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1. Stamdata  

Stamdata  

Projektnavn Kvantitativ tilstandsvurdering af de danske grundvandsfore-

komster 2019 

Journalnummer MST-403-00042 

Projektleder Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil, Miljøstyrelsen (MST) 

  

Projektets primære formål Kvantitativ tilstandsvurdering af de danske grundvandsfore-

komster til brug for vandplanlægning  

 

Nuværende fase Initiering 

 

2. Miljøstyrelsens formål med projektet  

Den nuværende situation  

Til udarbejdelsen af vandområdeplaner for den 3. planperiode (VP3 fra 2021- 2027) skal de danske 

grundvandsforekomster tilstandsvurderes og vurderingerne skal inddrages i basisanalysen. For 

grundvand er der, jf. vandrammedirektivet, to tilstandsklasser: god og ringe tilstand. For at tilstanden 

af en grundvandsforekomst kan klassificeres som god skal både dens kvantitative og dens kemiske 

tilstand i det mindste være god. Dens kvantitative tilstand er et udtryk for, i hvilken grad den er be-

rørt af direkte og indirekte indvinding af vand.  

God kvantitativ tilstand er defineret i tabel 2.1.2 i bilag V til vandrammedirektivet1. Opnåelse af god 

kvantitativ tilstand kræver således, at grundvandsstanden i grundvandsforekomsten ligger tilstrække-

lig højt til, at den gennemsnitlige indvinding pr. år over en lang periode ikke overstiger den tilgænge-

lige grundvandsressource. Grundvandsstanden skal ikke være udsat for menneskeskabte ændringer, 

der bl.a. ville medføre manglende opfyldelse af de miljømål, der er fastsat for tilknyttede overflade-

vande, eller resultere i en væsentlig forringelse af sådanne vandes tilstand. 

Nærværende projekt skal resultere i kvantitative tilstandsvurderinger af de danske grundvandsfore-

komster, med fokus på ovennævnte kriterier.  

Konkret skal der vurderes for:  

 Hvorvidt grundvandsindvindingen er for stor i forhold til den langsigtede grundvandsdan-

nelse 

 Påvirkning af vandløbsøkologi, som forhindrer opnåelse af god økologisk tilstand, eller fø-

rer til en væsentlig forringelse i målsatte vandløb    

                                                

1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS direktiv 2000/60 /EF af 23. oktober 2000 om en fastlæggelse af en ramme 

for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger med senere ændringer 
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Formålet med projektets løsning og bidrag til strategiske mål 

Formålet med projektet er at gennemføre vurderinger af den kvantitative tilstand af alle danske 

grundvandsforekomsterne under anvendelse af den udgave af DK-modellen, som i foråret 2019 er 

blevet opdateret og kalibreret, som grundlag for, at der i vandområdeplanen 2021-2027 kan identifi-

ceres forekomster eller grupper af disse med eventuelt behov for indsats for så vidt angår forekomst-

enernes kvantitative tilstand.  

Den fremtidige situation efter indførelse af løsningen 

Når projektet er gennemført foreligger der en ny kvantitativ tilstandsvurdering af de danske grund-

vandsforekomster, der skal indgå i basisanalysen 2019 og anvendes i forbindelse med udarbejdelsen 

af vandområdeplaner for den 3. planperiode (VP3).    

3. Scope og afgrænsninger 

Vurderingen af vandløbs økologiske tilstand sker med udgangspunkt i ændringer af EQR-værdier for 

smådyr (DVFI), planter (DVPI) og fisk (DFFVa), som anvendt af GEUS i forbindelse med udarbej-

delse af de gældende vandområdeplaner2.  Vurdering af indsatsbehov for grundvandsforekomster er 

knyttet til ID15-oplande, der udgør oplande til vandløb, som vurderes ikke at opnå målopfyldelse 

som følge af den nuværende indvinding.  

Vandbalancetest tager udgangspunkt i en vurdering af den samlede udnyttelsesgrad for de enkelte 

grundvandsforekomster, baseret på akkumuleret indvinding fra filtre/indvindingsboringer tilknyttet 

forekomsten og en beregning af grundvandsdannelsen til hver forekomst.  

Grundvandsforekomsternes kvantitative tilstand vil i dette projekt ikke blive vurderet i forhold til på-

virkningen af grundvandsafhængige terrestriske økosystemer, eller i forhold til påvirkningen af mål-

satte søer.  

