Nordjylland
J.nr. 456-00222
Ref. MAMJE
Den 24. august 2017

Referat: Ordinært møde i Koordinationsgruppen for
grundvandskortlægning
Mødet blev afholdt onsdag d. 23. august 2017 kl. 10.00-14.00 hos Miljøstyrelsen,
Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst.
Deltagere:
DANVA: Claus Vangsgård, Anne S. Kruse
GEUS: Thomas Vangkilde-Pedersen, Martin Hansen
KL: Niels Philip Jensen, Trine K. Jakobsen
MST: Per Schriver (mødeleder), Tom Hagensen, Mai-Britt M. Jensen (referent).
Deltagere på video:
Danske Regioner: Kurt Møller, Christian Andersen (periodisk)
MST: Martin Skriver (periodisk)
Danske Vandværker: Pernille Weile (periodisk)
Fraværende:
MST: Jens Aabling.
Dagsorden:
1. Velkomst/siden sidst v. Per Schriver.
2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt 4 a-c.
3. Godkendelse af referat fra møde d. 28. marts 2017 (bilag 1).
Referatet blev godkendt, og en endelig version vil blive lagt på MST’s
hjemmeside snarest.
4. Fremdrift i kortlægningen og prioritering af nye opgaver (bilag
2).
GKO har kvalitetssikret 244 kommunalt beregnede BNBO, og har ikke
afvist nogle endnu. Der var ros til kommunerne for hurtigt svar på brev
ang. GKO’s kvalitetssikring af BNBO (23. maj 2017).
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GRUKOS: der kommer adgang til de 20 temaer i september. Det blev
besluttet at nedsætte en brugergruppe/holde en workshop i starten af
2018.
Mht. opdateringen af kortlægningens interne kvalitetsledelsessystem, så
mangler nu kun ”Resultat” og ”Afslutning”. Dokumenter af relevans for
kommuner og forsyninger vil løbende blive lagt på MST’s hjemmeside. På
næste møde gennemgås de relevante dokumenter på hjemmesiden.
a. KS procedure for kommunalt beregnede
indvindingsoplande
De kommunalt beregnede indvindingsoplande skal leve op til de
gældende krav på beregningstidspunktet.
b. Status på bekendtgørelsesprocessen
Arbejdet med miljørapporten og den tilhørende 2-ugers
offentlige høring er afsluttet, og GKO vil hurtigst muligt
igangsætte en 8 ugers høring af områdeafgrænsningerne.
Bekendtgørelsens forventes underskrevet FØR jul. Den følgende
bekendtgørelse vil indeholde (første pulje af) BNBO’erne.
c. Vejledning til Indsatsplanlægning kap. 7
Vejledningen ér på vej igennem systemet til den offentlige høring
(vejledningen er ændret i forhold til for-høringen).
5. BNBO – juridisk notat (rundsendt 3/5 2017).
Lovforslaget, hvor BNBO bliver en del af den statslige udpegning,
forventes behandlet i efteråret, med ikrafttrædelse 1. januar 2018.
Kommunerne kan stadig selv beregne deres BNBO, men MST vil skulle
kvalitetssikre beregning og optegning i forhold til gældende vejledning.
Der blev spurgt ind til en tidshorisont for de kommuner, der selv ønsker
at beregne BNBO. Her er svaret, at skal BNBO med i næste
bekendtgørelse, så skal kommunerne være færdige FØR jul 2017.
Der blev spurgt ind til, hvilke kriterier der skal være opfyldt, før MST
laver en genberegning af et BNBO. Svaret er det juridiske svar
”Væsentlige ændringer”. Det blev pointeret, at MST ikke laver massegenberegninger, men at genberegningerne sker ”case by case”.
Det er planen på sigt at bruge GRUKOS til at modtage information om
væsentlige ændringer. Indtil da, skal de (ændringerne) meldes ind via
GeoCloud eller mail.
6. DMP/tema over indsatsplaner.
Temaet er nu tilgængeligt på DMP. GKO har lyttet til kritikken fra
Grundvandsdagene, således at det nu blot er en polygon, med link til
indsatsplanen, der skal uploades.
Per vil undersøge med DMP, om der løbende tjekkes for døde links.
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Det blev besluttet, at MST skriver et udkast til et brev til kommunerne
ang. temaet. Udkastet sendes til KL til kommentering og beslutning om
de ønsker at være medunderskrivere. MST står for afsendelse af brevet.
7. Post2020: hvilken sagsforberedelse kan Koordinationsgruppen
deltage i/forberede, for at være klar til diskussionen om
kortlægningen efter 2020?
Udfordringen pt. er at sætte volumen og pris på opgaven efter 2020. Der
mangler erfaringstal, som først forventes i løbet af 2018.
KL pointerede, at opgaven med indsatsplanerne fortsætter efter 2020,
hvilket kunne inddrages i sagsforberedelsen. KL foreslår en iterativ
proces, når erfaringstallene er i hus.
8. Juridisk notat ang. forudsætninger for udstedelse af endelig
indvindingstilladelse (bilag 3).
Juristerne konkluderer, at det blot kræver en vurdering for at give en
endelig indvindingstilladelse, samt at kommunerne ikke har hjemmel til
at kræve at forsyningerne finansierer en grundvandskortlægning. KL
efterspørger at notatet forholder sig til §6, nr. 4 og ikke kun §6, nr. 3. Det
ser vi på og efterfølgende lægges notatet på MST’s hjemmeside. Der var
enighed om, at notatet er relevant i post 2020 sagsforberedelsen.
Det tidligere rejseholds FAQ genoplives, og vil løbende blive suppleret
med ny viden, som for eksempel dette notat.
9. Grundvandsdagene 2017 – opfølgning.
a. Evaluering (bilag 4)
Det har været nyttige møder, med meget flot evaluering, men
også med et betydeligt ressourceforbrug. Derfor sættes der ikke
en tilsvarende dag i 2018 i kalenderen, før der er tungtvejende
emner nok.
b. Hvad gør vi fremadrettet?
Det blev vedtaget, at et fast punkt på dagsorden skal være emner
til Grundvandsdagen.
GEUS er blevet bedt om at gå i gang med en vejledning til
JUPITER. Vejledningen ville være et godt emne til en
Grundvandsdag.
10. Status på afværgenotat.
Der mangles en endelig afklaring på, hvilke afværger
(stat/region/kommune/privat) der skal inkluderes. GKO ønsker dem alle
inkluderet. Notatet er på vej til MST-kontorcheferne for hhv.
grundvandskortlægning, jordforurening og vandforsyning.
11. Kommende mødedatoer:
a. Januar 2018 i København
b. August 2018 i Aalborg
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Næste møde flyttes fra december 2017 til januar 2018, og holdes i
Haraldsgade. Der sendes en Doodle ang. datoen.
Femover holdes alle januar-møder i København, og alle august-møder i
Aalborg.
12. Eventuelt
Notat ang. vandpriser/landbrugspakken ligger som nyhed på
ministeriets hjemmeside.
http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jul/ny-rapport-omprisen-paa-vand/
Tak for i dag!
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