udtages af og undersøges på et miljølaboratorium, der er 
akkrediteret hertil, jf. de til enhver tid gældende regler. 

 
10. Afledning af filterskyllevand 

Ifølge det ansøgte skylles filtrene [antal] gange pr. uge. Hver skylning varer ca. [x 
minutter]. 
 
Skyllepumpen er en Grundfos, type LM [type], med en ydelse på [antal m3/h] 
m3/h ved [antal mVs] mVs. 
 
Den samlede skyllevandsmængde er således ca. [antal m3/h] m3/år. 
 
[tekst - Bestemmelse om skyllevandsafledning, behandling af slammet og evt. 
udledningstilladelse] 

 
11. Anlæggets funktion i undtagelsessituationer 

[Af hensyn til eventuelt radioaktivt nedfald eller anden luftbåren forurening 
pålægges det vandværket ved større ombygning eller nyanlæg at indrette anlægget 
med mulighed for at indpumpe råvand uden om vandværkets behandlingsanlæg 
og direkte til hovedledningerne til forsyningsområderne, medmindre iltningsluften 
kan renfiltreres ved specielle filtre, og rentvandsbeholdere og vandfiltre beskyttes 
mod radioaktivt nedfald.] 

 
[Vandværk har mulighed for at pumpe råvand ud til forbrugerne ved 
råvandspumpernes tryk alene. 
 
Såfremt filtrene passeres, skal iltningsluften kunne renfiltreres for radioaktivt 
nedfald ved specielle filtre, og rentvandsbeholder beskyttes mod radioaktivt 
nedfald.] 

                                                                        

46 Jf. vandforsyningslovens § 21 

47 Pt. Bek. om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (1449 af 11/12 2007) 
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12. [evt. særlige vilkår] 

[tekst] 
 
 
SAGENS BEHANDLING 
[xxx] Kommune har den [dato] modtaget ansøgning fra [vandværk] om endelig 
vandindvindingstilladelse. I forbindelse med ansøgningen foreligger følgende bilag: 

•  
 
1. Baggrund 

[vandværksnavn] Vandværk er oprettet i [år] og sidst udvidet i [år]. 
 
Vandværket har fået udvidet og ændret indvindingstilladelsen flere gange, sidst 
den [dato]. 
 
[Hidtidige indvindingsmæssige forhold.] 
 
[Kort beskrivelse af udpegningen af den evt. nye kildeplads.] 
 
[Hvad viste undersøgelsesboringen?] 

 
2. Vandforsyningsplan, [Region/Vand]plan og Råstofplan 

[Ansøgningen sammenholdes med Vandforsyningsplanen, Råstofplanen og 
Vandplanen (indtil vandplan foreligger: regionplanen).]  
 

3. Vurdering af indvindingens påvirkning af omgivelserne 
[Drikkevandsinteresse, andre indvindingsinteresser, § 3-områder samt fredede 
områder] 
 
[xxx] Kommunen har vurderet, at indvindingen ikke vil påvirke omgivelsernes 
kvalitet væsentligt. 

 
4. Høring for 300 m beskyttelseszone 

I forbindelse med høringen af lodsejere inden for 300 m beskyttelseszonen 
omkring den nye boring er der indkommet følgende henvendelser: 
[tekst] anfører i brev af [dato] 
 
[xxx] Kommunes bemærker til henvendelserne: 
 
Udlægning af 300 m beskyttelseszone er ikke noget nyt - allerede i den gældende 
vandindvindingstilladelse fra XXX blev der udlagt 300 m beskyttelseszoner 
omkring de eksisterende boringer. Lovgivningen i dag kræver i modsætning til 
tidligere, at der foretages høring af berørte lodsejere for 300 m zone. 
 
Udlægningen af beskyttelseszoner sker for at sikre vandværkets - og dermed 
interessenternes - fremtidige indvindingsforhold, uanset det ikke er i de berørte 
lodsejeres interesse. 
 
I visse tilfælde og under hensyntagen til de geologiske forhold, matrikelforhold 
m.m. accepteres ændring af bestående nedsivningsanlæg inden for 
beskyttelseszonen. Etablering af nedsivningsanlæg kræver kommunal godkendelse 
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og i den forbindelse vil [xxx] Kommune normalt ikke godkende etableringen 
inden for beskyttelseszonen. 
 
Der gives ikke erstatning for de ekstra omkostninger, som en lodsejer må blive 
påført i forbindelse med eventuel etablering af nyt nedsivningsanlæg. En tilladelse 
til nedsivning kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 20 tilbagekaldes uden 
erstatning, såfremt det viser sig ønskeligt af hensyn til fare for forurening af 
vandforsyningsanlæg. 
 
Det skal bemærkes, at den udlagte 300 m beskyttelseszone kun gælder 
nedsivningsanlæg m.m. Der er ingen dyrkningsrestriktioner som følge af 
beskyttelseszonen. Eventuelle fremtidige dyrkningsmæssige og andre 
produktionsmæssige indskrænkninger styres af anden lovgivning.] 
 
[Lodsejere der har gjort indsigelser mod 300 m zonen skal have fremsendt 
tilladelsen med udlægning af 300 m zonen og oplysning om klagevejledning til 
Miljøklagenævnet og klagefrist på 4 uger, samt søgsmålsfrist på 6 måneder] 

 
 
5. Vejledende afstandskrav 

[tekst] 
 
6. Vurdering af råvandskvalitet og vandbehandling 

Analyser af råvandet viser et jernindhold på [antal mg/l] mg/l (højst tilladelige 
værdi for rent vand er 0,1 mg/l ab vandværk) og et manganindhold på [antal 
mg/l] mg/l (højst tilladelige værdi for rent vand er 0,02 mg/l ab vandværk). 
 
[øvrige relevante oplysninger f.eks. BAM, sulfat, nitrat. agg. kuldioxid mm.] 
 
[Det er herefter nødvendigt at foretage en filtrering - Rettes efter forholdene – 
sker der særlig vandbehandling?] 

 
[xxx] Kommune vurderer at [navn vandværks] behandlingsanlæg er egnet til at 
behandle den foreliggende råvandskvalitet, og at vandkvaliteten efter endt 
behandling er egnet til almen vandforsyning. 

 
7. Vurdering i forhold til VVM reglerne 
 
8. Udtalelser i sagen 

[Der er ikke indhentet supplerende oplysninger i forbindelse med sagens 
behandling. ] 
 

9. Offentliggørelse 
[Ansøgningen om endelig vandindvindingstilladelse har ikke været offentliggjort. ] 

 
 
KLAGEVEJLEDNING 
Afgørelser efter Vandforsyningsloven kan påklages til Miljøklagenævnet48. Tilsvarende 
kan afgørelsen efter Miljøbeskyttelsesloven påklages til Miljøklagenævnet49. 
                                                                        

48 Jf. vandforsyningslovens § 75 

49 Jf. miljøbeskyttelseslovens § 91 
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Afgørelsen kan påklages af: 

• [navn ] Vandværk 
• Sundhedsstyrelsen 
• Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• Danmarks Naturfredningsforening 
• Danmarks Sportsfiskerforbund 
• Forbrugerrådet 

 
Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet kan alene påklage afgørelser efter 
Vandforsyningsloven. 
 
[Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportfiskerforbund og Forbrugerrådet 
har ikke klageadgang på tilladelser givet efter Vandforsyningsloven § 20 stk. 1 nr. 1 og 
2, se Vandforsyningsloven § 80] 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og indsendes til [xxx] Kommune, der 
videresender den til Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget af kommunen 
senest 4 uger fra den dato hvor afgørelsen er meddelt [navn ] Vandværk. Klagefristen 
er derfor [den dato]. [navn ] Vandværk får besked, hvis [xxx] Kommune modtager en 
klage. 
 
A F G Ø R E L S E R  E F T E R  
M I L J Ø B E S K Y T T E L S E S L O V E N  ( E T A B L E R I N G  A F  
F R E D N I N G S B Æ L T E  O G  B E S K Y T T E L S E S Z O N E  
O M K R I N G  B O R I N G S P L A C E R I N G )  K A N  
I N D B R I N G E S  F O R  D O M S T O L E N E  I N D E N  6  
M Å N E D E R  E F T E R ,  A T  A F G Ø R E L S E N  E R  
M E D D E L T .  S Ø G S M Å L S F R I S T E N  E R  S Å L E D E S  
[ D E N  D A T O ] .  
 