  

                                                

2 Henriksen, H.J., Rasmussen, J., Olsen, M., He, X., Jørgensen, L.F., Troldborg, L. (2014). Imple-

mentering af modeller til brug i vandforvaltningen. Delprojekt: Effekt af vandindvinding. GEUS RAP-
PORT 2014/74. 63 sider. 

http://mst.dk/media/121323/42_effekt-af-vandindvinding-geus-rapport-2014-74.pdf
http://mst.dk/media/121323/42_effekt-af-vandindvinding-geus-rapport-2014-74.pdf
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4. Mål og succeskriterier  

 

Projektets mål Succeskriterier 

1. Vurdering af vandindvindingers påvirkning af 

vandbalancen 

 

Gennemført for alle GVF, eller grupper heraf.     

2. Vurdering af vandindvindingers påvirkning af 

økologisk tilstand – recipient bæredygtighed 

Alle GVF er identificeret, hvor modelberegnede æn-

dringer af EQR-værdier indikerer en 80% sandsynlig-

hed for negativ påvirkning af vandløbets økologiske 

tilstand med en tilstandsklasse (f.eks. fra god til mo-

derat tilstand).  

3. Vurdering af usikkerheden på modelgrundlag Der foreligger en vurdering af modelusikkerheder 

4. Input til Resultatdatabasen For samtlige grundvandsforekomster er data afleveret, 

der direkte kan indgå i Miljøstyrelsens Resultatdata-

base, herunder MiljøGIS med oplysninger om tilstan-

den jf. de kriterier, der indgår i de enkelte tilstandsvur-

deringer og den samlede kvantitative tilstandsvurde-

ring      

5. Veldokumenteret metode. Der foreligger en GEUS rapport om det udførte ar-

bejde, der dokumenterer den konceptuelle tilgang og 

gennemførsel af den anvendte vandbalancetest for 

grundvandsforekomster samt påvirkning af strøm-

ningsregimet i vandløb på basis af ændringer i EQR-

værdier for smådyr (DVFI), planter (DVPI) og fiske 

(DFFVa).   
 

5. Gevinster 

Strategi for gevinstrealisering 

Ikke relevant. 

Effektiviseringsgevinster 

Ikke relevant. 

Ikke-økonomiske gevinster 

Ikke relevant.  

6. Leverancer  

Leverancer og afhængigheder 
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Leve-

rance 

Beskrivelse Afhængigheder - 

Ansvarlig for leve-

rance 

Håndtering af 

afhængighed 

1 Opstartsworkshop, hvor forudsætninger for pro-

jektet drøftes 

GEUS/MST  

2 Scripts til udtræk af vandbalancer  og økologisk 

flow udarbejdet og anvendt til vurdering af 

grundvandsforekomsternes udnyttelsesgrad samt 

vandløbspåvirkning 

GEUS  

3  Vandindvindingers påvirkning af vandløbets 

økologisk tilstand (EQR ved udløb af ID15 op-

lande) ud fra DCEs formler er vurderet.  

GEUS  

3a Option: kvalitetsvurdering af DCEs nye lignin-

ger til vurdering af Vandindvindingers påvirk-

ning af vandløbets økologisk tilstand      

GEUS  

4 Option: Indvindingsbetinget grundvandssænk-

ning er beregnet for hver forekomst / gruppe af 

forekomster, hvor den modelbaserede udnyttel-

sesgrad er større end 30%   

GEUS  

5 Option: Supplerende vurdering af grundvandsfo-

rekomsterne,, hvor den modelbaserede udnyttel-

sesgrad er større end 30% ud fra vandkemi og af-

sænkning (gennemføres ikke for administrativt 

’grupperede forekomster’, men kun for ’sammen-

hængende akvifer-systemer’)  

GEUS  

6 Option: flere ”tænd- og sluk-kørsler er gennem-

ført”  

GEUS  

7 Udtræk af resultaterne  GEUS/MST  

8 Projektgruppemøder  GEUS  

9 Teknisk rapport  GEUS  

 

7. Tekniske løsninger 

Leverance 1 

Opstartsworkshop, hvor forudsætninger og for projektet drøftes og metodikken og datamaterialet 

gennemgås.   

Leverance 2 

Tilstandsvurderingen vil blive beregnet på basis af den nationale vandressourcemodel (DK-model). 

