
 

NOTAT 

Miljøstyrelsen • Niels Bohrs Vej 30 • 9220 Aalborg Øst  
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • njl@mst.dk • www.mst.dk  
 

Nordjylland - Grundvand 

Ref. kafos, annar 

Den 19. marts 2018 

 

  

Indvindingsoplande i henhold til jordforureningsloven  
 

 

 

Temaet indvindingsoplande iht. jordforureningsloven udstilles fremover på Danmarks 

Arealinformation, Danmarks Miljøportal. Temaet er nødvendigt for at afværgepumpninger i 

indvindingsoplande udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser, er en del af den offentlige 

indsats efter jordforureningsloven.  

Baggrund 
Miljøstyrelsen kortlægger jf. vandforsyningsloven områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) 

og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. Disse vil sammen med en række 

arealafgrænsninger, der er et resultat af grundvandskortlægningen, udpeges med bekendtgørelse om 

udpegning af drikkevandsressourcer. Regionerne prioriterer deres offentlige oprydningsindsats i 

forhold til grundvand inden for indvindingsoplande til almene vandforsyninger og OSD.  

 

For at afgrænse indvindingsoplande til almene vandforsyninger opstiller Miljøstyrelsen hydrologiske 

modeller, hvor alle hydrologiske parameter medtages, med undtagelse af mindre midlertidige 

påvirkninger. Når regioner etablerer afværgepumpning, der påvirker et indvindingsopland til et 

alment vandværk, vil afværgepumpningen indgå i modellen. Ved en modelkørsel danner 

afværgeboringen sit eget indvindingsopland. Afværgeboringen vil derved ikke længere være indeholdt i 

indvindingsoplandet til den almene vandforsyning. I det afværgeboringen ikke længere er indeholdt i 

et indvindingsoplands afgrænsning, er arealet ikke længere en del af de indsatsområder, der følger af 

jordforureningsloven § 6. Når afværgepumpningen dermed standses, vil indvindingsoplandets 

udbredelse igen omkranse forureningen og det samlede indvindingsopland er igen en del af et 

offentligt indsatsområde.  

 

Denne problemstilling har ført til, at Miljøstyrelsen har besluttet, at der skal optegnes såkaldte 

indvindingsoplande iht. jordforureningsloven med det formål at sikre regionernes mulighed for at 

opretholde afværgepumpninger som en del af den offentlige indsats inden for indvindingsoplande til 

almene vandforsyninger uden for OSD. Indvindingsoplande iht. jordforureningsloven optegnes som 

foreningsmængden af et indvindingsopland hhv. påvirket og ikke påvirket af afværgepumpninger. 

Ovenstående er illustreret på figur 1. 

 

Miljøstyrelsen har besluttet, at der som udgangspunkt skal optegnes indvindingsoplande iht. 

jordforureningsloven for alle afværgepumpninger uanset ejerskab. Dette på baggrund af en konkret 

vurdering af hvilke afværgepumpninger, der medtages. Private afværgepumpninger, der kan slukkes 

for fra dag til dag, medtages derfor ikke, fx vandværker med mindre kortvarige afværgepumpninger, 

som er en del af indvindingstilladelsen. 
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Indvindingsoplande iht. jordforureningsloven har kun betydning for regionernes offentlige 

oprydningsindsats samt den kommunale sagsbehandling knyttet op på jordforureningsloven. Dette fx i 

forhold til kommunernes mulighed for at stille særlige grundvandsbeskyttende vilkår, ved ændret 

arealanvendelse af et kortlagt areal (§ 8 tilladelser). Indsatsplanlægning og anden kommunal 

sagsbehandling hægtet op på vandforsyningsloven og tilhørende bekendtgørelser, vil fortsat skulle 

referere til de af ministeren udpegede indvindingsoplande jf. vandforsyningsloven. 

 

Indvindingsoplande iht. jordforureningsloven udstilles på Danmarks Arealinformation, Danmarks 

Miljøportal, og vises kun for indvindingsoplande uden for OSD. Indvindingsoplande iht. 

jordforureningsloven udpeges ikke i en bekendtgørelse.  

 

 

 

Figur 1: Skematisk figur der illustrerer: a) et indvindingsopland, hvori der eksisterer forureninger; b) 

et indvindingsopland, der er påvirket af en afværgepumpning, hvor forureninger ligger både i 

indvindingsoplandet og nu også inden for afværgeoplandet; c) indvindingsopland hhv. med/uden 

influerende afværgepumpning; d) optegning af indvindingsopland iht. jordforureningsloven, som 

foreningsmængden af de to indvindingsoplande vist i c). Det noteres, at alle forureningerne ligger i 

indvindingsoplandet iht. jordforureningsloven. 


