Danske Regioner, Danske Vandværker,
DANA, GEUS, KL

Udkast til referat af ordinært møde i
Koordinationsgruppen for grundvandskortlægning

Mandag d. 20. august 2018, kl. 10.00-13.00 hos Miljøstyrelsen, Niels Bohrs Vej
30, 9220 Aalborg Øst.

Deltagere:
Danske Regioner: Bente Villumsen DANVA:
Claus Vangsgård, Anne S. Kruse
GEUS: Martin Hansen
KL: Niels Philip Jensen, Trine K. Jakobsen
MST: Per Schriver (mødeleder), Tom Hagensen (referent), Philip Grinder
Pedersen, Jesper Hannibalsen (kun punkt 5).

Afbud:
GEUS: Thomas Vangkilde-Pedersen og Danske Vandværker: Robert Jensen

Dagsorden og referat med kursiv:
1.

Velkomst/siden sidst v. Per Schriver.

2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
3.

Godkendelse af referat fra møde d. 30. januar 2018 (bilag 1).
Godkendt

4. Fremdrift i kortlægningen og prioritering af nye opgaver (bilag 2).
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Fremdriftsrapporten afspejler GKOs enhedsaftale og målsætning for
2018. Gruppen finder rapporteringen god og ønsker den fortsat i 2019.
Mængden af ”skalopgaver” (nye og ændrede indvindingstilladelser) er så
stor at der ikke igangsættes opgaver med justering af gamle
kortlægninger. Gamle kortlægninger justeres dog når ”skalopgaver”
kræver det. KL spørger om alle de oprindeligt ønskede justeringsopgaver
er blevet ramt af ”skalopgaver” og derfor igangsat. [Det er de. red. bem.]
KL bad om et bedre overblik over hvilket opgaver, der er løst og hvilke
der mangler og hvilket områder, der er i gang.
5.

Fællesoffentlig Hydrologisk Model (FOHM) v. Jesper Hannibalsen
Jesper gennemgik arbejdet med at samle hydrostratigrafiske modeller i
Jylland. KoG ser gode perspektiver i arbejdet.

6. Pesticidstrategi, BNBO - status for partnerskab v. Philip Grinder
Pedersen
Philip gennemgik status. Der arbejdes på en spørgeramme med
henblik på en status for grundvandsbeskyttelse i BNBO og
indsatsplaner, et notat om BNBO og en vejledning til
administration af BNBO.
7.

Vejledning om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata –
status v. Philip Grinder Pedersen
Philip gennemgik status. Miljøstyrelsen forventer i den kommende
måned at udsende en ny ”Vejledning om indberetning og godkendelse af
vandforsyningsdata” i offentlig høring, som erstatter den nuværende
vejledning fra 2010. Miljøstyrelsen har i 2018 nedsat en følgegruppe og
GEUS er faglig rådgiver på vejledningen.

8. Vejledning til indsatsplanlægning – status v. Philip Grinder Pedersen.
Philip redegjorde for baggrunden for, at indsatsplanvejledningen er
blevet revideret, samt for de væsentligste ændringer i forhold til den
gamle version. Den nye vejledning kan findes hér:
https://mst.dk/media/147463/vejledning-om-indsatsplaner.pdf. Claus
og Trine bemærkede, at vejledningen kunne læses som at MST ikke
vurderede det nødvendigt med en målrettet indsats mod pesticider,
hvilket Philip pointerede ikke var hensigten.
9. Igangværende områdebekendtgørelse
Første bekendtgørelse med BNBO er sendt i høring med høringsfrist 17.
9. 2018. De BNBO der mangler indvindingstilladelser er sendt i høring,
men udpeges ikke hvis de fortsat mangler indvindingstilladelser efter
høringsfristen.
10. DMP
a. Tema over indsatsplaner – status: 10 kommuner har nu
uploadet deres indsatsplaner til DMP.
b. Reformation af Jupiter: Et projekt er påbegyndt med henblik på
at skabe et beslutningsgrundlag for en gennemgribende
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modernisering af Jupiter. GEUS er projektejer og alle KoG
organisationer deltager i styregruppen.
11. Emner til Grundvandsdage / vidensudveksling
Jupiter reformation, Pesticidudvalget: Ny procedure for udvælgelse af
pesticider til screening i GRUMO, hvad kan kommunerne
forvente/bidrage med.
Partnerskab om BNBO: Konsekvenser for regulering af f.eks.
pesticidforbud ved ændret udpegning eller genberegning af BNBO og
status for grundvandsbeskyttelse i BNBO, FOHM, BNBO og
indsatsplanvejledning og GEUS 3D geologisk model. Det konkluderedes
at der er grundlag for at gennemføre grundvandsdag i 2019.
12. Kommende mødedatoer:
a. Januar 2019 i København
b. August 2019 i Aalborg
13. Eventuelt
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