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Referat:  

 

1. Velkomst/siden sidst v. Per Schriver.  
Der er offentliggjort nyhed den 27/1 2021 ift. mange forekomster af 
TFA opdaget i grundvandet. Der er indkaldt til møde i vandpanelet.   
Den 19. november 2020 blev det besluttet at opdele Miljø- og 
Fødevareministeriet. Miljøstyrelsen(MST) er efter ny 
ressortfordeling placeret i Miljøministeriet  
Ny finanslov 2021 vedtaget, hvor den fremtidige finansiering af 
grundvandskortlægningen og den kommunale indsatsplanlægning 
opretholdes.  
Dispensationer til vandværker og internationalt review nævnes som 
nogle af de sager som har haft fokus siden sidste møde. Ligeledes har 
Miljøstyrelsen haft en opgave i forhold til nedgravning af mink, hvor 
bl.a. Grundvandskortlægningsenheden indgik i beredskabet. Her var 
offentlige temaer på DMP og miljøGIS en stor hjælp. Det er besluttet, 
at minkene skal graves op, og der udføres en 
forureningsundersøgelse i de områder, hvor mink er nedgravet. 

https://meet.statens-it.dk/mst.dk/persc/3TC2YD0J
https://meet.statens-it.dk/mst.dk/persc/3TC2YD0J
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Forureningsundersøgelsen skal danne grundlag for vurderingen af 
afværge. 
Per Schriver har overtaget ledelsen i Nordjylland, hvilket indebære 
at Per er kontorchef i både Grundvandskortlægningen og 
Overvågningsenheden i Nordjylland. 
 

2. Godkendelse af dagsorden.  
Dagsorden godkendt 

 

3. Godkendelse af referat fra møde d. 25. august 2020  

(bilag 1).   
Referat godkendt –referat fra den 25. august 2020 offentliggøres på 
hjemmesiden . Når nærværende referat har været til gennemsyn i 
koordinationsgruppen offentliggøres dette ligeledes, som udkast på 
hjemmesiden.  

 

4. Fremdrift i kortlægningen og prioritering af nye opgaver,  
(bilag 2 GKO Fremdrift 2020) v. Jesper Hannibalsen 

 
Gennemgang af fremdriften i GKO på baggrund af 
fremdriftsrapport fra december 2020. 156 ”Skal opgaver” blev 
afsluttet i 2020. I forbindelse med gennemgangen af 
opgaveporteføljen blev afslutningsdato for grundvands-
kortlægningen på Fyn blev efterspurgt. GKO forventer ikke, at 
kortlægningen er afsluttet i 2021. Foruden at udnytte regnekraft i 
skyen i forbindelse med beregninger i den hydrologiske model, 
forventer GKO at kunne inddrage flere rådgivere i forbindelse med 
beregninger af BNBO, således opgaven kan løses over en kortere 
tidsperiode. Nye beregnede BNBO vil færdigøres og afleveres til 
kommunerne løbende som de afsluttes. Den samlede 
grundvandskortlægning på Fyn forventes afsluttet primo 2022. 

 

5. Status på visualisering på MiljøGIS for hhv. tema med 

indvindingsoplande indenfor OSD og 

Grundvandskortlægningens opgaveportefølje og status på 

denne. v. Jesper Hannibalsen 
 
Det forventes at indmeldte indvindingsoplande indenfor OSD, som 
kommunerne har gjort os opmærksomme på mangler på 
MiljøGIS/DAI", er tilgængelige på MiljøGIS første kvartal 2021. 
 
Grundvandskortlægningens opgaveportefølje er tilgængelig på 
MiljøGIS. Her fremgår afsluttede, ej påbegyndte og påbegyndte 
kortlægningsbehov. 
 
Det blev herudover aftalt at prioriteringskriterierne for 
igangsættelse af kortlægning behandles som et selvstændigt punkt på 
næste møde.  
 

  

https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/grundvandskortlaegning/kortlaegning-2016-2020/koordinationsgruppen/
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6. Kommende mødedatoer:  
 August 2021 i Aalborg  

 

7. Eventuelt 
Jesper oplyser at der er valgt rådgiver i forbindelse med udbud af 
grundvandskortlægningsopgaver. Der er i alt indgået 5 kontrakter. 
To kontrakter med hhv. Rambøll og NIRAS, samt en kontrakt med 
COWI/GEO. Der er tale om timekontrakter, som der er god erfaring 
med i grundvandskortlægningen. Kontraktperioden for alle 5 
kontrakter 2021-2023 med option i 2024. 

 
Jesper oplyser at der i efteråret er arbejdet videre med FOHM, og at 
der inden længe vil være en samlet database med tolkningspunkter, 
som dækker Jylland, Fyn og Sjælland.  

   

 


