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Dagsorden
1.

Referat

Velkomst/siden sidst

2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra møde d. 23. august 2017
4. Fremdrift i kortlægningen og prioritering af nye
opgaver

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse
af pkt. 12 a
Referatet blev godkendt
Mht. kortlægningsopgaverne er der i 2016
indkommet 544 ”skal-opgaver” om
indvindingsoplande som skal prioriteres.
130 skal-opgaver er kommet ind i 2017.
Det er lykkedes at afslutte 413 i 2017.
MST forventer at modtage ca. 100 opgaver
om året fremover.
MST prioriterer samarbejdet med
kommunerne højt og har sendt
evalueringer ud til enkelte af dem. Der
bliver sendt flere ud i 2018, hvor målet er
at mindst 75 % er tilfredse eller meget
tilfredse.
Det blev besluttet at evalueringerne også
skal sendes til de forsyninger og regioner,
der har været tæt involveret.

5.

GRUKOS v. Jakob Lanstorp
a.

Status samt præsentation af temaer

Der er 20 offentligt tilgængelige temaer som

nu er blevet udstillet på MiljøGIS. De har
status af mellemregninger, som er brugt i
grundvandskortlægninger.
b.

Workshop

Der er tidligere blevet talt om at holde en
workshop for brugerne af de ovennævnte data.
Denne skulle omhandle det fortsatte
samarbejde om temaerne og øvelse i hvordan
systemet fungerer samt feedback.
Det aftaltes at alle foreslår kandidater fra eget
bagland med it-indsigt og faglig viden
(sidstnævnte er vigtigst), som kan komme
med input til systemet. Der spørges efter
brugere af systemet.
Listen med kandidater skal være MST i hænde
pr. 1. marts. Workshoppen bliver afholdt i
løbet af foråret.

6. BNBO
a.

Status på kvalitetssikring

b. Ophørte indvindingstilladelser, jfr. Mail d.
15./11./2017

c.

Ny vejledning

d. Partnerskab om BNBO (KL og Miljø- og
Fødevareministeriet)

Alle kommunalt beregnede BNBO er
kvalitetssikrede. MST har nu et tema
bestående af 6.788 boringer og lidt færre
BNBO, da nogle dækker kildepladser.
Bekendtgørelsen forudsættes klar til efteråret.

Under 600 anlæg mangler
indvindingstilladelse efter opdatering af
Jupiter. [Opdateret udtræk viser at 332 anlæg
stadig mangler indvindingstilladelser red.
bem.]
En ny vejledning følger af den nye
pesticidstrategi indgået i april 2017. Der er
tale om en opdateret vejledning ovenpå
beregningsvejledning fra 2007.
GEUS foreslog workshop om porøsitet.

Partnerskabet mellem KL og Miljø- og

Fødevareministeriet er påbegyndt i januar
2018. Resultatet afleveres i 2019.
Kommissorium for Partnerskabet sendes til
medlemmerne af koordinationsgruppen, når
det foreligger, forventelig i februar 2018.

7.

Ny vejledning om indberetning og godkendelse af
vandforsyningsdata

Vejledning om drikkevandsdata fra 2010
opdateres som følge af den nye
bekendtgørelse.
Den forventes at blive sendt ud i offentlig
høring inden sommerferien.

8. Vejledning til indsatsplanlægning

Vejledning opdateres af to årsager: den nye
indsatsplansbekendtgørelse og ændringer i
husdyrreguleringer. Kommunernes rolle i
forbindelse med fund af stoffer som ikke er
godkendt er afvejet i vejledningen.
Vejledningen forventes offentliggjort i løbet
af februar.

9. Fremtidig håndtering af afværgeboringer (bilag 3)

Nyt tema over indvindingsoplande i henhold
til jordforureningsloven kommer på DMP
samtidig med den nye bekendtgørelse.
Fremadrettet vil indvindingsoplande i
henhold til jordforureningsloven ligge under
jordforurening.

10. Status på bekendtgørelsesproces

Forventes i kraft i slutningen af marts.
Derefter starter man den næste
bekendtgørelse.

11. DMP/tema over indsatsplaner – status

Oprettet og har virket siden august. Nogle
kommuner (Hillerød, Jammerbugt, Skive,
Herning, Ikast Brande og Aalborg blev
nævnt) har lagt indsatsplaner op, men
temaet er dog endnu langt fra at være
landsdækkende.
MST opfordrede alle kommuner til at lægge
temaer op.
Der blev i øvrigt opfordret til at man melder

ind, hvis der er tekniske problemer.
12. Emner til Grundvandsdagene 2018 (fast punkt)

Grundvandsdage for 2018 er endnu ikke sat i
kalender, da gode emner skal være på plads
først.
Følgende emner blev foreslået:
-

-

a. Strategien efter 2020

GRUKOS – opfølgning
Tilbagemelding fra en evt. workshop
(jf. pkt. 5 b)
Fejl/mærkværdigheder i Jupiter.
Dette er et GEUS-projekt i år.
(forudsætter at et evt. møde bliver i
efteråret).
Præsentation af de to nye Geovejledninger.
Partnerskab om BNBO (forudsætter
at et evt. møde bliver i efteråret).

Grundvandskortlægningen og kommunernes
indsatsplanlægning står til at ophøre med
udgangen af 2020.
En eventuel fortsættelse af
Vandforsyningsloven er indmeldt til
lovprogrammet for folketingssamlingen
efteråret 2019.
Emnet blev drøftet, koordinationsforum
tilkendegav stort behov for fortsættelse af
både grundvandskortlægning og
indsatsplanlægning efter 2020.

13. Kommende mødedatoer

a. August 2018 i Aalborg
b. Januar 2019 i København
Der udsendes en Doodle med kort frist for at
fastlægge datoerne nærmere.

14. Evt.

