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Den nyeste viden er elektronisk tilgængeligt fra høringsstart og lægges på 
Miljøportalen i endelig version, når bekendtgørelsen er vedtaget. NST 
gennemfører kortlægningen af indvindingsoplande og opdatering heraf frem til 
og med 2015. Der er ikke truffet politisk afgørelse om grundvandskortlægningen 
efter 2015.  
 
Horsens Kommune 
Horsens Kommune ønsker klarhed over, om Rugballegård OSD'et er afgrænset 
korrekt i henhold til NST’s anvendte principper. Desuden ønsker kommunen 
klarhed over den tilgængelige grundvandsressources størrelse, så det er muligt at 
give et bud på en realistisk udnyttelsesgrad i området.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger:  
Området er kortlagt og udpeget af Vejle Amt. Vejle Amt har oprindeligt forholdt 
sig til grundvandsressourcens størrelse og bl.a. på baggrund heraf udpeget OSD.   
NST er bekendt med, at visse af de udpegede OSD fra Vejle Amt ikke er udpeget 
efter de gældende retningslinjer for udpegning af OSD, jf. Miljøstyrelsens 
vejledning fra 1995, og at udpegningerne retteligt er indvindingsoplande. NST vil 
vurdere, om Rugballegård OSD’s status bør ændres til et indvindingsopland som 
følge heraf.  En eventuel ændring af status vil ikke påvirke de konkrete 
beskyttelsesmål mv. Kortlægningen omfatter ikke den udnyttelige 
grundvandsressources størrelse. For spørgsmål vedrørende størrelsen af den 
udnyttelige grundvandsressource henvises til vandplanerne, som redegør for 
dette.  
 
Skanderborg kommune 

Skanderborg Kommune lægger til grund, at årsfristen § 4 i indsatsbekendtgørelsen 
starter ved ikrafttrædelse af bekendtgørelse om drikkevandsressourcer. 
Kommunen er uenig i Hovedgård-kortlægningen fra 2013, hvor to arealer indenfor 
NFI/IO bør udtages pga. lertykkelse, vandtype mv. Kommunen ønsker en uddybet 
håndtering af vandkemien i en vandværksboring i Solbjerg Fillerup. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger:  
Fristen i indsatsplanbekendtgørelsens § 4 starter ved afslutning af den 
detaljerede grundvandskortlægning. NST opretholder resultaterne fra 
Hovedgård-kortlægningen, men vil undersøge sagen yderligere og indarbejde en 
evt. ændring i en kommende bekendtgørelse. NST vil tage kontakt til kommunen 
vedrørende spørgsmålet om vandkemi.  
 
Vejen Kommune 

Vejen Kommune spørger i relation til bekendtgørelsens § 1, hvem der er ansvarlig 
for udpegningen af områderne i bekendtgørelsen. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger:  
Miljøministeren er ansvarlig, jf. VFL § 11 a. 
 
Esbjerg Kommune 

Esbjerg Kommune bemærker, at indvindingsoplandet ved Astrup bør udpeges som 
NFI. Kommunen opfordrer NST til at indarbejde påpegede usikkerheder i 
udpegningen af indvindingsoplandene for Gørding og Aike vandværker, og mener 
at bekendtgørelsen forringer grundvandsbeskyttelsen ved de udpegede 
indvindingsoplande, der i kortlægningen var udpeget som OSD. 
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Naturstyrelsens bemærkninger:  
NST tager kontakt til kommunen vedr. Astrup og indarbejder en evt. ændring i 
en kommende bekendtgørelse. NST har foretaget en genberegning af 
indvindingsoplandene ved Aike og Gørding baseret på en hydrologisk model, der 
opfylder kravene til grundvandskortlægning, som beskrevet i 
administrationsgrundlaget til den statslige grundvandskortlægning. 
Indvindingsoplande og OSD er sidestillet i niveauet for grundvandsbeskyttelse. 
 
Ikast-Brande Kommune 

Ikast-Brande Kommune bemærker, at indvindingsoplandet til Sønder Felding 
Vandværk er urealistisk langt. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger:  
Indvindingsoplandet til Sønder Felding Vandværk er ved at blive kortlagt og 
derved ikke en del af nuværende høringsmateriale. Afgrænsningen af 
indvindingsoplandet vil blive udpeget i en kommende bekendtgørelse. 
 
Agri Nord (AN) 

AN spørger, om kortlægningen er baseret på faktiske kvælstoftab eller på IT-
beregnede kvælstofbalancer. AN ønsker en tilkendegivelse af, hvorfor 
kortlægningen Pandrup Tingskov/Brovst ikke er baseret på det faktiske 
kvælstoftab i oplandet, men på baggrund af IT beregning af kvælstofballancen.  
 