[Påbuddet om sløjfning af Boring DGU nr. [nr] kan ikke ankes til anden højere 
administrativ myndighed.] 
 
 

 
 
 

Med venlig hilsen 
 

[underskrift] 
 

[sagsbehandler] 
[Geolog] 

 
 
 
 
 
 
BILAG: 
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Kort [Endelige tilladelser til vandindvinding og vandindvindingsanlæg skal være 
ledsaget af et kort fra Kort- og Matrikelstyrelsen i måleforholdet 1:25.000 med 
angivelse af beliggenheden af indvindingssteder og behandlingsanlæg og grænserne for 
anlæggets eventuelle forsyningsområde og beskyttelsesområde, jf. § 30 bek. 1451 af 
11/12 2007 ] 
 
 
 
 
 
KOPI AF AFGØRELSEN ER SENDT TIL: 
By- og Landskabsstyrelsen - Email:  
Danmarks Naturfredningsforening – Email:  
DN [xxx] Lokalkomite -  
Forbrugerrådet – Email:  
Embedslægen – Email:  
Sportsfiskerforeningen – Email:  
 

 

 

 



 

 

Bilag 4: Eksempel på skabelon til 

håndtering af foreløbig 

vandindvindingstilladelse 
__________________________________________ 

 

Dato: [xxx] 

Sagsnr.:  

 
FORELØBIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE  
 
Anlægs-ID:  [xxx] 
 
Jupiter-ID:  [xxx] 
 
Beliggenhed:  [Matr. Nr. Ejerlav] 
   [Adresse] 
 
Boringer:  DGU nr. [xxx] 
 
Tidsfrist:   Tilladelsen udløber den [dato]. Tilladelsen bortfalder, 

såfremt anlægget ikke er udført inden den [dato, 1 år].  
 
AFGØRELSE 
[xxx] Kommune giver hermed [x vandværk] tilladelse til etablering af boring og 
indvinding. Boringen skal placeres på [matr. nr., ejerlav]. Ejeren af denne matrikel er 
[navn, adresse]. Der foreligger [tinglysning, forhåndsaftale m.m.] på matriklen. 
Vilkårene for tilladelse til etablering af boring er beskrevet nedenfor i punkt 1-[x]. 
Vilkår for ansøgning om endelig tilladelse er også beskrevet i punkt 1-[x]. 
 
Tilladelsen gives i henhold til §§ 20 og 21 i lovbekendtgørelse nr. 635 om 
vandforsyning af 7. juli 2010 (Vandforsyningsloven). 
 
[Boring DGU nr. [nr] [benyttes ikke/er blevet overflødig]. [xxx] Kommune påbyder 
derfor, at boringen sløjfes senest den [dato – tre måneder fra tilladelsens dato]50. 
 
Sløjfningen skal foretages af uddannet brøndborer51 og skal anmeldes til [xxx] 
Kommune senest 2 uger før arbejdets udførelse. ] 
 
                                                                        

50 Jf. Vandforsyningslovens § 36 

51 Jf. § 4 i bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land (1000 af 26/07 2007) 
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Boringens placering som anført i ansøgningen og som vist på bilag x og y godkendes. 
Anden placering kræver forudgående godkendelse.  
 
Afsætning af borestedet skal ske i samarbejde med [xxx] Kommune, Natur og 
Miljø. 
 
Boringen skal udføres i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1000 af 26/7 2007 
om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 
 
Der skal gøres opmærksom på at ledningsprojektet, såfremt det berører naturarealer, 
beskyttelseslinjer, diger, vandløb m.m., som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 
bestemmelser, kræver en dispensation fra denne lov. 
 
Der tages forbehold for skjulte kabler og rørledninger på borestedet. 
Entreprenør/brøndborer har ansvaret for at indhente ledningsoplysninger.  
 
 
VILKÅR FOR NY BORING 
 
1. Formål 

[Vandindvindingens formål er almen vandforsyning af vandværkets naturlige 
forsyningsområde.] 
 
Eller 
 
[Vandindvindingens formål er drikkevandforsyning af ejendom adresse, matr.nr. 
og vandforsyning af ejendommens xx produktion. Formålet omfatter ikke 
markvanding.] 

 
2. Boring 

Tilladelsen gives til etablering af en boring på matr. nr. [matr.nr. og ejerlav]. 
 
Etableringen skal udføres af en brøndborer, der opfylder kravene til uddannelse, 
jf. § 4 i Bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 
Senest 10 arbejdsdage før borearbejdet påbegyndes, skal [xxx] Kommune 
underrettes om tidspunktet for arbejdets påbegyndelse. 
 
[Det anbefales, at der anvendes lerspærre i så stor en del af forerørets udstrækning 
som muligt og ikke blot i forbindelse med lerlag truffet under borearbejdet.] 
 
[Boringens udførelse forudsætter, at der er opnået aftale med ejeren af matriklen. 
Lodsejeren bør være gjort opmærksom på, at der omkring en 
vandindvindingsboring både skal etableres et 10 m fredningsbælte, som skal 
friholdes for anvendelse, og en 300 beskyttelseszone. Inden for dette område vil 
det som udgangspunkt være forbudt at aflede spildevand til jorden eller andre af 
de i § 19 i Miljøbeskyttelsesloven fastsatte forhold bl.a. om nedgravning, 
udledning, deponering eller afledning til denne af stoffer m.v., der kan forurene 
grundvand, jord og undergrund. Hvorvidt hensynet til grundvandsbeskyttelsen vil 
få betydning for andre forhold, beror på en konkret afgørelse i det enkelte 
tilfælde. For nedsivningsanlæg, der alene tjener til afledning af tagvand, gælder 
forbudet dog kun for et område begrænset af en cirkel med centrum i boringen 
og radius 25 m.] 
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Boringen er en erstatningsboring og indvinding kan derfor midlertidig 

igangsættes.  
 
I medfør af Vandforsyningslovens § 23 er ejeren af vandindvindingsanlægget 
erstatningspligtig for skader, der voldes i bestående forhold ved forandring af 
grundvandsstanden under anlæggets udførelse og drift. 
 
I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndighederne. 
 
I medfør af Vandforsyningslovens § 34 kan tilladelsen tilbagekaldes uden 
erstatning, såfremt tilladelsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger af 
væsentlig betydning, eller hvis vilkårene for tilladelsen tilsidesættes. 
 

 
3. Renpumpning/ Prøvepumpning 

Efter borearbejdets afslutning skal der fremsendes et prøvepumpningsprogram til 
godkendelse. Det skal angives med hvilken ydelse boringen påregnes 
prøvepumpet, og hvortil vandet påtænkes afledt. 
 
Renpumpningen skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 4 
i bekendtgørelse nr. 672 af 26. juli 2002 om udførelse af boringer efter 
grundvand.  
 
Mindre vandmængder i forbindelse med renpumpning inden prøvetagning kan 
bortledes uden tilladelse. Udledningen må ikke give anledning til gener på 
naboarealer.  

 
4. Vandindvinding 

Størrelsen af den samlede vandmængde tages eventuelt op, når der meddeles 
endelig vandindvindingstilladelse. 
 
Bestemmelser og vilkår i den endelige vandindvindingstilladelse af [dato] er 
fortsat gældende. 

 
[Evt. andre vilkår til foreløbig indvinding som ikke er nævnt i gældende endelig 
tilladelse: pejling, indberetning af årlig oppumpede mængde m.m.] 
 

5. Sløjfning af boring 
I medfør af Vandforsyningslovens § 36 skal undersøgelsesboringen sløjfes senest 
1 år efter tilladelsen bortfalder, tilbagekaldes, eller boringen bliver overflødig. I 
henhold til Vandforsyningslovens § 76, stk. 2, kan afgørelsen ikke påklages til 
højere administrativ myndighed. 
 
Sammen med den eventuelle endelige tilladelse vil der blive givet et påbud om, at 
andre overflødige boringer skal sløjfes senest 3 måneder fra tilladelsens dato.  
 
Sløjfningen skal anmeldes til tilladelsesmyndigheden senest 2 uger før arbejdets 
udførelse.  
 
