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Nordjylland 

J.nr. MST- 2020 - 1020 

Ref. JEHAN 

Den 9. september 2020 

 

Danske Regioner, Danske Vandværker, 

DANVA, GEUS, KL   

   

   

  

  

Udkast til referat: møde i Koordinationsgruppen for grundvandskortlægning 
 

Onsdag d. 25. august 2020, kl. 10.30-13.00  

Miljøstyrelsen, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg 
 
Deltagere:  

GEUS: Thomas Vangkilde 

GEUS: Martin Hansen (Skype) 

Danske Regioner: Bente Villumsen (Skype) 

DANVA: Anne S. Kruse (Skype) 

Danske Vandværker: Robert Jensen (Skype) 

KL: Trine Koch Jakobsen   

KL: Niels Philip Jensen (Skype) 

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

 

Afbud:  

DANVA: Claus Vangsgård 

Danske Regioner: Kurt Møller 

 

 
 
 
Referat:  
 

1. Velkomst/siden sidst v. Per Schriver.  
 
- På sidste møde blev det nævnt at kortlægning af udfordringerne i forhold til det danske 

grundvand var iværksat af Miljøministeren. Siden sidst har Miljøstyrelsen bidraget til 
kortlægningen ligesom der afholdes interessentmøder for at afdække udfordringerne i forhold 
til det danske grundvand. Thomas tilføjer at GEUS ligeledes har deltaget i et teknisk møde. 

- Miljøstyrelsen har siden sidste møde ansat Isabelle Navarro Vinten som vicedirektør med 
ansvar for blandt andet Grundvandskortlægningen 

 
2. Godkendelse af dagsorden. 
- Godkendt 
 
3. Godkendelse af referat fra møde d. 29. januar 2020 (bilag 1).   
 
- Godkendt 

 
 
 
 

4. Fremdrift i kortlægningen og prioritering af nye opgaver,  
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bilag 2 GKO Fremdrift juli 2020 v. Jesper Hannibalsen 
 
- Gennemgang af fremdriftsrapport udarbejdet juli 2020. Der er nu afsluttet det antal opgaver 

som Grundvandskortlægningen (GKO) havde oprindeligt havde planlagt med, hvilket 
inkluderer opgaver som ikke blev afsluttet i 2019, mens en ny beregningsprocedure for BNBO 
var under udarbejdelse. Antallet af afsluttede opgaver viser ikke antallet af BNBO, som er 
medtaget i igangværende bekendtgørelse. Opgaver kan også være afsluttet efter 
høringsperioden blev igangsat, og derfor ikke er medtaget.   
 

- Robert Jensen stillede spørgsmål omkring prioriteringen af indmeldte opgaver, da der er 
usikkerhed i forhold til om det er muligt at udarbejde lodsejeraftaler inden 2022 i det tilfælde 
alle nye BNBO ikke er beregnet og udpeget 

 
Miljøstyrelsen har efter mødet opgjort antallet af indmeldte kortlægningsbehov 
fra kommunerne pr. 10/9 2020 siden 2016, hvilket ikke nødvendigvis kun 
omhandler BNBO.  
 
- 1970 indmeldte kortlægningsbehov i alt 
 
- 910 afsluttede opgaver med væsentlige ændringer - fx nye boringer, væsentlige ændrede 
forhold men også fx sløjfede boringer med behov for fjernelse af udpegninger. 
 
- 553 Påbegyndte opgaver med væsentlige ændringer - fx nye boringer, væsentlige ændrede 
forhold men også fx sløjfede boringer med behov for fjernelse af udpegninger. 
 
- 235 Ej påbegyndte opgaver med væsentlige ændringer - fx nye boringer, væsentlige ændrede 
forhold men også fx sløjfede boringer med behov for fjernelse af udpegninger. 
 
I fremdriftsrapporten bilag 2 i mødematerialet fremgår det at 675 Skal opgaver pr. 10/7 2020 
mangler at blive afsluttet. Pr. 10/9 er antallet af Skal opgaver som mangler 788 (samlet antal 
Ej påbegyndte og Påbegyndte opgaver opgjort i ovenstående) 
 
Tallene er behæftet med en vis usikkerhed, da en kommune kan have indmeldt et 
kortlægningsbehov indeholdende x antal vandforsyningsanlæg/tilladelser, som er registreret 
som et kortlægningsbehov i vores database.  
 
