
 

 

Miljøstyrelsen • Niels Bohrs Vej 30 • 9220 Aalborg Øst  
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN 5798000872080 • njl@mst.dk • www.mst.dk  
 

Nordjylland 

J.nr. MST-434-00106 

Ref. JEHAN 

Den 14. august 2019 

 

Danske Regioner, Danske Vandværker, 

DANVA, GEUS, KL   

   

   

  

  

Udkast til referat Ordinært møde i Koordinationsgruppen for 
grundvandskortlægning 

 
Mandag d. 21. august 2019, kl. 10.00-13.00  

Miljøstyrelsen, Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Mødelokale G 

 

Deltagere: 

GEUS: Thomas Vangkilde, Martin Hansen 

Danske Regioner: Bente Villumsen 

DANVA: Claus Vangsgård, Anne S. Kruse  

Danske Vandværker: Tue Kofoed 

KL: Niels Philip Jensen  

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

 

Afbud: Danske Regioner: Kurt Møller 
 
Dagsorden:  
 

1. Velkomst/siden sidst v. Per Schriver.  
Status på udflytningen fra København til Odense, hvor der inden længe er officiel 
åbning. Snart normal drift efter udflytning. I Aalborg er der foretaget en større 
ombygning, som indebærer at Grundvandskortlægningen og Overvågningsenhederne 
er blevet samlet. Miljøstyrelsen glæder sig til at kunne byde velkommen til 
Grundvandsdag i Odense hvor der er mange rigtigt spændende omkring på 
programmet. Siden sidste møde i koordinationsgruppen er der dannet ny regering, 
som i nyt forståelsespapir varsler initiativer på grundvandsområdet. 
 

 
2. Godkendelse af dagsorden.  

Godkendt 
 

3. Godkendelse af referat fra møde d. 22. januar 2019 (bilag 1).  
Godkendt  

 
4. Fremdrift i kortlægningen og prioritering af nye opgaver,  
bilag 2 GKO Fremdrift juni 2019  

 
Jesper gennemgik fremdrift i grundvandskortlægningen, fokus var specielt rettet med 
tilgangen af nye opgaver sammenholdt med afslutningen af opgaver.  

 
Niels Philip foreslår at MST har en dialog med de kommuner, som har svært ved at lave en 
forlængelse af tilladelser specielt i forhold til manglende tilladelser til udpegning af BNBO. 
Det kunne fx være en midlertidig forlængelse på 5 år. 



 

 

2 

Anne bemærker at det kan være problematisk for vandforsyningerne med kortere 
midlertidige tilladelser, på grund af de investeringer der kan være behov for. 

 
Per nævner at Miljøstyrelsen tidligere har produceret landsdækkende kort med manglende 
tilladelser, som kan være med til at skabe et incitament for at få udarbejdet en 
indvindingstilladelse. 

 
Claus nævner det vigtigt at tilladelser er på vej, samt at Miljøstyrelsen efterfølgende 
kortlægger indvindingsoplande indenfor en overskuelig fremtid. Grafen på sidste side i 
fremdriftsrapporten kunne godt indikere at ikke alle opgaver kan løses øjeblikkeligt.  

 
Niels Philip nævner at det kan være problematisk, hvis der er anvendt forskellige BNBO 
beregningsmetoder inden for de enkelte kommuner. 

 
Anne spørger om forsyningerne kan komme med i evalueringerne som udføres? 

 
Per nævner at den nuværende enhedsaftale ikke kan ændres, men at det er noget som kunne 
indgå i overvejelserne fremover. 

 
  

4. Notat om revision af OSD og fortsættelse af grundvandskortlægningen efter 2020, 
bilag 3. v. Bente Villumsen 

 
Interessenterne har fremsendt udkast til notat, som beskriver interessenters behov for revision 
og fortsættelse af grundvandskortlægningen efter 2020.  

 
Miljøstyrelsen er ikke involveret i udarbejdelsen af notatet, og har derfor ikke ingen 
kommentarer omkring indholdet. 

