Aalborg
J.nr. NST-463-01252
Ref. mamje
Den 8. oktober 2015

REFERAT: Opstartsmøde for Koordinationsgruppen for
Grundvandskortlægning d. 2. sep. 2015.
Deltagere: Kurt Møller (Danske Regioner), Niels Philip Jensen (KL), Trine Koch
Jakobsen (KL), Claus Vangsgård (DANVA), Pernille Weile (FVD), Thomas
Vangkilde-Pedersen (GEUS), Kåre Svarre Jakobsen (MST), Jens Aabling (MST),
Martin Skriver (NST-KVG), Philip Grinder Pedersen (NST-GKO) Per Schriver
(NST-GKO), Mai-Britt Mose Jensen (NST-GKO).
Afbud: Morten Sørensen (Danske Regioner), Anne Scherfig Kruse (DANVA),
Jørgen Tulstrup (GEUS).
Dagsorden og beslutningsreferat:
1. Velkomst v. Per Schriver
2. Præsentationsrunde
3. Drøftelse af udkast til kommissorium
 Kurt Møller og Niels Philip Jensen vil på næste møde komme med
forslag til, hvordan kommissorium kan udvides.
 Referat fra Koordinationsgruppemøderne vil blive lagt på NST
hjemmeside.
4. Modeller for prioritering af kortlægningsopgaver
 NST-GKO forbereder til næste møde et notat, der beskriver,
hvorledes den geografiske fordeling af nye indvindingstilladelser
kan være styrende for rækkefølgen hvori nye indvindingsoplande
kortlægges.
 Koordinationsgruppen anerkender, at kortlægningsopgaven skal
løses effektivt.
 GEUS vil til næste møde skabe en oversigt over nye
indvindingsoplande for perioden 2009-2014. Oversigten
sammenholdes med tallene i rapporten fra udvalget om
grundvandskortlægning efter 2015.
Link til udvalgsrapport, tryk her

Naturstyrelsen • Niels Bohrs Vej 30 • 9220 Aalborg Øst
Tlf. 72 54 30 00 • Fax 33 32 22 01 • CVR 33157274 • EAN 5798000872080 • aal@nst.dk • www.nst.dk





Bestilling fra NST: Ved næste møde ønskes forslag fra gruppens
medlemmer til en liste over kriterier til prioritering af de
enkeltstående tilfælde, hvor der kan foretages genkortlægning af
tidligere kortlægninger. Listen suppleres med evt. eksempler på
kortlægninger, der vurderes at have alvorlige mangler eller behov
for justering. Til hjælp hermed fremsender NST-GKO sit interne
statuskort. Statuskortet er et internt GKO-dokument, det er kun til
deling i Koordinationsgruppen, og skal bruges med de forbehold
der står på kortet.
Deadline for etablering af en liste over prioriteringskriterier samt
eksempler på kortlægninger som kunne være relevante i fht.
genkortlægning, er d. 1. december, da emnet er på dagsorden til
næste møde i januar/februar.

5. Henvendelse fra Aalborg Kommune
 Henvendelsen blev drøftet på formiddagens møde i
Arbejdsgruppen for Bekendtgørelse om Samarbejde og
Dataudveksling (se referat herfra).
 KL og FVD vil gerne have den juridiske vinkel ”pakket ud” af NST
– der ønskes en afklaring af juraen. Punktet tages derfor op igen
på næste møde i Koordinationsgruppen, hvor KVG vil redegøre for
den juridisk vurdering af kortlægning/ikke kortlægning af
planlagte nye boringer/boringer det planlægges at sløjfe.
6. Henvendelse til KL og NST fra 18 kommuner om problem med
grundvandskortlægningen
 NST efterlyser en generel snak om, hvordan vi kan forbedre
kortlægningsproduktet, og foreslår derfor en standard evaluering
ved afslutning af alle projekter med det formål at trække
læringspunkter ud og drøfte dem i Koordinationsgruppen.
 KL ønsker en drøftelse om, hvordan der skabes overblik over det
som ”blev skabt mens man øvede sig”. KL ønsker dog ikke
kortlægningerne fra 2007-2015 sendt til kvalitetssikring hos
GEUS, som det blev foreslået i brevet fra de 18 kommuner.
 NST foreslår, at en kortlægnings alder og evt. konkrete mangler
ved kortlægningen kunne være kriterier for at genåbne en
kortlægning (se punkt 4)
 KL pointerede, at der bør være revideringskrav på indsatsplaner.
7. Revidering af GeoVejledninger
 Det er vigtigt for NST, at en revidering af GeoVejledningerne
forankres hos interessenterne. Derfor ønsker NST at prioritere
inddragelse frem for en hurtig færdiggørelse. GEUS vurderer, at
det er fornuftigt at se på nogle af vejledningerne, og ønsker
inddragelse at interessenterne. NST har fokus på GeoVejledning 2
(Udpegning af Indvindings og grundvandsdannende oplande) og 7
(God praksis i hydrologiske modeller).
 NST overvejer pt, om de reviderede GeoVejledninger kan være
”levende” dokument på en hjemmeside, fx en wiki-løsning. Det
understreges, at GEUS stadig er/vil være den faglige redaktør.
 KL og Regionen vil gerne inviteres til seminar, hvor udkast til de
nye Geovejledninger drøftes. Muligheden for at lave en
følgegruppe kombineret med et seminar blev drøftet. NST og
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GEUS forventer at lave en styregruppe, der skal sikre fremdrift i
revideringen.
Punktet tages op på næste møde, hvor der ønskes en drøftelse af
rammerne og arbejdsfordelingen mht. evt. revideringer.