Der skal fremsendes borerapport samt plan over boringens placering til Natur- og 
Miljø, uanset boringen eventuelt ikke ønskes udbygget som indvindingsboring. 
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I medfør af Vandforsyningslovens § 34 kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, 
såfremt tilladelsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger af væsentlig betydning, 
eller hvis vilkårene for tilladelsen tilsidesættes. 
 
Vandværket er erstatningspligtigt efter reglerne i Vandforsyningslovens § 23 for 
skader, som forvoldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, 
vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. under anlæggets udførelse og 
drift. 
 
I forbindelse med prøvepumpningen, som udføres af brøndborerfirmaet, bør 
vandstanden i egen interesse pejles i nærliggende indvindingsanlæg af hensyn til en 
eventuel senere erstatningssag. Der skal pejles, før prøvepumpningen påbegyndes og 
igen umiddelbart inden afslutningen. 
 
I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af Taksationsmyndighederne. 
 
 
ANSØGNING OM ENDELIG TILLADELSE 
 
Såfremt undersøgelsesboringen ønskes udbygget som indvindingsboring, skal der 
fremsendes ansøgning herom i overensstemmelse med § 14 i bekendtgørelsen om 
vandindvinding og vandforsyning. Endelig indvindingstilladelse kan forventes 
meddelt i henhold til § 20 og 21 i Vandforsyningsloven under hensyntagende til 
følgende forhold. 
 
Ansøgning skal senest 3 måneder efter at boringen er udført fremsendes til Natur og 
miljø. 
 
Såfremt borearbejdet ikke er afsluttet inden fristens udløb, betragtes godkendelsen 
som bortfaldet, og der skal ansøges på ny. 
 
Følgende dokumenter skal vedlægges ansøgningen før den kan behandles: 
 

1. Borerapport – Udfærdiget af brøndborerfirmaet med oplysninger om 
resultatet af udførte prøvepumpninger og disses indvirkning på 
grundvandsstanden i boringen.  

 
2. Oplysninger og indvindingsanlæg – Om indvindingspumpen oplyses 

a. Fabrikat 
b. Pumpetype 
c. Ydelse i m³/h 

 
3. Erklæring om, at anlægget er udført. 
 
4. Endvidere skal der fremsendes redegørelse for bygningsmæssige ændringer 

samt eventuelt nødvendigt behandlingsanlæg og rentvandsbeholder. 
 

5. Kopi af specificeret dokumentation fra brøndborer, hvoraf der fremgår hvor 
meget materiale, der er anvendt til forsegling mellem forerøret og jordlaget, 
således at en uønsket vandudveksling og nedsivning af overfladevand hindres. 
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6. Da det indvundne vand vil blive anvendt til drikkevandforsyning, skal der 
foreligge en råvandsprøve fra boringen af typen ”Boringskontrol” jf. bilag 852 
samt en vandanalyse af typen ”normal kontrol” jf. bilag 4.  

 
7. Når anlægget er færdigt, skal der rettes henvendelse til [xxx] Kommune, 

Natur og miljø vedrørende aftale af tidspunkt for en besigtigelse. 
 
 
SAGENS BEHANDLING 
[xxx] Kommune har den [dato] modtaget ansøgning fra [vandværk] om foreløbig 
tilladelse til etablering af ny boring. I forbindelse med ansøgningen foreligger følgende 
[bilag/oplysninger]: 

•  
 
[Ansøgningen omhandler en [erstatningsboring] på matr. nr. [matr.nr. og ejerlav].] 
 
 
10. Baggrund 

[vandværksnavn] Vandværk er oprettet i [år] og sidst udvidet i [år]. 
 

[Hidtidige indvindingsmæssige forhold, årsag til etablering af ny boring] 
 
[Kort beskrivelse af udpegningen af den evt. nye kildeplads.] 
 
[Er borestedet ejer af vandværk eller tinglyst?] 
 
[Hvad viste undersøgelsesboringen?] 
 

11. Vejledende afstandskrav 
Det sikres, at de vejledende afstande i Dansk Ingeniørforenings norm [DS 
442/DS441] kan overholdes. 

 
12. Vandforsyningsplan, [Region/Vand]plan og Råstofplan 

[Ansøgningen sammenholdes med Vandforsyningsplanen, Råstofplanen og 
Vandplanen (indtil vandplan foreligger: regionplanen).]  
 

13. Vurdering af indvindingens påvirkning af omgivelserne 
[Drikkevandsinteresse, andre indvindingsinteresser, § 3-områder samt fredede 
områder] 
 
[Ved behandling af ansøgning om foreløbig vandindvindingstilladelse har [xxx] 
Kommune, Natur og miljø vurderet, at indvinding fra den nye boring ikke vil 
påføre andre gener eller ulemper, og at den heller ikke i væsentligt omfang vil 
hindre bevarelsen af omgivelsernes kvalitet. 
 
Såfremt denne antagelse skulle vise sig fejlagtig efter de yderligere oplysninger, 
som i givet fald vil fremkomme ved behandling af ansøgning om endelig 
indvindingstilladelse, kan dette medføre ændringer i vilkårene, eller at tilladelsen i 
særlige tilfælde helt nægtes.] 
 

                                                                        

52 Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 1449 af 11/12 2007 
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14. Evt. vurdering af jordforurening 
[Det vurderes ikke med baggrund i indvindingens forventede størrelse og de 
mulige strømningsretninger for grundvandet i området, at lokaliteten udgør en 
mulig konflikt i forhold til forurenet jord. ] 

 
15. Vurdering i forhold til VVM reglerne 
 
16. Udtalelser i sagen 

[Gårdspladser udgør erfaringsmæssigt en potentiel kilde til forurening af 
grundvand, jf. rapport nr. 9 fra 2004 GEUS, hvorfor det anbefales, at såvel 
sløjfning af den gamle boring såvel som forsegling af erstatningsboring udføres 
med forseglende materiale af lergranulat eller bentonit/ cementsuspension.]  
 
[Der er ikke indhentet supplerende oplysninger i forbindelse med sagens 
behandling.] 
 
Embedslægeinstitutionen [er ikke blevet hørt i forbindelse med sagens 
behandling.  
Såfremt undersøgelsesboringen skal udbygges som indvindingsboring, vil 
Embedslægeinstitutionen blive hørt på normal vis. 
eller 
har ikke haft bemærkninger til ansøgningen inden for den fastsatte tidsfrist].  
 
[evt. lodsejer] 
[udledning fra renpumpningen] 

 
8. Offentliggørelse af ansøgning 

[xxx] Kommune har den [dato] offentliggjort en meddelelse om ansøgningen i 
Uge-bladet [xxx]. 
 
[Der er ikke fremkommet indsigelser mod ansøgningen inden indsigelsesfristens 
udløb.] 

 
KLAGEVEJLEDNING 
Afgørelsen efter Vandforsyningsloven kan påklages til miljøklagenævnet53.  
 
Afgørelsen kan påklages af: 

• [navn ] Vandværk 
• Sundhedsstyrelsen 
• Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• Danmarks Naturfredningsforening 
• Danmarks Sportsfiskerforbund 
• Forbrugerrådet 
 

[Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportfiskerforbund og Forbrugerrådet 
har ikke klageadgang på tilladelser givet efter Vandforsyningsloven § 20 stk. 1 nr. 1 og 
2, se Vandforsyningsloven § 80] 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og indsendes til [xxx] Kommune, der 
videresender den til Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget af kommunen 
                                                                        

53 Jf. vandforsyningslovens § 75 
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senest 4 uger fra den dato hvor afgørelsen er meddelt [navn ] Vandværk. Klagefristen 
er derfor den [den dato]. [navn ] Vandværk får besked, hvis [xxx] Kommune 
modtager en klage. 
 
[Anlægsarbejdet kan påbegyndes efter, at denne foreløbige tilladelse er modtaget, da 
anlægget findes ubetænkeligt. Der gøres opmærksom på at det er for ansøgers egen 
risiko, at påbegynde anlægsarbejdet, før de 4 ugers klagefrist er overstået.] 
 
[Påbuddet om sløjfning af Boring DGU nr. [nr] kan ikke ankes til anden højere 
administrativ myndighed.] 
 