 
Per påpeger at det ikke er et arbejde som MST i KOG er involveret i. 

 
 
 

5. Samlet GIS-lag for indvindingsoplande, bilag 4. v. Trine K. Jakobsen 

 

Der ikke er krav til at indvindingsoplande inden for OSD, optegnet før 2016 skal vises. Danske 

Kommuner og regioner må gerne henvende sig til MST, for at få lagt manglende 

indvindingsoplande på miljøGIS, afgrænset efter den til den tid gældende vejledning, hvis der 

er et behov. 

 

Bente vil undersøge om der er temaer fra regionerne, som kan fremsendes.  

 
6. Orientering om BNBO v. Per Schriver 

MST har modtaget svar på spørgeskemaundersøgelse udført. 
 

94 kommuner har svaret på undersøgelsen. De rå tal viser at der for ca. 700 ha. er gennemført 
dyrkningsrestriktioner i BNBO i forhold til Kvælstof. Ligeledes er ca. 700 ha. politisk vedtaget, 
men ikke gennemført dyrkningsrestriktioner i BNBO i forhold til Kvælstof. Lidt flere ha. med 
dyrkningsrestriktioner i forhold til pesticider. 

 
På Miljøstyrelsens Grundvandsdag, vil der blive præsenteret flere svar fra 
spørgeskemaundersøgelsen. 

 
Bente foreslår at MST henvender sig til de resterende 4 kommuner der ikke har svaret på 
undersøgelsen.  
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Philip nævner at en BNBO vejledning har været i høring, hvorefter der har været høringssvar, 
som er blevet inkluderet i ny vejledningen. https://mst.dk/natur-vand/vand-i-
hverdagen/grundvand/boringsnaerebeskyttelsesomraader/ 
Se høringsnotat hvorfor der eventuelt er forslag, som ikke medtages i den endelige vejledning. 

 
Per nævner at der skal laves et indberetningssystem omkring status, som vi forventer placeret 
i DMP.  

 
Niels Philip spørger om et indberetningssystem kommer i høring hos kommunerne?  

 
Per nævner at det er en opgave der ligger i DMP’s følgegruppe, hvor kommunerne er 
repræsenteret, men det kan overvejes at inddrage partnerskabet i medfør af pesticidstrategien. 

 
Anne spørger hvordan får MST vandværkernes frivillige aftaler. 

 
Per nævner at snittet går ved, at vi viser de tinglyste arealer. 
 
Niels Philip efterspørger formål med et temaet, da et tema som der ikke er pligt til at 
opdatere kan være uanvendeligt. Og der derfor kun skal indberettes, hvor der er et konkret 
formål.  

 
Per Der er indberetningspligt indenfor BNBO temaet vil sandsynligvis skulle opdateres det 
første halve år på frivillig basis i DMP, efterfølgende kan Landbrugsstyrelsen finde hjemmel til 
det krav om opdatering lov. Da det skal dokumenteres at der ikke gives tilskud, hvor der er 
udbetalt kompensation.  

 
7. BNBO partnerskab v. Philip Grinder Pedersen 
 

Philip Der er i regi af pesticidstrategien nedsat et partnerskab med KL, og efterfølgende 
nedsat en følgegruppe med flere interessenter.  

 
En af partnerskabet opgaver har blandt andet været at trykprøve spørgsmål i 
spørgeskemaundersøgelsen inden rundsending til kommunerne. 

 
Philip nævner endvidere at MST er ved at udarbejde samlet vejledning.  
 
Anne spørger om transporttid indgår i beregningsmetoden.  
 
Per transporttiden forventes at indgå. Beregningsvejledning kommer i høring (appendix), som 
en del af BNBO vejledningen. 

 
9. Kommende mødedatoer:  

a. Januar 2020 i Odense 
b. August 2020 i Aalborg  

 
               10. Eventuelt 

 

 

 

https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/boringsnaerebeskyttelsesomraader/
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/boringsnaerebeskyttelsesomraader/

