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Nordjylland 

J.nr. MST- 2020 - 1020 

Ref. JEHAN 

Den 30. januar 2020 

 

Danske Regioner, Danske Vandværker, 

DANVA, GEUS, KL   

   

   

  

  

Referat: møde i Koordinationsgruppen for grundvandskortlægning 

 
Onsdag d. 29. januar 2020, kl. 10.30-13.00 hos  

Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense, Mødelokale 2.15 Blishønen 

 

Deltagere: 

GEUS: Thomas Vangkilde, Martin Hansen 

Danske Regioner: Bente Villumsen 

DANVA: Claus Vangsgård, Anne S. Kruse  

Danske Vandværker: Tue Kofoed 

KL: Trine Koch Jakobsen   

MST: Per Schriver (mødeleder), Jesper Hannibalsen (referent), Philip Grinder Pedersen  

 

Afbud: Danske Regioner: Kurt Møller, KL: Niels Philip Jensen  

 
 
 
Referat:  
 

1. Velkomst/siden sidst v. Per Schriver.  
Vicedirektør Mads Leth-Petersen stopper ved udgangen af måneden. Ny vicedirektør 
forventes offentliggjort indenfor kort tid. Miljøministeren har iværksat en kortlægning af 
udfordringerne i forhold til det danske grundvand.  Grundvandskortlægningen er ikke 
blevet bedt om at bidrage på nuværende tidspunkt, men eksempelvis resultater fra 
spørgeskemaundersøgelsen i forhold til kommunernes målrettede grundvandsbeskyttelse, 
kunne være relevant input. 

 
2. Godkendelse af dagsorden.  

Godkendt med tilføjelser hhv. punkt 4 og 6 
- punkt 4b. Prioritering af nye BNBO/ indmeldte nye boringer. 
- punkt 4c. Indsamling af manglende indvindingsoplande indenfor OSD 
- punkt 6b. Mulighederne for at Bane Danmark kan anvende viden om BNBO, før BNBO 

er udpeget via bekendtgørelse. 
 

3. Godkendelse af referat fra møde d. 21. august 2019 (bilag 1). 
Godkendt med bemærkning under punkt 6. (orientering om BNBO) ift. indberetningspligt 
indenfor BNBO. 

 
4a. Fremdrift i kortlægningen og prioritering af nye opgaver,  

bilag 2 GKO Fremdrift november 2019 v. Jesper Hannibalsen 
 
Gennemgang af fremdrift i grundvandskortlægningen på baggrund af seneste 
fremdriftsrapport (november 2019). Der blev ikke afsluttet det forventede antal opgaver i 
2019, hvilket skyldes at man i Grundvandskortlægningen har ventet med at beregne BNBO 
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før en ny procedure for beregning har været tilgængelig. Ny BNBO vejledning er nu sendt i 
høring, her indgår beregningsproceduren som bilag. BNBO beregninger planlagt påbegyndt 
og afsluttet i 2019, er derfor igangsat med udgangspunkt i ny beregningsprocedurer og 
forventes afsluttet inden deadline for kommende bekendtgørelse.  
 

4 b. Prioritering af nye BNBO/indmeldte nye boringer 
 
KL har forespurgt mulighederne for at prioritere beregningen af BNBO. 
 
Jesper: Miljøstyrelsen prioriterer kommunernes indmeldte opgaver i screeningen. Her 
udføres også en vurdering af det forventede ressourcebehov for en opgave. Generelt vil 
vurderingen være at det er mest effektivt at beregne BNBO i forlængelse af at en model 
opstilles til beregning af indvindingsoplande. BNBO skal ske ved model beregning jf. ny 
BNBO beregningsprocedure i høring. 
 
Trine: På MiljøGIS er det muligt at se GIS tema med indmeldinger, men status og dermed  
prioritering af kommunernes indmeldte opgaver fremgår ikke tydeligt.   
 
Jesper: MST undersøger om det er muligt at forbedre visualiseringen af status  
på MiljøGIS, samt komme med nyhed på hjemmesiden, hvis muligt. 
 

4 c. Opdatering af tema med indvindingsoplande indenfor OSD 
 
Et opdateret tema med indvindingsoplande indenfor OSD er efterspurgt. 
 
Bente: Regionerne har ikke mulighed for at levere et komplet kvalitetssikret tema med 
indvindingsoplande indenfor OSD til visning på Miljøportalen. 
 