 

 
 
 

Med venlig hilsen 
 

[underskrift] 
 

[sagsbehandler] 
[Geolog] 

 
 
 
 
 
BILAG 
1. Oversigtskort 1:25.000 
2. Udskrift af matrikelkort med godkendt borested 
 
KOPI AF AFGØRELSEN ER SENDT TIL: 
[evt. Rådgiver] 
[evt. Lodsejer] 
[nærliggende vandværk, hvis boring etableres indenfor forsyningsområde eller 
indvindingsopland] 
By- og Landskabsstyrelsen - Email:  
Danmarks Naturfredningsforening – Email:  
DN [xxx] Lokalkomite - Email:  
Forbrugerrådet – Email:  
Embedslægen – Email:  
Sportsfiskerforeningen – Email:  
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Bilag 5: Eksempel på hvordan 

forskellige typer af ansøgninger 

om indvindingstilladelse kan 

håndteres 
Nedenstående eksempler er vejledende og kan ikke bruges som begrundelse for en 
afgørelse i konkrete sager..  

__________________________________________ 

 

 

• Ved ansøgning om indvinding i indre by 

Tilladelse gives normalt: 

o Tilladelse til grundvandskøling kan eventuelt gives, hvis ansøger kan 
godtgøre, at det ved reinfiltration kan sikres, at påvirkningen af 
vandspejlet i det øverste grundvandsmagasin vil være ubetydelig. 
Dette kan for eksempel være tilfældet, hvis vandet til 
grundvandskøling hentes fra et dybtliggende magasin, som er 
hydraulisk adskilt fra det øverste grundvandsmagasin. Reinfiltration 
kræver særskilt tilladelse efter MBL § 19. 

Afslag gives normalt: 

o Der gives som udgangspunkt afslag uanset formålet af hensyn til 
risikoen for sætningsskader på gamle bygninger.  

 

• Ansøgning om indvindingstilladelse i kildepladszoner og i områder 
med særlige drikkevandsinteresser. 

Tilladelse gives normalt: 

o Der gives som udgangspunkt kun tilladelse til formål indenfor almen 
vandforsyning. 

Afslag gives normalt: 

o Der gives som udgangspunkt afslag til indvinding til andre formål 
end almen vandforsyning.  
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• Ansøgning om indvinding til markvanding 

Tilladelse gives normalt: 

o I områder, som er åbne for nye indvindingstilladelser til 
markvanding (jf. regionplanen) 

o  Til vanding af specialafgrøder (f. eks. kartofler, jordbær, kål) på alle 
jordtyper. 

o Til vanding af almindelige landbrugsafgrøder på lette jorder, dvs. 
ringere end JB454 

Afslag gives normalt: 

o I områder lukket for nye indvindingstilladelser til markvanding (jf. 
regionplanen). 

o Hvis det vurderes, at en beskyttet naturtype (nbl. § 3)55 påvirkes 
uacceptabelt. 

 
• Ansøgning om indvinding til grundvandskøling (industri) 

Tilladelse gives normalt: 

o I område med begrænset drikkevandsinteresse (jf. regionplanen) 

o I område med drikkevandsinteresse (jf. regionplanen), hvor det 
vurderes at nuværende anlæg til indvinding af drikkevand ikke 
påvirkes. 

o - I område med særlig drikkevandsinteresse (jf. regionplanen), hvor 
grundvandsmagasiner uden almen indvindingsinteresse udnyttes, 
og hvor det vurderes, at vigtige grundvandsmagasiner ikke påvirkes 
væsentligt. 

 

Afslag gives normalt: 

o I område med drikkevandsinteresse (jf. regionplanen) i oplandet til 
almene vandforsyninger 

                                                                        

54 Reference?? 

55 Reference?? 
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o I område med særlig drikkevandsinteresse (jf. regionplanen), hvor 
det vurderes at det vigtigste grundvandsmagasin påvirkes. 

o Hvis det vurderes, at en beskyttet naturtype (nbl. § 3) påvirkes 
uacceptabelt 

 
• Ansøgning om indvindingstilladelse fra boring (endelig 

indvindingstilladelse) 
 
Tilladelse gives normalt 

o Når boringens og grundvandsmagasinets ydelse er tilstrækkelig og 
vandkvaliteten er egnet til det ansøgte formål 

Afslag gives normalt 

o Hvis undersøgelser viser, at grundvandet er truet af forurening i 
betydeligt højere grad end forudsat i den foreløbige 
indvindingstilladelse 

o Hvis undersøgelser viser, at en beskyttet naturtype (nbl. § 3) påvirkes 
uacceptabelt 

 
• Ansøgning om fornyet indvindingstilladelse 

Tilladelse gives normalt 

o Til samme eller mindre vandmængde, når vandbehov kan 
dokumenteres 

Afslag gives normalt 

o Hvis der ikke kan dokumenteres et vandbehov 

o Hvis fortsat indvinding ikke er bæredygtig. 

 
• Forøget indvindingstilladelse 

Tilladelse gives normalt 

o Når eksisterende anlægs indvindings- og behandlingskapacitet kan 
anvendes 

o Når der kan dokumenteres et vandbehov 

Afslag gives normalt 
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o Hvis øget indvinding ikke er bæredygtig. 

 
• Ændret vandbehandling mv. på eksisterende anlæg 

Tilladelse gives normalt 

o Til almindelige beluftnings- og filteranlæg i ny udformning eller 
større skala. 

o Til supplerende (avanceret) vandbehandling i en overgangsperiode 
indtil en alternativ forsyning eller nye boringer er etableret. 

o Til supplerende (avanceret) vandbehandling, når alternativ forsyning 
ikke umiddelbart er mulig og sandsynligheden for at finde egnet 
grundvand er ringe. 

Afslag gives normalt 

o Hvis en godkendt vandforsyningsplan forudser nedlæggelse af 
vandværket inden for en overskuelig tidshorisont. 

o Til avanceret vandbehandling i øvrigt 

 
• Ny eller forøget indvindingstilladelse til vanding med overfladevand 

Tilladelse gives normalt 

o Fra pumpe- og digelags afvandingskanaler, hvis vandmængden er til 
rådighed. 

o Fra vandløb, hvor vandstanden styres af havet eller større søer. 

o Fra kunstige vandhuller, som er etableret til formålet. 

o Fra større søer, hvor der kun vil ske en ubetydelig sænkning af søens 
vandstand og hvor indvindingen ikke påvirker vandføringen i 
nedstrøms vandløb væsentligt. 

Afslag gives normalt 

o Hvis der ikke kan dokumenteres et vandbehov. 

o Hvis indvindingen skader en beskyttet naturtype (nbl. § 3). 

 
• Fornyet indvindingstilladelse til vanding med overfladevand 

Tilladelse gives normalt 
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o Til samme eller mindre vandmængde, når vandbehov kan 
dokumenteres 

Afslag gives normalt 

o Hvis der ikke kan dokumenteres et fortsat vandbehov. 

o Fra vandløb hvor vandstanden ikke styres havet eller større søer, 
selv om der har foreligget en tidligere tilladelse. 

 

• Ansøgning til indvinding fra en boligforening, et kollegium eller 
lignende 

Tilladelse gives normalt 

o Hvis der redegøres for, at anlægget vil blive drevet professionelt. 

 

 

 



 

 

Bilag 6: Eksempel på 

boretilladelse til udførelse af en 

undersøgelsesboring 
Nedenstående eksempel er vejledende og kan ikke bruges som begrundelse for en 
afgørelse i konkrete sager.  

__________________________________________ 

 
Dato: [Dato] 
Sagsnr.: [Nr] 
 

TILLADELSE TIL UDFØRELSE AF UNDERSØGELSESBORING 
 
Natur og Miljø, [Kommune navn] har den [Dato] modtaget Miljøcenter [Navn] 
ansøgning om tilladelse til at udføre en undersøgelsesboring på [Adresse]. 
 
Baggrund 
Boringen skal sammen med de geofysiske kortlægninger skaffe en forbedret viden om 
grundvandsforholdene i området som en del af den statslige grundvandskortlægning 
til brug ved indsatsplanlægningen i områderne med særlige drikkevandsinteresser. 
Borestedet er beliggende i indsatsområde [Navn]. 
 
