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Møde i Koordinationsgruppen for grundvandskortlægning 
 
Mødet afholdt på skype onsdag den 26. januar 2022 kl 10.30-13.00 
 
Deltagere:  
Bente Villumsen: Danske Regioner 
Torben Bach: GEUS 
Martin Hansen: GEUS 
Anne Kruse: DANVA 
Tue Kofod: Danske Vandværker 
Dennis Rosenblad Noe: KL 
Charlotte Weber: KL 
Per Schriver: MST 
Philip Grinder Pedersen: MST 
Jesper Hannibalsen: MST (referent) 
  
Afbud:  
Kurt Møller: Regionernes Danske Regioner 
Claus Vangsgård: DANVA 
Robert Jensen: Danske Vandværker 
 
Referat:  
 

1. Velkomst/siden sidst  
Præsentation af mødedeltagerne, Velkommen til Torben, Dennis og Charlotte i 
gruppen. 
Orientering om resultater fra MST’s grundvandsundersøgelser af PFAS 
forbindelser (red. link til nyhed 
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2022/jan/pfas-stoffer-fundet-i-
grundvandet/) samt seneste resultater fra vandløbsundersøgelser ((red. link til 
nyhed https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2022/jan/resultater-af-
indholdet-af-pfos-i-fisk-og-vandloeb-naer-brandoevelsespladser/) 
 
Danske Vandværker spørger i forlængelse heraf om PFAS fund i det åbne land 
skyldes fladebelastning fra landbruget (spildevandsslam), hvortil Miljøstyrelsen 
svarer at der ikke er grundlag for en sådan konklusion på grundlag af denne 
screening. Danske Regioner nævner, at Rambøll er i gang med et litteraturstudie 
for Miljøstyrelsen om baggrundsbelastning af PFAS forbindelser.  

 
2. Godkendelse af dagsorden.  

https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2022/jan/pfas-stoffer-fundet-i-grundvandet/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2022/jan/pfas-stoffer-fundet-i-grundvandet/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2022/jan/resultater-af-indholdet-af-pfos-i-fisk-og-vandloeb-naer-brandoevelsespladser/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2022/jan/resultater-af-indholdet-af-pfos-i-fisk-og-vandloeb-naer-brandoevelsespladser/
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Godkendt 
 

3. Godkendelse af referat fra møde d. 25. august 2021  
Godkendt 
 
 

4. Fremdrift i kortlægningen  
  

Orientering om fremdrift i grundvandskortlægningen i 2021, hvor 410 
indvindingsoplande til almene vandforsyninger blev afsluttet. 
 
Koordinationsgruppen ønsker oplyst ”liggetid”/status for opgaver indmeldt af 
kommunerne  
 Status opgjort efter sidste møde i koordinationsgruppen fremgår af tabellen 
herunder.  
år indmeldt påbegyndt ikke påbegyndt afsluttet  afventer afklaring 
2016 634 77 1 551 5 
2017 228 121 2 105 0 
2018 282 245 9 28 0 
2019 139 51 39 47 2 
2020 253 121 114 16 2 
2021 113 55 45 12 1 
 Tabel med status over indmeldte 'Skal opgaver' opgjort 7. september 2021 
  

5. Finanslov 2022  
Foruden 2,5 mio. til implementering af drikkevandsdirektivet til håndtering af en 
række informationer fra vandforsyningsselskaber og kommuner samtænkt med 
begyndelsen af en JUPITER reformation, er der afsat 170 mio. kr. til 
drikkevandsfond (https://mim.dk/nyheder/2021/dec/fl22/). 
Miljøstyrelsen indgår i den nedsatte styregruppe, samt 4 tilhørende  
Arbejdsgrupper. Der er fokus på interessentinddragelse i det kommende arbejde. 
Grundvandskortlægningen har foreslået, at koordinationsgruppen indgår som 
følgegruppe i en arbejdsgruppe med relation til kortlægning. MST forventer 
udmelding om opgaver og interessentinddragelse i løbet af den kommende 
måned. 

 
6. Status implementering af drikkevandsdirektiv  

Orientering om implementering af drikkevandsdirektiv – herunder om der er 
behov for kortlægning af indvindingsoplande til anlæg udover almene 
vandforsyningsanlæg, samt status for henvendelse omkring sløring af boringer i 
Jupiter. Miljøstyrelsen takker for bidrag fra parterne og medsender notat 
omkring sløring af boringer i Jupiter med nærværende referat. 

 
Miljøstyrelsen nævner vigtigheden af den fælles offentlige reformation af 
Jupiterdatabasen, hvor det er vigtigt at arbejdet som er er igangsat for at sikre 
implementering af drikkevandsdirektivet nævnt tidligere også tænkes sammen 
med en reformation af Jupiter databasen.  

 
7. Ikrafttrædelsesdato for bekendtgørelse om udpegning 

drikkevandsressourcer   
Baggrund: Region Syd har i høringen foreslået at 
ikrafttrædelsesdatoen ændres fra 1. 1. til 1. 7. for kommende 
bekendtgørelser. Fordelen kunne bl.a. være at undgå høring hen over 
sommerferien. Koordinationsgruppens holdning til forslaget 
efterspørges. 

https://mim.dk/nyheder/2021/dec/fl22/
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Danske Regioner og KL støtter forslaget om at ikrafttrædelsesdatoen ændres fra 
1. 1. til 1. 7. for kommende bekendtgørelser. Yderligere bemærkninger skal være 
Miljøstyrelsen i hænde senest tirsdag den 2. februar 2022 kl 12. 

 
 
8. FOHM (fælles offentlig hydrologisk model) status på samling af 

geologiske modeller  
Miljøstyresen opfordre til at Koordinationsgruppen oplyser såfremt der er behov 
for brugeradgang til redigering i den geologiske tolkningsdatabase. 

 
9. Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) v. Per Schriver 

Orientering om status og kommende evaluering.  
Danske Vandværker indsamler viden om den nuværende situation hos deres 
medlemmer og tilbyder i den forbindelse at dele erfaringer, som input til 
spørgsmål i miljøstyrelsens kommende evaluering. 

 
Danske Vandværker stiller spørgsmål omkring manglende BNBO, hvortil 
Miljøstyrelsen oplyser at der pr. 1 januar 2022 er trådt ny bekendtgørelse i kraft 
som inkluderer BNBO til boringer uden tilladelse på baggrund af de faktiske 
forhold. Det er således kun nye boringer der slet ikke har udpeget BNBO. 
Miljøstyrelsen oplyser at kalkporøsitetsprojekt afrapportereres indenfor kort tid. 

 
 
10. Kommende mødedatoer:  

August 2022 i Aalborg 
Doodle til kommende møde fremsendes. 
Derudover vil GKO indkalde til ekstraordinært møde, hvis der er 

behov i forbindelse ny drikkevandsfond. 
 

11. Eventuelt 
Ingen bemærkninger 
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