Grundvandskortlægningen arbejder i øjeblikket på at forbedre vores opgørelse ved at 
registrere de enkelte anlæg/tilladelser i vores database, med den konsekvens at antallet af 
indmeldte kortlægningsbehov øges. Det samme vil gøre sig gældende for de resterende 
kategorier i ovenstående opgørelse.   
 
  
Der arbejdes i øjeblikket på at få temaerne tilgængelige på MiljøGIS, sammen med bl.a. 
forventet opstartsdato for opgaven. 

 
 

- Koordinationsgruppen opfordrer til at større kildepladser uden BNBO prioriteres i 
opgaveløsningen. Miljøstyrelsen prioritere i arbejdsplanlægningen som udgangspunkt 
igangværende opgaver, geografisk tæthed af opgaver, indmeldingsdato på opgaver, og mindre 
ressourcetunge opgaver, således flest mulige opgaver kan løses, men vil også se på 
mulighederne for at inddrage kildepladser uden et eksisterende BNBO i prioriteringen, som er 
vigtig for kommunerne.  
 

- Anne bemærker at Jupiter kan være fejlbehæftet, hvilket betyder at der er 
indvindingstilladelser som forsvinder, hvilket kan resultere i usikkerhed i forhold til om der 
foretages BNBO beregning og efterfølgende udpegning. 
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- Per skitserer hvordan Miljøstyrelsen har medtaget alle BNBO i høringsfasen til ny 
bekendtgørelse, også BNBO uden en aktiv indvindingstilladelse. Samtidig gør Miljøstyrelsen 
kommunerne opmærksom på hvilke BNBO som mangler tilladelse. Bekendtgørelsen som pt. 
har været i høring og træder i kraft i 2021. Derefter forventes en ny bekendtgørelse i høring 
omkring sommer 2021, inden efterfølgende udpegning.  

 

- Niels Philip efterspørger i forbindelse med høringsfaserne link til Miljøstyrelsens FAQ til brug 

for kommuner, jordejere og vandværker vedr. kommunernes gennemgang af BNBO. Han 

beder samtidig om at eventuelle spørgsmål vedrørende BNBO som tages op på mødet 

medtages i nærværende referat, da manglende statslig udpegning Han beder samtidig om at 

eventuelle spørgsmål vedrørende BNBO som tages op på mødet medtages i nærværende 

referat, da manglende statslig udpegning eller tvivl om kvaliteten af ældre udpegninger 

betyder, at nogle kommuner ikke effektivt kan igangsætte arbejdet i BNBO. 
 
Link til FAQ: https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/boringsnaere-
beskyttelsesomraader/faq/  
 
 
Efter mødet i koordinationsgruppen den 25. august 2020 har Miljøstyrelsen lavet 
følgende opgørelse: 
Der indgik 5581 BNBO i den bekendtgørelse, hvor høringen lige er afsluttet, og at der – med 
forbehold for behandling af høringssvar - forventes at blive fjernet 66 BNBO igen, fordi 
boringen er sløjfet, samt 816 BNBO, fordi der fortsat mangler den lovpligtige kommunale 
vandindvindingstilladelse (339 anlæg mangler tilladelser). Det samlede tal – pt. 4699 – er på 
niveau med de 4790 BNBO, som er udpeget i den gældende bekendtgørelse – og som 
kommunerne således kan starte med. 
 
Ca. antal boringer med afgrænset BNBO (på baggrund af BNBO i høring): 6.650 stk.  
Det er ikke lavet en udsøgning i Jupiter på vandforsyningsboringer, som anvendes til 
indvinding. Ifølge https://mst.dk/media/170706/status-for-drikkevandsboringer-2017.pdf  
var der i 2017 6.780 stk. Med udgangspunkt i dette tal kan det antages, at vi mangler BNBO til 
ca. 130 boringer. Hvor disse boringer er placeret (evt. i et eksisterende BNBO) og om de indgår 
i igangværende grundvandskortlægningsprojekter er ikke undersøgt. 
 