DK-modellen er ved at blive opdateret og kalibreret mod observerede potentialer og vandføringssta-

tioner mht. det hydrogeologiske grundlag og dynamisk input fsva. klima og vandindvindingsforhold. 

De scripts, der er blevet etableret og anvendt ifm. vurdering af udnyttelsesgrad, akkumulering af ind-

vindinger og grundvandsdannelse til forekomster ifb. udarbejdelse af de gældende vandområdeplaner 

2015-2021, er baseret på MathLab samt c+ (økologisk flow). I nærværende projekt vil GEUS tage 

udgangspunkt i programmel, der er skrevet i ”python”, samt basere udtræk på den generelle ’vandba-

lanceudtræks rutine’ fra MIKE SHE, i stedet for at begrænse vandbalanceberegninger til fluxer i 

mættet zone. Beregninger har derved hele vandbalancen med for perioden 2011-2018, incl. magasi-

neringsled mv., og ikke kun fluxer fra MIKE SHE fra mættet zone. Desuden kan økologisk flow ud-

trækkes systematisk fra en Mike Hydro River resultatfil for samme periode. 
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Programmering af python scripts i maj og test i juni, der trækker vandbalancer ud til brug for udnyt-

telses- og påvirkningsgrad på vandløb og økologisk flow, giver øget robusthed i forhold til at alle ud-

træk er klar og kvalitetssikrede, når de tages i brug. 

Mhp, indvindingsmængder tages udgangspunkt i aktuel indvinding for perioden 2011-2017. For al-

mene vandværker er indvinding indlagt i DK-modellen på basis af årlige indberettede mængder ud-

trukket fra JUPITER. For markvanding fordeles i indberettede indvindingsmængder jf. den modelbe-

regnede mængde svarende til vandingsbehovet.     

For hver grundvandsforekomst beregnes grundvandsdannelse (sum af nedadrettet, horisontal og evt. 

opdadrettet tilstrømning til hvert enkel grundvandsforekomst). 

Aktuel oppumpning fra grundvandsforekomst bestemmes ved akkumulering af samtlige vandindvin-

dinger; Udnyttelsesgrad = 100 * Aktuel oppumpning / Grundvandsdannelse vises på nationalt kort 

for grundvandsforekomster i udnyttelsesgrads-intervallerne: 0 %, 10-20 %, 20-30 %, og > 30 %. 

Forekomster, hvor udnyttelsesprocenten er større end 30, er som udgangspunkt i risiko for at være i 

ringe tilstand mhp. vandbalancekriteriet.    

 

Leverance 3 

Vandindvindingers påvirkning af vandløbets økologisk tilstand (EQR ved udløb af ID15 oplande). 

Danmark er delt op i ca. 3000 topgrafiske oplande med et middelareal på 1500 ha (ID15). For hvert 

af disse oplande er der i DK-modellen defineret et udtrækspunkt. Disse udtrækspunkter anvendes li-

geledes i nærværende projekt, der muliggør en vurdering af vandløbspåvirkningen inden for disse 

oplande.  

DCE har tidligere opstillet modeller for sammenhæng mellem vandføring og EQR værdier for hver 

af de af økologisk kvalitetselementer for hhv. smådyr (macroinvertebrat index DVFI, ligning 1), 

planter (macrophyte index DVPI, ligning 2) og fisk (fish index DVFFa, ligning 3)3: 

 

1.) DVFIEQR = 0.217 + 0.103*Sin + 0.020*Q90-n*Fre1   

Hvor Sin er slyngningsgrad (klasseværdi 1-4), Q90-n er et mål for små vandføringer baseret på 90 % 

fraktilen bestem ud fra varighedskurven, skaleret ved division med median afstrømning (Q50). Dvs. 

Q90-n = Q90 / Q50, og Fre1 er årlig hyppighed af flow events, der overskrider median afstrømning 

(Q50) 

 

2.) DVPIEQR = 0.546 + 0.020*Fre25 - 0.019*Dur3 - 0.025*Fre75 

Hvor Fre25 er årlig hyppighed af flowevents, der overskrider en karakteristisk høj vandføring (Q25) 

bestemt som høj Q afstrømning på varighedskurve svarende til 25 % af tiden udtrykt i events pr. år 

Fre75 er årlig hyppighed af flowevents, der underskrider karakteristisk lav afstrømning (Q75) be-

stemt som lav Q afstrømning på varighedskurve (75 % af tiden har højere afstrømning) udtrykt i 