Undersøgelsesboring 
Borestedet fremgår af vedlagte kortbilag. 
 
Borestedet er godkendt af [Navn] Kommune i forbindelse med besigtigelse den 
[Dato], jf. §§7 og 8 i bekendtgørelse nr. 1000 af 26. juli 2007. 
 
Bemærkninger 
Boringsplacering er beliggende i fredsskov. Det forudsættes at ansøger har 
godkendelse fra Statsskovdistriktet. 
 
Der er ingen kendte forureningskilder. 
 
Nærmeste registrering efter Naturbeskyttelsesloven §3 er et vandløb ca. 200 m 
nordøst for borestedet og nærmeste §3-områder sø og mose ligger ca. 630 m i retning 
mod NØ og SØ. 
 
Det er vurderet at boringen ikke er omfattet af screeningspligt i forhold til VVM, 
jævnfør §3, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006, idet indvinding fra 
og placering af boringen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
Boringen forventes udført i slutningen af januar 2009. 
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Oplysninger modtaget fra Miljøcenter [Navn]. 
Den ansøgte boring udføres som lufthæve til ca. 200 m.u.t. og der udtages jordprøver 
til nærmere bestemmelse af GEUS og rådgivertilsynet. Afhængigt af de 
gennemborede sedimenter forventes boringen at blive filtersat i 2-3 niveauer mhp. at 
pejle vandstand og udtage vandprøver. Inden filtersætning logges boringen. Efter 
filtersætning 
renpumpes boringens filtre (forventeligt nogle timer) for at udtage repræsentative 
råvandsprøver.  
 
Afhængigt af resultaterne vil boringen kunne indgå som en observationsboring til den 
videre kortlægning i området. Det forventes således at den skal eksistere i et par år 
fremover alt efter aftale med den pågældende lodsejer. 
 

Boringen etableres på følgende matr. nr.: 
[Nummer og stredbestemmelse]. 
 
Der er fremsendt underskrevet lodsejeraftale sammen med ansøgning. 
 
 
Offentliggørelse af ansøgningen 
Da boringen kun skal bruges som undersøgelsesboring, annonceres ansøgningen ikke. 
 
Udtalelser i sagen 
 
Sundhedsstyrelsen underrettes gennem kopi af denne tilladelse. 
 
Afgørelse 
I medfør af Vandforsyningslovens §§ 20 og 21 meddeles Miljøcenter [Navn] tilladelse 
til at etablere en undersøgelsesboring som ansøgt. 
 

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 
 
1. Boringen skal udføres og indrettes i overensstemmelse med 

“Brøndborerbekendtgørelsen”, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 
26. juli 2007, om udførelse af boringer efter grundvand. 

. 
2. Der skal udarbejdes borerapport samt lokalisering til [Navn] Kommune, 

Natur og Miljø.  
 
3. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden den 1. januar 2010. 
 
4. Den påtænkte boring er undersøgelsesboring, og må ikke indrettes som 

indvindingsboring. 
 
5. Mindre vandmængder i forbindelse med en eventuel renpumpning eller 

prøvetagning kan bortledes på overfladen uden tilladelse. Udledningen må 
ikke give anledning til gener på naboarealer eller i de omkringliggende 
overfladerecipienter. 

 
6. Såfremt boringen ønskes prøvepumpet i længere tid, skal der ansøges særskilt 

om udledningstilladelse hertil. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om 
vandmængder, udledningssted og jernindhold. 
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7. Tilladelsen gælder i 2 år. Herefter skal der søges om forlængelse, hvis 
boringen ønskes opretholdt.  

 
Såfremt boringen ikke fremover skal anvendes som undersøgelses- og/eller 
pejleboring, skal den sløjfes efter bestemmelserne i 
“Brøndborerbekendtgørelsen”. Sløjfningen skal ske inden 3 måneder efter, at 
undersøgelserne er afsluttet. 

 

 
Klagevejledning 
I henhold til § 80 i Vandforsyningsloven nr. 635 af 07/06/2010, med senere 
ændringer, kan afgørelsen inden 4 uger påklages til Miljøklagenævnet. 
 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af: Ansøger (afgørelsens adressat), 
Sundhedsstyrelsen samt enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse 
i sagens udfald. 
 
Afgørelsen kan endvidere påklages af Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks 
Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet (for så vidt angår afgørelser efter 
Vandforsyningslovens § 20, § 21 og § 32). 
 
Eventuel klage skal være skriftlig. Klagen skal fremsendes til [Navn] Kommune, 
Natur og Miljø, som sender den videre til klagemyndigheden sammen med den 
påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være modtaget i 
kontoret inden for ekspeditionstiden senest den [Dato]. 
 
Miljøcenter [Navn] vil straks få besked, hvis vi modtager en klage. Modtages ingen 
klage, vil I få besked herom ved klagefristens udløb. 
 
Vedrørende klagebestemmelser i øvrigt, henvises der til Vandforsyningslovens kapitel 
13. 
 
Bilag: Oversigtskort 1:25.000 
Udsnit af matrikelkort med angivelse af undersøgelsesboringens omtrentlige placering. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

[Navn] 
[Title] 

 
 

 
 
Kopi er sendt til: 
By og Landskabsstyrelsen, Vandområde 
Sundhedsstyrelsen, 
Danmarks Naturfredningsforening, 
Danmarks Sportsfiskerforbund, 
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Forbrugerrådet 
Statskovdistriktet 
Lodsejer 
 



 

 

Bilag 7: Eksempel på reaktioner ved overskridelse af 

grænseværdier i drikkevandsanalyser 
Nedenstående eksempel er vejledende og kan ikke bruges som begrundelse for en afgørelse i konkrete sager..  

Eksempler på reaktioner på overskridelser af vandkvalitetskriterierne 

Ved overskridelse på flere parametre anvendes de mest restriktive reaktioner 

Parameter Grænse- 
værdi 

Primært 
prøveresultat Reaktion 

Prøveresultat 
efter tilsyn og 
afhjælpning 

Næste reaktion 

Kim 22 
(ved vandværk) 

50 / ml 50-500 / ml 
1: tilsyn efter vurdering 
2: gennemgang af vandværket 
3: udtagning af ny prøve 

<50 / ml sagen afsluttes 

    ≥50-500 / ml Kildeopsporing/tilsyn + evt. bruge rådgiver 

    >500 / ml 
1: kogeanbefaling 
2: kildeopsporing 

  >500 / ml 
1: kogeanbefaling + påbud 
2: tilsyn efter vurdering 
3:udtagning af ny prøve 

<50 / ml 
1: ophæve kogeanbefaling 
2: sagen afsluttes 

    >50 / ml 
1: kogeanbefalingen opretholdes 
2: kildeopsporing 

Kim 22 
(på ledningsnet) 

200 / ml 200-2000 / ml 

1: tilsyn efter vurdering 
2: gennemgang af vandværket 
3: udtagning af ny prøve strategisk på 

ledningsnettet + på vv 

<50 / ml sagen afsluttes 
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    ≥50-500 / ml kildeopsporing 

    >500 / ml 
1: kogeanbefaling 
2: kildeopsporing 

  >2000 / ml 
1: kogeanbefaling + påbud 
2: tilsyn efter vurdering 
3:udtagning af ny prøve 

<50 / ml 
1: ophæve kogeanbefaling 
2: sagen afsluttes 

    >50 / ml 
1: kogeanbefalingen opretholdes 
2: kildeopsporing 

Kim 22 
(ved egen 
brønd/boring) 

200 / ml <200 / ml henstilling   

  200-2000 / ml Påbud eller skærpet kontrol   

  >2000 / ml 
1: kogeanbefaling  
2: påbud 
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Reaktioner på overskridelser af vandkvalitetskriterierne 

Ved overskridelse på flere parametre anvendes de mest restriktive reaktioner 

Parameter Grænseværdi Primært 
prøveresultat Reaktion 

Prøveresultat 
efter tilsyn og 
afhjælpning 

Næste reaktion 

Kim 37  
(ved vandværk) 

 5 / ml 5-50 / ml 
1: tilsyn efter vurdering 
2: gennemgang af vandværket 
3: udtagning af ny prøve 