Naturstyrelsens bemærkninger:  
Risikovurderingen i forhold til nitratindholdet i grundvandet er baseret på 
geologiske modeller og data fra sedimentprøver og grundvandskemiske prøver, 
for at få et billede af den geologiske opbygning samt kemien i området. NST laver 
desuden en screening af arealanvendelsen og kvælstofbelastningen. I forhold til 
redegørelsesrapporten og det efterfølgende indsatsplanarbejde bruges kortene 
primært som en screening, der viser områder med intensivt dyrkede 
landbrugsarealer og dermed arealer, hvor der er en potentiel risiko for 
nitratudvaskning. Beregningerne sikrer, at der gives et retvisende billede af 
nitratudvaskningen.  
 
Morsø Kommune 

Morsø Kommune påpeger, at der på Mors er udpeget NFI uden for OSD, men ikke 
er udpeget indvindingsoplande uden for OSD. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger: 
Der henvises til svaret ovenfor vedrørende indvindingsoplande uden for OSD. 
 
Favrskov Kommune 

Favrskov Kommune ønsker udpegningen af OSD sammenholdt med det fremtidige 
regionale drikkevandsbehov, så OSD ikke bliver uforholdsmæssigt store eller små. 
 

Naturstyrelsens bemærkninger:  
OSD blev oprindelig udpeget af amterne i 1997 med udgangspunkt i kriterierne 
fra Miljøstyrelsens vejledning fra 1995 ” Udpegning af områder med særlige 
drikkevandsinteresser”. Udpegningen var baseret på skøn over udviklingen i 
befolkningstilvækst, antal af boliger og institutioner m.v. Tidshorisonten for 
denne fremskrivning var 30 år. Udpegningsgrundlaget vurderes dermed at være 
tilstrækkelig robust frem til 2027. 
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Naturstyrelsen har i 2014 afsluttet et udvalgsarbejde om behovet for 
grundvandskortlægning efter 2015. I udvalgsrapporten vurderes således, at 
behovet for at justere arealafgræsningen af udpegede OSD frem til 2027 er 
begrænset, men at det kan være relevant at analysere behovet for at justere 
udpegningen af OSD, som følge af demografisk udvikling, klimaforandringer og 
forureninger af grundvandsressourcen, i 2025. Det skal bemærkes, at ét af 
argumenterne for at justere udpegningen af OSD var, at der netop i Østjylland er 
udpeget utilstrækkelige OSD-arealer til at dække den fremtidige vandforsyning. 
 
Udvalgsrapporten kan findes her: 
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/11027827/udvalgsrapport_grundvandskort
l_gning_post_2015.pdf 
 
På baggrund af ovenstående foretages ikke en yderligere regional 
ressourcevurdering i forbindelse med den igangværende kortlægning.  
 
Herning Kommune 

Herning Kommune bemærker, at bekendtgørelsen ikke tager højde for, hvordan 
den detailviden kommunerne ligger inde med, i forhold til indvindingsoplande, 
bliver inddraget i kortmaterialet.   
 
Naturstyrelsens bemærkninger:  
Der henvises til svaret ovenfor vedrørende indvindingsoplande uden for OSD. 
 
Naturstyrelsens egne rettelser 

NST er i høringsperioden blevet opmærksom på nogle fejl, som rettes. Søer har 
været udtaget af OSD nogle steder på Sjælland, men disse inddrages i OSD.  NST 
er blevet opmærksom på, at en OSD-grænse ved kommunegrænsen mellem Vejle 
og Kolding ikke er blevet rettet til i høringsmateriale på baggrund af kortlægningen 
af området, som blev afsluttet i 2013. OSD-grænsen er rettet til i bekendtgørelsen. 
Rettelsen medfører, at indvindingsoplandene for Ågård-Gravens Vandværk og 
Øster Starup Vandværk ligger indenfor OSD, og disse udtages derfor af 
bekendtgørelsen.  
 

 

Berørte kommuner Ændringer som følge af høring 

Brønderslev 
Esbjerg 
Faxe 
Frederikshavn 
Fåborg Midtfyn 
Guldborgsund 
Haderslev 
Hedensted 
Herning 
Hjørring 
Horsens 
Jammerbugt 
Kolding 
Køge 
Lolland 
Mariagerfjord 
Middelfart 

Faxe 
Guldborgsund 
Holbæk 
Kolding 
Lemvig 
Næstved 
Odsherred 
Ringsted 
Samsø 
Sorø 
Vejle 
Aalborg 
Aarhus 
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Næstved 
Odder 
Odense 
Randers 
Rebild 
Ringkøbing-Skjern 
Ringsted 
Skanderborg 
Thisted 
Varde 
Vejen 
Vejle 
Vesthimmerland 
Viborg 
Aalborg 
Aarhus 
 

 

 






























































































































































































































































































































































