Kommissorium for
Koordinationsgruppen for grundvand
FORMÅL
Gruppen har til formål at sikre en direkte dialog om statens
grundvandskortlægning samt en koordinering af procedurer og indsatser i
forhold til grundvandskortlægningen efter 2015.
Gruppen er nedsat på baggrund af Lov om Vandforsyning L 155 af 21. april
2015, og arbejdet sker inden for rammerne af denne. Dette kommissorium
træder derfor i kraft d. 1. januar 2016 og udløber som udgangspunkt d. 31.
december 2020.

ORGANISERING
Koordinationsgruppen består af repræsentanter for Kommunernes
Landsforening, Danske Regioner, DANVA, Foreningen af Vandværker i
Danmark, GEUS og Miljøstyrelsen (MST). Hver repræsentant udpeger 1-2
medlemmer. MST deltager typisk med 3-5 personer, afhængigt af emnerne
på dagsordenen.
Gruppens formand er kontorchefen for grundvandskortlægningen.
Miljøstyrelsen yder sekretærbistand til gruppen, herunder varetagelse af
mødeindkaldelser og referatskrivning.
Dagsorden og godkendte referater vil være tilgængelige for offentligheden
via www.mst.dk.dk.
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AKTIVITETER
Koordinationsgruppen har fokus på synergi mellem myndighedsopgaver i
sit arbejde og den mødes som udgangspunkt to gange årligt.
Koordinationsgruppen kan diskutere følgende emner relateret til
grundvandskortlægningen:
• Procedure for kortlægning, afgrænsning og udpegning af
indvindingsoplande uden for områder med særlige
drikkevandsinteresser, samt følsomme indvindingsområder og
indsatsområder i disse.
• Procedure for justering af allerede kortlagte områder, herunder
kriterier og prioritering.
• Behov for sammenstilling af data, herunder dynamiske korttemaer
(potentialekort, magasintykkelser, lertykkelser etc.)
Koordinationsgruppen understøtter kortlægningen ved at:
• Bemande fælles arbejdsgrupper
• Evaluere fremdriften i kortlægningen
• Diskutere og vurderer forbedringsforslag relateret til fx metodik,
formidling og interessentinddragelse.
Koordinationsgruppen kan efter anmodning fra medlemmerne drøfte
følgende opgaver i grundvandskortlægningen:
• Kortlægningsmetodik og videndeling omkring nye
kortlægningsmetoder
• Samarbejde på tværs af myndigheder
• Grundvandskortlægningens kvalitetsniveau

ANSVAR
•
•

•

MST har ansvar for grundvandskortlægningens budget,
organisering, gennemførelse og kvalitetsniveau.
Hver enkelt repræsentant i gruppen er ansvarlig for at informere sit
bagland om de drøftelser og beslutninger, der tages i
Koordinationsgruppen, lige som repræsentanten kan bringe
aktuelle emner og ønsker fra baglandet på dagsordenen i
Koordinationsgruppen.
Koordinationsgruppen kommenterer på MSTs vurdering af behov
for fortsat grundvandskortlægning efter 31. december 2020.
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Kommissoriet er opdateret d. 7. september 2016 med SVANA logo og
betegnelse.
Kommissoriet er opdateret d. 6. marts 2017 med MST logo og betegnelse.
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