<5 / ml sagen afsluttes 

    ≥5-50 / ml kildeopsporing 

    >50 / ml 
1: kogeanbefaling 
2: kildeopsporing 

  >50 / ml 
1: kogeanbefaling 
2: tilsyn efter vurdering 
3:udtagning af ny prøve 

<5 / ml 
1: ophæve kogeanbefaling 
2: sagen afsluttes 

    >5 / ml 
1: kogeanbefalingen opretholdes 
2: kildeopsporing 

Kim 37  
(på ledningsnet) 

 20 / ml 20-200 / ml 

1: tilsyn efter vurdering 
2: kildeopsporing 
3: udtagning af ny prøve strategisk 

på ledningsnettet + på vv 

<20 / ml sagen afsluttes 

    20-200 / ml kildeopsporing 
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    >200 / ml 
1: kogeanbefaling 
2: kildeopsporing 

  >200 / ml 
1: kogeanbefaling 
2: tilsyn efter vurdering 
3: udtagning af nye prøver 

<20 / ml 
1: ophæve kogeanbefaling 
2: sagen afsluttes 

    >20 / ml 
1: kogeanbefalingen opretholdes 
2: kildeopsporing 
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Reaktioner på overskridelser af vandkvalitetskriterierne 

Ved overskridelse på flere parametre anvendes de mest restriktive reaktioner 

Parameter Grænseværdi Primært 
prøveresultat Reaktion 

Prøveresultat 
efter tilsyn og 
afhjælpning 

Næste reaktion 

Coliforme (vandværksvand) i.m. 1-20/100 ml 
1: tilsyn efter vurdering 
2: udtagning af ny prøve 

<1/100 ml 
afslutte sagen efter 2 på hinanden 
følgende tilfredsstillende analyser. 

    1-20/100 ml kildeopsporing 

    >20/100 ml 
1: kogeanbefaling  
2: kildeopsporing 

  >20/100 ml 
1: kogeanbefaling @ + påbud 
2: tilsyn efter vurdering 
3: udtagning af ny prøve 

<1/100 ml 
1: ophæve kogeanbefaling 
2: sagen afsluttes 

    ≥1/100 ml 
1: kogeanbefalingen opretholdes 
2: kildeopsporing 

Coliforme  
(egen brønd/boring) i.m. <1  Brev om OK – næste prøve om 5 år   

  1-20/100 ml Påbud eller skærpet kontrol    

  >20/100 ml kogeanbefaling @ + påbud   
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E Coli (vandværksvand) 
(Enterokokker)  

i.m. ≥1/100 ml 
1: kogeanbefaling + påbud 
2: tilsyn efter vurdering 
3: udtagning af ny prøve 

<1/100 ml 
1: ophæve kogeanbefaling 
2: afslutte sagen 

E Coli (egen brønd/boring) 
(Enterokokker) 

i.m. =1/100 ml Påbud eller skærpet kontrol <1/100 ml 
1: ophæve kogeanbefaling 
2: afslutte sagen 

  >1/100 ml kogeanbefaling + påbud   

@: indtil ny kogevejledning udkommer: 
10-20 coliforme -> evt. kogeanbefaling drøftes med embedslægen. 

       Over 20 coliforme -> kogeanbefaling 
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Reaktioner på overskridelser af  vandkvalitetskriterierne 

Ved overskridelse på flere parametre anvendes de mest restriktive reaktioner 

Parameter 
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Reaktion 
   

Ammonium 0,05 0,05 0,05  

Nitrit 0,01 0,1 0,1  

Nitrat 50   

Over 50: må ikke bruges til børn under 1 år (heller ikke til modermælkserstatning). 
50 - 65: skærpet kontrol: årlig prøve for at følge udviklingen, i maks. 4 år.  
Hvis det ikke viser tegn på forbedring af kvaliteten gives påbud om forbedret vandkvalitet. 
Over 65: Forbud mod brug som drikkevand + påbud om bedre vandkvalitet. 
 

Arsen  5 10 
Det afgøres hvor arsenet stammer fra, boring eller installation – derefter gives påbud om forbedret 
vandkvalitet. 

Bly  5 10 
Det afgøres hvor blyet stammer fra, boring eller installation – derefter gives påbud om forbedret 
vandkvalitet. 

Nikkel  20 20 
Det afgøres hvor nikkelet stammer fra, boring eller installation – derefter gives påbud om forbedret 
vandkvalitet. 
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Fluorid 1,5   
Ved meget fluorid frarådes brug af fluortandpasta – i samråd med den kommunale børnetandpleje. 
Der gives påbud om forbedret vandkvalitet (evt 3 årig dispensation til at arbejde på sagen). 

Fosfor 0,15   
Hvis det ikke giver andre problemer, f.eks. bakterievækst -kan fosfor op til 0,5 mg/l accepteres.  
Men aldrig over 0,5 mg/l 
 + Påbud 

Ledningsevne 140   Indikator for Klorid – der gives påbud om analyse for Klorid 

Klorid 250   Påbud ved overskridelse – drøftes med embedslægen 

Natrium 175   Påbud ved overskridelse – drøftes med embedslægen 

 
Ved påbud menes: Påbud efter vandforsyningslovens §62 om fremskaffelse af forbedret vandkvalitet 
Skærpet kontrol kører indtil sagen kan afsluttes, dog max. 4 år, hvorefter det vurderes om der skal gives §62 påbud i samråd med embedslægen. 
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Bilag 8: Eksempel på kontrolplan og 

tilhørende brev til vandværket 
__________________________________________

 

Nedenstående eksempel er vejledende og kan ikke bruges som begrundelse for en afgørelse i konkrete 
sager..  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prøveplan XXXX-XXXX – [navn - title] 

 

Hermed fremsendes Kontrolplan for [navn] vandværk, efter aftale udarbejdet af [navn] Kommune. 

 

Planen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. [XXXX] om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 

 

Kontrolplanen angiver summen af lovgivnings- og myndighedskrav, idet der for vandværket kan være supplerende krav i indvindingstilladelsen, 

kommunale påbud og aftaler med kommunen om yderligere prøver. 

 

Vandværket skal træffe aftale med et akkrediteret laboratorium om at udtage og analysere disse regelmæssige vandprøver i henhold til den til 

enhver tid gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. Vandværket 

anmodes om at fremsende kopi af den aftale som er indgået mellem Vandværket og Laboratoriet.  

 

Skriftlige eller elektroniske analyserapporter skal fremsendes til: 

[Navn] Kommune, [adresse], [email]  

Ved overskridelser af kvalitetskravene skal laboratoriet også orientere: 

Embedslægeinstitutionen [region], [adresse], [email], tlf. [tlf. nr.], [fax], jf. Bekendtgørelse nr. 1449 nr. 11/12/2007 § 27, om vandkvalitet og tilsyn 

med vandforsyningsanlæg. 

 

Venlig hilsen 

 

 

[navn] 

«Navn» 

«Adresse» 

«Postnummer» 

«By» 
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Kontrolplan [periode] for  

[navn] vandværk 
 

På baggrund af sidste års oppumpede vandmængder på [antal] m³/år, den hidtidige vandkvalitet, samt 

vilkår i indvindingstilladelsen og påbud fastsættes følgende kontrolplan i henhold til § 6 i 

Bekendtgørelse nr. 1449 af 11.12.2007 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.  

 

Prøverne skal udtages af og undersøges på et laboratorium, der er akkrediteret hertil, jf. den til enhver 

tid gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, udført af akkrediterede laboratorier, 

certificerede personer m.v. 

 

Omfanget af analyser for de enkelte prøvetyper fremgår af vedlagte Bilag 3-8 til Bekendtgørelse nr. 

1449 af 11.12.2007, evt. med supplerende krav til prøver jf. indvindingstilladelse, påbud og/eller aftaler 

med kommunen.  

Hyppighederne er fastsat ud fra Bilag 9-10 i samme bekendtgørelse. 

 

De regelmæssige prøver af drikkevand skal udtages fordelt over året, mens en prøve af råvand 

udmærket kan udtages samme dag som en drikkevandsprøve. 

 

Prøverne skal udtages på de i skemaet anførte steder, se (*) nedenfor.  