8. Drøftelse af scenarier til håndtering af afværgeboringer i
kortlægningen
 Der var opbakning fra hele gruppen til løsningsmodel nr. 3. NST
arbejder videre med modellen.
9. Overblik over udarbejdede indsatsplaner
 NST anmoder om at få opdateret det eksisterende overblik over
udarbejdede indsatsplaner i kommunerne. På sigt vil det være den
bedste løsning at have et GIS-tema over vedtagede indsatsplaner.
Temaet ville skulle ”ejes” af kommunerne, og ligge på DMP.
 KL vil drøfte ideen med baglandet.
 Punktet tages op på næste møde.
10. Forslag til afholdelse af grundvandsseminar
 NST trykprøvede ideen om et grundvandsseminar. Set i lyset af
henvendelsen fra de 18 kommuner er der et kommunikationsønske fra NST, som ønsker Koordinationsgruppen involveret.
 Fordele og ulemper ved forskellige fora (fx ENVINA, ATV, KTC,
Politisk Forum, Natur og Miljø) blev drøftet, samt muligheden for
at invitere rådgiverne med.
 KL vil overveje, om de skal tage den politiske dimension med på
Politisk Forum.
 NST vil inviterer grundvandsmedarbejdere fra kommune og
regioner til et fagligt seminar.
11. Klimadata fra DMI
 NST køber klimadata hos DMI, men må ikke videregive det til 3.
part. NST ønskede at vide, hvor mange kommuner der har
klimadata, og hvorvidt der var initiativer på vej til at kommunerne
køber data?
KL oplyste, at ikke alle kommuner har data, og at DMI’s data
ifølge KL bør være fællesoffentligt.
12. Orientering om arbejdsgruppen for Bekendtgørelse ang.
samarbejde og dataudveksling
 Per Schriver orienterede kort om formiddagens drøftelser.
13. Orientering om Naturstyrelsens kortlægning af BNBO
 NST orienterede om status på BNBO projektet, herunder
interessentinddragelsen og kommende deadlines. Projektet er
geografisk opdelt svarende til de 5 regioner.
 Rambøll har vundet alle fem udbud med at identificerer, hvilke
boringer der skal omfattes af projektet, herunder dataindsamling.
 Der er deadline for tilbud på selve BNBO-beregningerne d. 7.
september.
 Kommunerne vil blive tilbudt at kommentere leverancerne fra
konsulenterne undervejs i processen.
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14. Evaluering af dagsorden og mødeform
 Mødeformen godkendes.
 Fremtidige møder afholdes også i Aalborg.
 Der udsendes en Doodle for at bestemme mødedatoerne.
 Næste møde bliver i jan/feb. 2016.

Punkter til næste dagsorden:
 Forslag til udvidet kommissorium v. Kurt Møller og Niels Philip Jensen.
 Modeller for håndtering af kortlægningen af nye indvindingsoplande uden
for OSD.
 Drøftelse af kriterier for udvælgelse af evt. gamle
grundvandskortlægninger til justering.
 Afklaring af juraen omkring, hvornår der kortlægges og ikke kortlægges
(planlagte nye boringer/boringer det planlægges at sløjfe).
 Revidering af GeoVejledningerne: drøftelse af formen for inddragelse.
 Drøftelse af oversigt over vedtagende indsatsplaner.
Leverancer til næste møde:
 Kurt Møller/Niels Philip Jensen: Forslag til udvidet kommissorium.
 NST-GKO laver et notat, der beskriver, hvorledes den geografiske
fordeling af nye indvindingstilladelser kan være styrende for rækkefølgen
hvori nye indvindingsoplande kortlægges.



GEUS laver en oversigt over nye indvindingsoplande for perioden 20142009.



Alle i gruppen: Liste over kriterier til prioritering af genkortlægninger.
Listen suppleres med evt. eksempler på kortlægninger der kunne være
relevante i den sammenhæng.
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