Per: MST undersøger mulighederne for at få flere indvindingsoplande indenfor OSD vist på 
MiljøGIS og Miljøportalen. Herunder lave en nyhed på GKO's hjemmesiden, hvor det er 
muligt for kommunerne at indrapportere indvindingsoplande indenfor OSD til 
Grundvandskortlægningen.  
(Nyheden er oprettet efter mødet den 31/3 2020 
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/opsamling-paa-manglende-
indvindingsoplande-til-almene-vandforsyninger/ ) 
 

   5. Indrapportering af data  
 Indrapportering af data -  tTEM i Gerda 

Jesper: Opfordrer til at uploade indsamlede geofysiske data i Gerda. Det er nu muligt at 
uploade tTEM data i Gerda,  
 
Martin: Regionale boringsdata er kommet ind i Jupiter- der er kommer data ind i en lind 
strøm. Data anvendes nu bl.a. i forbindelse med vurderingen af pesticider og 
grundvandsforekomster. Målsætningen er at alle regionernes boringsoplysninger skal 
uploades i Jupiterdatabasen. Regionerne er startet med de boringsoplysninger, som giver 
færrest udfordringer ved upload. Det betyder at en stor mængde boringsoplysninger er 
indrapporteret, men der stadig er data som uploades. Fremover vil det være den 
dataansvarlige, som kan redigere data efterfølgende. Det kan være denne regel skal 
opblødes, det giver mulighed for at andre kan indrapportere nye data fx pejlinger. 
 

6a. Orientering om BNBO v. Per Schriver 
Vejledning, beregningsprocedure og IT-værktøj til indberetning af status 
 
Per: Ny BNBO vejledning inkl. beregningsprocedure er i høring. 
 
Philip: Høringsfrist er 28 feb. 2020– vejledninger er skrevet så den er knyttet op på loven og 
bekendtgørelsen herunder indberetning.  
 
Trine: Vejledning til indberetning kan være nødvendig. 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63670
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63670
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/opsamling-paa-manglende-indvindingsoplande-til-almene-vandforsyninger/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/opsamling-paa-manglende-indvindingsoplande-til-almene-vandforsyninger/
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Philip: Vejledningen præsenteres i andet regi, så den praktiske anvendelse vises i DAI. Her 
er det planlagt at DMP vil udarbejde vejledninger 
 
Claus: Har savnet tidsfrister i processen. Det er centralt at den første opgave for 
kommunerne er at de vurderer om der skal laves en indsats.  
 
Per: Beregningsproceduren beskriver hvornår og hvordan hhv. cirkelmetoden, den 
analytiske metode og modelberegning skal anvendes til optegning af BNBO. Under 
komplekse strømningsforhold opstilles der som udgangspunkt en model til beregning af 
BNBO. Miljøstyrelsen har valgt at anvende en transporttid til beregning af BNBO på ét år. 
Dette uafhængig af indvindingstilladelsens størrelse. Det anbefales ligeledes at anvende en 
effektiv porøsitet lig med 10% for et opsprækket kalkmagasin, hvor den tidligere anbefaling 
var 20%. Miljøstyrelsen har bedt GEUS om at designe et projekt med det formål at komme 
tættere på porøsiteten for forskellige kalktyper. 
 
Tue: Uklarhed om formålet med vejledningen i forhold til bekendtgørelsen.  
 
Per: Opfordrer til at Danske Vandværker og andre indsender høringssvar, hvis der er 
uklarheder. 
 
 

6b. Mulighederne for at Bane Danmark kan anvende viden om BNBO, før BNBO er 
udpeget via bekendtgørelse  

 
Bente: Banedanmark er interesseret i at se BNBO på et tidligere tidspunkt, da de vil kigge på 
sprøjteforbud indenfor BNBO langs banestrækninger.  
Jesper: Det er muligt at se tema med BNBO før udpegning ved at kigge på BNBO temaet i 
høring.  

 
7. BNBO partnerskab v. Philip Grinder Pedersen 
 Spørgeskemaundersøgelse af kommunernes målrettede grundvandsbeskyttelse 
 

Per: Materialet er i Departementet og kan anvendes i kortlægning af udfordringerne for det 
danske drikkevand. 

 
Philip: kort præsentation af svar fra rapporten. Der er ikke rykket for de få manglende svar. 
Partnerskabet har også kigget på rollen fremover – og der er foreslået flere BNBO-
temamøder, hvor målgruppen er kommuner og vandforsyninger. MST stiller gerne op til 
BNBO-temamøder. 
  
Per: BNBO Indberetningssystemet er trykprøvet i følgegruppe. 

   
8. Kommende mødedatoer:  

August 2020 i Aalborg  
Per: laver doodle – sidste halvdel af august. 

 
               9. Eventuelt 

Claus: Hvordan sammenholdes viden om terrænnært grundvand og 

grundvandskortlægning? 

Per: Det er i høj grad en kommunal opgave at udarbejde planer for klimatilpasning, men 

Miljøstyrelsen har en stor viden omkring grundvand og geologi, og byder gerne ind.   

 

 

 