- Trine nævner, at kommunerne ønsker bedre tilbagemelding på indmeldte opgaver, pga. den 
lange sagsbehandlingstid. Der kan gå flere år mellem kvitteringsmail og ny henvendelse fra 
Miljøstyrelsen. Samtidig ønskes der oplyst hvornår BNBO kan forventes beregnet. 
 
Miljøstyrelsen arbejder i øjeblikket på at få GIS temaer med opgavestatus tilgængelige på 
MiljøGIS, sammen med bl.a. forventet opstartsdato for opgaven.  
 
Per: Miljøstyrelsen anerkender kommunernes legitime behov for planlægning, men har svært 
ved at oplyse hvornår BNBO kan forventes at være beregnet. Når en opgave tages i arbejde 
inddrages de pågældende kommuner og vi vil fremover forsøge at orientere de resterende 
kommuner om hvornår (hvilket år) deres opgaver tidligst kommer i arbejde. 
 

- Per: Det er vigtigt at skelne mellem om BNBO mangler eller det skal revideres. Dette er 
behandlet i FAQ. Der bliver aldrig et færdigt BNBO tema, da indvindingen ændres løbende og 
væsentlige ændringer udløser behov for revideret kortlægning og dermed også BNBO. 

 
- Bente: betyder det så at der er indvindingsoplande, som kommer til at vente flere år efter 

beregning af BNBO?  
 

- Per: Nej, indvindingsopland og BNBO laves i sammenhæng da beregningerne tager 
udgangspunkt i den samme model, men der kan gå 3-4 år inden de sættes i gang. 
 

- Koordinationsgruppen er enige om at det er et problem, at der kan gå flere år inden en opgave 
kan igangsættes. 

https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/boringsnaere-beskyttelsesomraader/faq/
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/boringsnaere-beskyttelsesomraader/faq/
https://mst.dk/media/170706/status-for-drikkevandsboringer-2017.pdf
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- Per: Miljøstyrelsen har valgt ikke at sænke kvaliteten for at øge hastigheden på 

opgaveløsningen.  

 
- Niels Philip: Det er fornuftigt at vi bruger pengene bedst muligt, men det er et problem at der 

mangler BNBO. 
 

- Anne nævner i den forbindelse at det kan være svært at indgå en aftale, hvis der ikke er en 
robust udpegning.   

 
 

5. Grundvandskortlægningen i de kommende år v. Per Schriver 
 
- Efter mødet er forslag til finanslov 2021 præsenteret. Heri er det foreslået at 

Grundvandskortlægningen fortsætter på uændret niveau.  
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/forslag-til-finanslov-for-finansaaret-2021/  

 
6. Status på visualisering på MiljøGIS for hhv. tema med indvindingsoplande indenfor 
OSD og Grundvandskortlægningens opgaveportefølje og status på denne. v. Jesper 
Hannibalsen 
 
- Miljøstyrelsen har opdateret GIS temaet med indmeldte kortlægningsbehov på MiljøGIS, så det 

fremgår om opgaverne er afsluttet, påbegyndt eller ej påbegyndt. 
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=grundvand  

- Miljøstyrelsen forsøger at ligeledes at få oplysninger om forventet opstart med i GIS temaet. 
 
7. Prioriteringen af BNBO i forhold til indmeldte nye 
indvindingsboringer/kildepladser. v. Niels Philip Jensen 
- Emnet blev diskuteret under punkt 4. 
 
 
8. Manglende BNBOer, hvor kommunerne har lavet givet ny tilladelse. V. Niels Philip 
Jensen 
- Emnet blev diskuteret under punkt 4. 
 

   
9. Kommende mødedatoer:  

a. Januar 2021 i Odense 
Per sender doodle medkort svarfrist. Den sendes ud nu. 

 
               10. Eventuelt 
 
 Philip nævner at Miljøstyrelsen deltager i to kommende BNBO temadage.  

 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/forslag-til-finanslov-for-finansaaret-2021/
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=grundvand