                                                

3 Graeber, D., Wiberg-Larsen, P., Bøgestrand, J. & Baatruo-Pedersen, A. (2014). Vurdering af ef-
fekten af vandindvinding på vandløbs økologiske tilstand. Implementering af retningslinjer for ef-
fekten af vandindvinding i forbindelse med vandplanlægning og administration af vandforsynings-
loven. Notat fra DCE 
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events pr. år og Dur3 er årlig varighed af ekstreme høje afstrømninger, der er 3 gange større end me-

dian afstrømning (Q50) udtrykt i dage pr. år 

3.) DFFVaEQR = 0.811*BFI + 0.058*Sin + 0.050*Fre25 - 0.319 - 0.0413*Fre75 

Hvor BFI er baseflowindex defineret ved relativ andel af base flow (værdi mellem 0 og 1 hvor vand-

løb med relativt stabile, grundvandsdominerede afstrømningsregime har værdier tæt på 1) 

Modellerne er blevet anvendt ved vurderingen af grundvandsforekomsternes kvantitative tilstand i 

forbindelse med udarbejdelse af de gældende vandområdeplaner.   

DCE har beregnet en sandsynlighed for ændret tilstand fra høj/god tilstand til mode- rat/ringe/dårlig 

tilstand på 80, 50 og 20 % sandsynlighedsniveau. Sandsynligheder for tilstandsændringer er beregnet 

af DCE alene på basis af observerede EQR data, ved at undersøge en given ændring af biologisk 

kvalitetselement med størrelsen X (fx 0,01 eller 0,05), og derefter ud fra samtlige observationer (fx 

122 for DVFI) beregne sandsynligheden for tilstandsændring (dvs. hvor mange af de 122 der fx æn-

drer tilstand for et givent X). På et 80 % sandsynlighedsniveau må de biologiske kvalitetselementer 

fx maksimal reduceres som følge af vandindvinding med følgende kravværdier: DVFI = -0,24, for 

DVPI = -0,23 og for DFFVa = -0,22 (se Tabel 1). 

 

 

Figur 1 tærskelværdier mhp. maksimal reduktion af EQR værdier før der sker en skift i tilstandsklasse med fast-
lagde sandsynligheder 

 

Vurderingen af tilstanden mhp. påvirkning af vandløbsøkologi vil i nærværende blive baseret på en 

beregning af differencen mellem den upåvirket tilstand (den oppumpning af grundvand og uden spil-

devand) og den aktuelle tilstand for perioden 2011-2017 og under anvendelse af de tærskelværdier, 

der fremgår af tabel 1 for 80% sandsynligheder.        

De grundvandsforekomster, for hvilke tærskelværdierne for et eller flere kvalitetselementer overskri-

des, er kandidater til at være i kvantitativ ringe tilstand mhp. kriteriet om påvirkning af vandløbs 

økologi.  

Mhp. vurderingen af, om en given forekomst faktisk ér ringe mhp. kriteriet identificeres de vandløbs-

områder, der er i ringe økologisk tilstand, og hvor det ikke kan udelukkes, at indvindingspåvirknin-

ger fra en given forekomst er alene ansvarlig for eller er hovedårsagen til den ringe økologiske til-

stand for vandløbet. For disse vandløbsområder identificeres om de modelbaserede tilstandsvurderin-

gen underbygger denne ekspertvurdering.       

Det er som udgangspunkt lagt til grund, at det er de samme 3 ligninger, der skal anvendes i nærvæ-

rende projekt ifm. vurdering af påvirkning af vandindvinding på vandløbets økologiske tilstand.  

Frem til udgangen af maj 2019 får Miljøstyrelsen mulighed for træffe beslutning om de gældende 

ligninger og tilhørende tærskelværdier skal erstattes af (evt. suppleres med) ligninger, som er blevet 

udarbejdet af DCE i 2018.  
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Leverance 3 a – option  

DCE er ved at gennemføre en vurdering af, om de gældende modelligninger, der anvendes til at be-

skrive vandindvindingens påvirkning på vandløbsøkologi er robuste eller om disse skal erstattes. 

Hvis Miljøstyrelsen vurderer, at der er eventuel nyudviklede ligninger, der skal anvendes frem for de 

eksisterende, foretager GEUS en vurdering af, om anvendelse af de nye ligninger medfører udfor-

dringer, der skal håndteres.        