 

Alle drikkevandsprøver skal bedømmes subjektivt for Lugt og Smag, såfremt der ikke er konkret grund 

til at undlade dette ved den enkelte prøve (hvor årsagen da anføres på analyserapporten), jf. 

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2005 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 

 

 

 

 

 

(*): [navn] Kommunen skal godkender et antal prøvetagningsadresser i samråd med laboratoriet og 

vandværk – antallet af adresser skal være min. 5 og der skal være min. én i hver gren af 

forsyningsområdet. Det er rent praktisk en fordel at vælge ejendomme, hvor beboerne ofte er hjemme, 

f.eks. pensionister, dagplejemødre eller hjemmearbejdende personer – og hvor der er et jævnt 

vandforbrug.  
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Program Eksempler på analyse som 
ligger udover 
minimumskravet jf. EBK 
1448, 3-8. 

Udtag- 
nings- 
sted 

frekvens 2008 2009 2010 2011 2012 

Begrænset Kontrol, 
Bilag 3 

Incl. nitrit Lednings-

net 

 

     

Normal Kontrol, 
Bilag 4 

Incl. sulfat, fosfor og ilt 

Excl. sulfat og fosfor 

Afgang 

Vandværk 

 

     

Udvidet Kontrol, 
Bilag 5 

Incl. Metan og Svovlbrinte Afgang 

Vandværk 

 

     

Organiske mikro-
forureninger,  
Bilag 7 

Pesticider og nedbrydnings-

produkter, Aromater (BTXN) 

Organiske klorforbindelser 

Afgang 

Vandværk 

 

     

Uorganiske 
Sporstoffer,  
Bilag 6  

Kun Arsen, Bor og Nikkel Lednings-

net 

 

     

Boringskontrol,  
Bilag 8 

Metan, Svovlbrinte 

Pesticider og 

nedbrydningsprodukter 

Aromater (BTXN) 

Organiske klorforbindelser 

Anioniske detergenter 

Råvand  

 

(normalt på 

boringen) 

 DGU: 

 

DGU: 

 

DGU: 

 

DGU: 

 

DGU: 
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Bilag : XX 

Kommunen kan vælge at vedlægge kopi af Bekendtgørelsens bilag 1a-1d. 

 

 
 

 



 

 

Bilag 9: Eksempel på tilsynsbrev  
Nedenstående eksempel er vejledende og kan ikke bruges som begrundelse for en 
afgørelse i konkrete sager.  

__________________________________________ 

Tilsyn på xx vandværk 

 
[Navn] Kommune foretog [dato] tilsyn på [vandværk] ved [Navn].  
 
Tilsynet er udført som det lovpligtige tekniske og hygiejniske tilsyn med 
vandværket til sikring af drikkevandskvaliteten.  

 
De indsamlede oplysninger fra tilsynet har I haft i høring, og vi [har/har ikke] 
modtaget bemærkninger fra jer. Vi har desuden fået supplerende oplysninger 
fra [reference til data]. Tilsynsskemaerne vedlægges56. 
 
[Eventuelt supplerende tekst som for eksempel, - vi har i forbindelse med tilsynet lovet at 
tilsende ……, som vi vedlægger.] 
 
Anbefalinger: 
Gennemgangen af vandværket har medført følgende bemærkninger, som skal 
udbedres da det kan påvirke drikkevandskvalitet eller sikkerheden på 
vandværket. 
 
Råvand/Boringer 
 Boring DGU [nr]: [Beskrivelse af eventuelle problemer]. 
 Boring DGU [nr]: [Beskrivelse af eventuelle problemer] 
 
Vandværksbygning 
 [Beskrivelse af eventuelle problemer]. 
 
Vandbehandling 

[Beskrivelse af eventuelle problemer for eksempel, - Vandværket bør rengøres for 
edderkopper og spindelvæv, ellers ingen bemærkninger]. 

 
Vandkvalitet 

[Beskrivelse af eventuelle problemer for eksempel, - Drikkevandet har forhøjet 
indhold af nitrit og fluorid. Dette behandles i en særskilt sag]. 
 

Forsyningssikkerhed 

                                                                        

56 Denne pasus er ikke lovpligtig. Det er optil kommunen at besluttet om vandværket skal høres om 
resultaterne fra tilsynet. 
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[Beskrivelse af eventuelle problemer for eksempel, - Der bør overvejes en 
forsyningssikkerhed ved uheld i vandforsyningen]. 

 
Varsel om påbud 

[Beskrivelse af eventuelt påbudsvarsel for eksempel, - Vi vil varsle, at vi overvejer at 
meddele påbud om følgende, som er en risiko for vandkvaliteten: 

 
 Utæthed i forerørsforseglingen 
 
Påbudet vil få følgende indhold: 
”Af hensyn til risikoen for vandkvaliteten påbydes xxxx Vandværk at efterse og sikre at 
forerørsforseglingen på boringen DGU nr. xxxx er tæt. Tætningen skal være foretaget senest 
2 måneder efter modtagelsen af påbuddet. Xxxx Kommune skal have dokumentation for det 
udførte arbejde.” 
 
Har du bemærkninger til vores varsel, herunder om fordele og ulemper, er du velkommen til 
at sende bemærkningerne til os inden den [xxx-dato] 2010. Vi skal desuden oplyse, at du 
har ret til aktindsigt i sagen.] 
 
De supplerende oplysninger skal være os i hænde den [dato] (samme dag, som 
oven for hvis muligt). 
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til mig på [tlf. nr.] eller maile på 
[email adresse]. 
 
Venlig hilsen 
XXX XXXXXX 
 
 
Tilsynet har hjemmel i § 26 i bekendtgørelse nr. 1449 af 11. dec. 2007 om 
vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg. 
Påbud har hjemmel i § 62, 65 og 67 i Bekendtgørelse af lov om vandforsyning 
nr. 635 af 07/06/2010. 
 

 



 

 

Bilag 10: Eksempel indhold i en 

bortledningstilladelse 
__________________________________________ 

Tilladelse til midlertidig bortledning af grundvand i forbindelse med 
opførsel af underjordisk parkeringshus på arealet [Adresse], matr. nr. 
[Tal]. 

[Navn] har ansøgt på vegne af [Navn] Kommune, [Navn] om tilladelse til at 
gennemføre en bortledning af grundvand.  

I forbindelse med opførsel af [Beskrivelse] ønskes det, at sænke det primære 
grundvand for at holde udgravningen til kote ca. [Tal] m tør i ca. [Tal] 
måneder. Der søges om tilladelse til at bortlede ca. [Tal] m3 i alt.  

Center for Miljø meddeler med denne skrivelse tilladelse til midlertidig 
bortledning af grundvand i forbindelse med grundvandssænkning for opførsel 
af [Beskrivelse] på arealet [Adresse], matr. nr. [Tal]. 

  

Gyldighed 

Tilladelsen udløber med udgangen af [Årstal], hvorefter den ikke længere kan 
udnyttes.  

Tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de 
forudsætninger der lå til grund for afgørelsen viser sig urigtige eller ændres 
væsentligt.  

Tilladelsen må ikke tages i bruge før klagefristen er udløbet. Dette betyder, at 
såfremt der klages over denne tilladelse, skal resultatet af klagen afventes. 
Såfremt tilladelsen ikke påklages, må tilladelsen tages i brug ved klagefristens 
udløb den [Dato]. 

Oppumpningen kan påbegyndes, når der foreligger en tilladelse til afledning af 
det oppumpede vand. 

 
Klage 

 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnt af ansøgeren samt enhver, der må 
antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagen. Eventuel klage sendes 
til [Navn], som derefter videresender klagen til Miljøklagenævnet. Klage skal 
være [Navn] i hænde inden udløb af klagefristen den [Dato]. 
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Ansvar 

 
Bygherren er erstatningspligtig for skader som forvoldes som følge af 
ændringer i grundvandsstanden if. Vandforsyningsloven §28.  
 
[Navn] påtager sig med denne tilladelse intet ansvar for skader på rør, kabler, 
m.m. ved placering af boringer.  
 