 

Leverance 4 – option 

Der udarbejdes et landsdækkende kort i ”grid-udgave” (500x500 m), der angiver ændring i grund-

vandspotentiale for såvel den upåvirkede situation som for den med aktuel indvinding. Derefter be-

regnes differencen mellem disse kort, der udtrykker potentialeforskel mellem den upåvirkede og den 

påvirkede aktuelle situation. Der udtrækkes hhv. afsænkning af terrænært grundvandsspejl for hele 

landet (ID15 delopland evt vandløbsopland/ hovedoplande, se eksempel på skalaforhold figur 1) og 

afsænkning af primært trykniveau i forekomster (akvifer der indvindes fra) baseret på udtræk af mid-

del trykniveau for perioden 2011-17 for forekomster (og evt. vandløbsopland/hovedopland/ID15). 

Antal grid med afsænkning f.eks. hhv. < 3 m, 3-6 m og > 6 m opgøres for hver grundvandsforekomst 

(evt. opland) og angives i % i tabelform. Resultater vil kunne anvendes til at underbygge tistandsvur-

deringer gennemført mhp. udnyttelseskriteriet jf. leverance 2  

 

Leverance 5 - option 

Der gennemføres en supplerende analyse af vandkemidata (sulfat, klorid mm) i forhold til afsænkning 

af trykniveau som option for grundvandsforekomster, der viser en overskridelse af kriteriet for udnyt-

telsesgraden (> 30 %). Vurderingen foretages på grundlag af simuleret afsænkning fra (4), samt udtræk 

af tidsserier af sulfat og klorid mm. for større kildepladser i områder med afsænkning > 3 m.  

 

Leverance 6 - option:  

For at kunne identificere de grundvandsforekomster, hvis indvindingsbetingede påvirkning af vand-

føring i et givet vandområde vurderes at være årsag til manglende målopfyldelse foretages som del af 

projektet såkaldte ”tænd/sluk kørsler”. Der er tale om modelsimuleringer, hvor alle indvindinger er 

slukket med undtagelse af den konkrete forekomst der analyseres på, hvorefter det undersøges, hvor 

meget median minimumsafstrømning er reduceret ved ID15-punkter i forhold til nul-kørsel, med 

henblik på nærmere analyse af relationer mellem vandindvinding i grundvandsforekomster og på-

virkninger ved ID15-punkter. I projektet er der budgetteret med 15-25 af disse simuleringer. Disse er 

forbeholdt de forekomster, hvor udnyttelsesgarden overstiger 30%.  

Skulle der være behov for flere ”tænd/sluk kørsler”, skal disse rekvireres som yderligere option.     

 

Leverance 7 

Udtræk af resultater i GIS og Excel format 

 

Leverance 8 

Projektgruppemøder om de opnåede resultater  
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Leverance 9 

Teknisk rapport med dokumentation for gennemførelsen af de kvantitative tilstandsvurderinger 

8. Organisering 

 

Projektleder og pro-

jektgruppe i 

MST/MFVM 

Navn og enhed Ressource 

Projektejer  Lidde Bagge Jensen, MST V&F  Kontorchef 

Projektmedejere Peter Kaarup Kontorchef 

Projektleder  Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil MST: grundvand 

Projektdeltager Dennis Søndergård Thomsen MST: vandløb 

Projektdeltager Lisbeth Wiggers MST: stoftransport 

Projektdeltager Philip Grinder Pedersen MST: vandforsyning 

Projektdeltager Lisbeth Møllerhøj MST: Overvågning 

Projektdeltager Tine Ørbæk Nielsen MST: grundvand 

Projektdeltager Mia Rohde Nielsen MST: grundvand 

 

Projektleder og pro-

jektgruppe, GEUS  

Navn og enhed Kompetencer 

Projektleder Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen, Hy-

drologisk afdeling, GEUS 

Projektledelse, kvantitativ og 

økologisk tilstandsvurdering 

Projektdeltager Lars Troldborg, Hydrologisk afdeling, GEUS Modelkørsler, GIS analyse og 

leverance af GIS resultater 

Projektdeltager Maria Christina Ondracek, Hydrologisk af-

deling, GEUS 

Modelkørsler og GIS analyse 

 

Desuden vil Jacob Gudbjerg bidrage med udarbejdning af scripts (python) til brug for vandbalance 

vurdering, beregning af udnyttelsesgrad og beregning af EQR værdier ud fra modelsimulerede vand-

føringer med eksisterende og evt. nye formler fra DCE. 

9. Tilrettelæggelse og tidsplan 

Udbudsstrategi 

Opgaverne i projektet udbydes ikke, men løses efter aftale af GEUS. Det er vurderet, at opgaverne 

har karakter af forskningsbaseret udviklingsarbejde, og at alene GEUS råder over de nødvendige 

kompetencer i form af indsigt i behandling af data fra og modeller for de danske grundvandsfore-

komster.   
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Kriterier for overdragelse af leverancer fra GEUS til MST  

Overtagelseskriterier Overdrages til  Ansvarlig for overdragelse 

Kvalitetssikrede beskrivelser,  over-

sigter og data, som beskrevet i afsnit 

8 ”Tekniske løsninger” 

MST GEUS 

 

Tids- og milepælsplan 

Se leveranceplan, pkt. 7 

10. Kvalitet 

Kravene til kvalitet er fastsat ved beskrivelsen af projektets formål. 

GEUS skal gennemføre en kvalitetssikringsprocedure, som skal dokumenteres overfor MST ved le-

vering af leverance.  

11. Risici 

Der er risiko for, at projektets tidsplan kan blive udfordret af, at Miljø- og Fødevareministeriet skal 

sikre en orientering og inddragelse af relevante interessenter, herunder inddrage ministeriet i form af 

den strategiske styregruppe for vandplanlægning, der skal kan træffe beslutninger om godkendelse af 

relevante leverancer. Ministeriet er ansvarligt for håndtering af denne risiko.  

 

Fremdriften i projektet forudsætter, at kalibreringen af DK-modellen er gennemført (forventet afslut-

tet ultimo maj), og de nye grundvandsforekomster er afgrænset og kobling af indtag gennemført (for-

ventet afsluttet medio april). 

12. Informationssikkerhed 

Projektets leverancer er omfattet af de gældende regler for offentlighedens adgang til miljødata.  

 

I projektet behandles i udgangspunktet ikke personoplysninger.  

 

Det er vurderet, at der ikke er behov for at tage særlige forbehold for informationssikkerhed i forbin-

delse med gennemførelse af projektet.  

  

13. Interessenter og kommunikation 

Interessent/målgruppe Emne Ansvarlig Komm 
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MVFM,  

Departementet, og mi-

nisteren 

Vurderinger af den kvan-

titative tilstand i de dan-

ske grundvandsforekom-

ster 

MST Departementet holdes 

løbende orienteret om 

projektets fremdrift 

og eventuelle op-

mærksomhedspunk-

ter. 

Endvidere vil projek-

tet blive præsenteret 

for interessenter i for-

bindelse med ét eller 

flere møder i Faglig 

Referencegruppe. 

Offentligheden Den samlede rapport of-

fentliggørelses  

GEUS Offentliggørelse sker 

først efter Miljøstyrel-

sens kommentering 

14. Tolerancer 

Toleranceområde Råderum for projektejer 

Projektudgifter: Er der behov for ændringer af det tildelte budget, skal dette aftales med 

projektejer 

Interne ressourcer: Er der behov for ændringer af tildelte ressourcer, skal dette aftales med 

projektejer 

Tid: Projektet skal overholde den tidsplan, der er angivet under pkt. 7. Så-

fremt der opstår behov for at afvige fra denne tidsplan, skal eventuelle 

afvigelser aftales med  Miljøstyrelsen, der vurderer, om ændringen skal 

forelægges for Miljø- og Fødevareministeriets Strategiske Styregruppe 

for Vandplanlægning 

Kvalitet: Kravet er som beskrevet i projektets formål, se pkt. 2. Projektejerne skal 

godkende metode, herunder datagrundlag. 

 

Større afvigelser og 

ændringer godkendes 

af: 

Miljøstyrelsen, der vurderer, om ændringen skal forelægges for Miljø- 

og Fødevareministeriets Strategiske Styregruppe for Vandplan-lægning 

15. Rapporteringskrav 

Ikke relevant. 

 

16. Revisionshistorik 

Revisionsdato 

 

Version 

 

Ændringer Ændringer markeret? 

 

Forfatter 
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04.04.2019 1 Første udkast til 

PID 

nej Mia og Camilla (MST 

grundvand) 

09.04.2019 2 Andet udkast til 

PID 

Nej Dirk (MST grundvand) 

 