Sagens behandling 

Følgende er indgået i [Navn] behandling af sagen: 

1. [Reference til rapporter, korrespondancer mm, som har indgået i 
sagsbehandlingen] 

2. [Reference til rapporter, korrespondancer mm, som har indgået i 
sagsbehandlingen] 

3.  [Reference til rapporter, korrespondancer mm, som har indgået i 
sagsbehandlingen] 

 

VILKÅR FOR TILLADELSE TIL BORTLEDNING 

Lovgrundlag 

Tilladelse til bortledning af grundvand meddeles efter Vandforsyningsloven 
§26 (lovbekendtgørelse nr. 635 af [Dato]) på følgende vilkår: 

 

Generelle vilkår 

1. Forandring af grundvandsstanden må ikke give anledning til uacceptable 
skader på bygninger, omgivelser eller miljø. 

 

Bortledning 

2. Der må samlet maksimalt oppumpes [Tal] m3 grundvand indenfor 
tilladelsens gyldighedsperiode. 

3. Grundvandet må maksimalt afsænkes til kote [Tal] m inden for 
byggegruben. 

4. Grundvandssænkningen foretages via ca. [Tal] á [Tal] filterboringer 
/grædeboringer placeret jævnt over byggegruben og ført ned i toppen af 
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kalken. Inden oppumpningen startes, fremsendes til [Navn] et kort med 
indtegning af de endelige boringsplaceringer. Alle boringer skal udføres 
efter retningslinierne i Boringsbekendtgørelsen (Bek. Nr. 1000 af [Dato]). 

5. Når boringerne ikke længere skal benyttes, skal de sløjfes efter 
retningslinierne i Boringsbekendtgørelsen.  

 

Sænkningsstandssende foranstaltninger 

6. Der etableres en vandtæt sekantpælevæg eller en slidsevæg omkring 
byggefeltet, ført ned i kompentent kalk (ca. kote [Tal] á [Tal]), ca. [Tal]- 
[Tal] m under udgravnings bund.  

 

Overvågning og Beredskab 

[Krav til overvågning og beredskab]  

 
Afrapportering 

 
[Krav til afrapportering] 

 
 
REDGØRELSE OG VURDERING 

Redegørelsen er baseret på ansøgerens fremsendte materiale. [Kommunens 
navn] vurderinger er anført med kursiv.  
 

Projektet 

[Beskrivelse af projektet] 

 

Eksisterende forhold 

[Beskrivelse af eksisterende forhold] 

[Vurdering] 

 

Geologi 
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[Beskrivelse af geologi] 

[Vurdering] 

 

Hydrogeologi 

[Beskrivelse af hydrologi] 

[Vurdering] 

 

Forurening 

[Beskrivelse af forureninger] 

[Vurdering] 

 

Bortledning og Sænkningstragten 

[Beskrivelse af bortledning og eventuelle sænkningstragter]  

[Vurdering] 

 

Overvågning og Beredskabsplan 

[Beskrivelse af overvågning og beredskabsplan]  

[Vurdering] 

 

Konklusion 

[Kommunens konklusion] 

 
Venlig hilsen 
 
 
[Navn] 
 
Kopi til: 

• [Navn] 

• Embedslæginstitutionen 
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• Miljøstyrelsen 

• Danmarks Naturfredningsforening 

• Danmarks Sportsfiskerforbund 

• Dansk Sejlunion 

• Forbrugerrådet 

• Center for Byggeri, Ingeniørafdelingen 

• Center for Park og Natur 

 

 



 

 

Bilag 11: Eksempel på overordnet 

struktur i en indsatsplan 
__________________________________________ 

 
1. INDLEDNING 
2. AREALANVENDELSE 

2.1 Formål 
2.2 Områdeafgrænsning 

2.3 Landskabet 
2.4 Den nuværende arealanvendelse 

2.4.1 Indvindingsområdet  
2.4.2 Delindsatsområdet 

2.5 Målsætninger for den fremtidige arealanvendelse 
2.5.1 Indvindingsområdet  
2.5.2 Delindsatsområdet 

3. HYDROGEOLOGISK DETAILKORTLÆGNING  
3.1 Geologi  
3.2 Hydrogeologi  
3.3 Grundvandskemi 
3.4 Sårbarhed  
3.5 Indsatsområde, kildepladszone og beskyttelsesområde for vandindvinding  

4. FORURENINGSKILDER 
4.1 Arealanvendelse 
4.2 Spildevand  

4.2.1 Offentlige afskærende ledninger 
4.2.2 Offentlige kloakker  
4.2.3 Private spildevandsledninger og kloakker  
4.2.4 Private nedsivningsanlæg 
4.2.5 Samletank 

4.3 Olietanke 
4.4 Erhverv  
4.5 Udslip af kemikalier m.m. ved trafikulykker 
4.6 Nye vejanlæg  
4.7 Registrerede affaldsdepoter og kortlagte lokaliteter 
4.8 Opfyldninger/oplag af affald  
4.9 Pesticider; opbevaring samt påfyldnings- og vaskepladser  
4.10 Private vandboringer og brønde 
4.11 Private grusveje og gårdsplader samt pesticider i private haver 
4.12 Saltning af veje  
4.13 Opbevaring af husdyrgødning  
4.14 Øvrig anvendelse af pesticider 
4.15 Øvrige kilder til forurening 

5. PLAN FOR INDSATS I DELINDSATSOMRÅDET 
5.1 Arealanvendelse 
5.2 Spildevand  

5.2.1 Den afskærende spildevandsledning 
5.2.2 Offentlige kloakker  
5.2.3 Private spildevandsledninger og kloakker  
5.2.4 Private nedsivningsanlæg 
5.2.5 Samletank 

5.3 Olietanke 
5.4 Erhverv  
5.5 Forebyggelse af udslip af kemikalier m.m. ved trafikulykker 
5.6 Nye vejanlæg  
5.7 Registrerede affaldsdepoter og kortlagte lokaliteter 
5.8 Opfyldninger/oplag af affald  
5.9 Pesticider; opbevaring samt påfyldnings- og vaskepladser  
5.10 Private vandboringer 
5.11 Private grusveje og gårdspladser, pesticider i private haver og information  
5.12 Saltning af veje  
5.13 Opbevaring af husdyrgødning  
5.14 Grundvandsovervågning 
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6. ØKONOMI  
7. PRIORITERING OG TIDSPLAN 
8. REFERENCER 
9. BILAG  
 



 

 

Bilag 12: Eksempel på overordnet 

struktur i en vandforsyningsplan 
__________________________________________ 

Vandforsyningsplan 
[årstal] – [årstal] for 
[navn] kommune 
 
Indholdsfotegnelse 
 
1 Indledning  

1.1 Formål og omfang  
1.2 Indsamlet datamateriale  
1.3 Generelle vandværksoplysninger  

2 Ressourcevurderingens omfang  
2.1 Geologiske forhold  
2.2 Hydrogeologi - grundvandsstrømning og oplande  
2.3 Forurenede lokaliteter  
2.4 Grundvandskemiske forhold 
2.5 Vurdering af sårbarhed  

3 Geologiske, hydrogeologiske og forureningsmæssige forhold  
3.1 Geologi og terræn  
3.2 Hydrogeologiske forhold  

4 [navn1] Vandværk  
4.1 Lokalisering – vandværk og boringer  
4.2 Indvinding – tilladelse og mængder  
4.3 Geologi  
4.4 Hydrogeologi – grundvandsmagasiner og grundvandspejl  
4.5 Arealanvendelse og forurenede lokaliteter  
4.6 Grundvandskemi – vandtype, miljøfremmede stoffer og drikkevandskvalitet  
4.6.1 Vandtype  
4.6.2 Problematiske naturlige og miljøfremmede stoffer  
4.6.3 Drikkevandskvalitet  
4.7 Sårbarhed - opsummering  

5 [navn2] Vandværk  
5.1 Lokalisering – vandværk og boringer  
5.2 Indvinding – tilladelse og mængder  
5.3 Geologi  
5.4 Hydrogeologi – grundvandsmagasiner og grundvandspejl  
5.5 Arealanvendelse og forurenede lokaliteter  
5.6 Grundvandskemi – vandtype, miljøfremmede stoffer og drikkevandskvalitet  
5.6.1 Vandtype  
5.6.2 Problematiske naturlige og miljøfremmede stoffer  
5.6.3 Drikkevandskvalitet  
5.7 Sårbarhed - opsummering  

7 Ordliste 
8 Referencer  
 


