
 

 

Oxford Research A/S 

www.oxfordresearch.dk 

Vesterbrogade 149, bygning 12 3. 

th.  

1620 København V Denmark 

+45 33 69 13 69 

office@oxfordresearch.dk 

Spørgeskema vedr. den målrettede grundvandsbeskyttelse. 

Følgemail  

Kære (Navn på kommune vs. navn på vandforsyningsselskab)  
 
 
På vegne af Miljøstyrelsen sendes dette spørgeskema til alle kommuner / et udvalg af landets 
drikkevandsforsyninger.  
 
Spørgeskemaet bedes tilgå den person i kommunen / forsyningen, der har den bedste indsigt ift. 
beskyttelse af det grundvand, som indvindes til brug for drikkevandsforsyning.  
 
Spørgeskemaet er individuelt, men det kan med fordel fremsendes til andre, som kan tilgå det via 
nedenstående link. Det er også muligt at afbryde besvarelsen undervejs og genoptage den senere, 
eller udfylde nogle af svarene og videresende det til en anden indenfor din kommune/organisation, 
som herefter kan kvalitetsteste det.    
 
Besvarelsen bedes ske på vegne af kommunen / vandforsyningen. (Til kommunen) Spørgsmålene 
bedes besvaret på vegne af kommunen. Det er muligt, at du som respondent med fordel kan drøfte 
nogle af spørgsmålene med en chef og/eller kollega inden den endelige besvarelse.  
 
Besvarelsen vil indgå i en national analyse af status og erfaring med den målrettede 
grundvandsbeskyttelse, som bl.a. skal identificere barrierer for en effektiv beskyttelsesindsats. 
Kortlægningen er en del af det politiske tiltag Drikkevandsfonden.  
 
I spørgeskemaet bruges begreberne ’grundvandsbeskyttelse’ og ’målrettet grundvandsbeskyttelse’ 
som betegnelse for den målrettede beskyttelse af den del af grundvandet, som indvindes til brug for 
drikkevandsforsyning eller som vil indgå i en fremtidig forsyning. Begrebet omfatter således ikke øvrig 
grundvandsbeskyttelse (fx i forhold til vandmiljø). 
 
Analysen omfatter ikke målrettet grundvandsbeskyttelse i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). 
Kommunerne vil [senere i maj] blive opfordret til at opdatere status for BNBO på Danmarks 
Arealinformation, og i slutningen af 2022 gennemføres en særskilt evaluering af indsatsen på dette 
område, som vil supplere denne analyse. 
 
Jeres besvarelse vil blive fulgt op af et interview med en eller flere repræsentanter for 
kommunen/vandforsyningsselskabet, som forventes at blive afholdt i løbet af juni måned. Til sidst i 
spørgeskemaet bedes du derfor angive navn og telefonnummer på den person vi kan kontakte for at 
planlægge interviewet.  
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Resultaterne fra analysen offentliggøres i efteråret. Hvis I derudover er interesseret i at se, hvordan 
jeres kommunes besvarelse flugter med gennemsnittet af de øvrige kommuner ift. analysens temaer, 
så sæt kryds her: < > 
 
 
Der sendes et tilsvarende spørgeskema til de kommunale myndigheder med ansvar for drikkevandet 
/ til et udsnit af drikkevandsforsyningerne. 
 
 
Du tilgår spørgeskemaet via nedenstående link:  
<Link> 
 
På forhånd tak 
 
Venlig Hilsen  
Miljøstyrelsen (med logo)  
 
Såfremt der er nogen spørgsmål til undersøgelsen eller udfyldning af spørgeskemaet, er du velkommen 
til at kontakte (Oplysninger til en repræsentant for Oxford Research)  
 
 

Baggrundsdata  

(udfyldes af OR forinden for udsendelse) 
- E-mail 
- Kommune 
- Vandforsyningsselskab  
- Region (som pågældende kommune eller vandforsyningsselskab ligger i) 
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Introduktion 

 
Tak fordi du vil svare på spørgeskemaet!   
 
 
Spørgeskemaet tager ca. 15 minutter at gennemføre [tid afklares endeligt ved pilottest]. 
 
 
Du starter spørgeskemaet ved at trykke ”Næste”.  
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Filtreringsspørgsmål 
1. Hvor arbejder du? 

o I den kommunale forvaltning 
o I et vandforsyningsselskab  

 
Baggrundsspørgsmål til vandforsyninger (Filtreringsspørgsmål, som skal benyttes i 
resten af surveyet)  
 

2. Hvilken type af vandforsyningsselskab arbejder du ved? (Aktivering v. spg. 1 = vand) 
o En kommunalt ejet vandforsyning  
o En privat ejet vandforsyning 

 
3. Hvor mange kommuner indvinder vandforsyningsselskabet vand fra? (aktiveres v. spg. 1 = 

vand.) 
a. Vælg antal fra drop-down menu. 

 
4. Du har valgt, at vandforsyningsselskabet er tilknyttet mere end én kommune. I det 

resterende spørgsmål bedes du fokusere på den kommune, hvor størstedelen af 
indvindingen finder sted. (Aktiveres v. spg. 3 >1) 
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Tema 1) Udfordringer ved grundvandsbeskyttelsen, nu og i fremtiden 

De næste spørgsmål handler om de eventuelle udfordringer, der er med grundvandsbeskyttelse i din 
kommune. Spørgsmålene fokuserer på hhv. nuværende og fremtidige udfordringer. 
 

5. Til begge: Hvor stor en udfordring vil du vurdere, at nedenstående udgør på nuværende 
tidspunkt, for grundvandsbeskyttelsen i din (k)kommune/(v)dit område? 

 

 Slet ikke en 
udfordring 

En mindre 
udfordring 

En større 
udfordring 

En meget 
stor 
udfordring 

Ved ikke  

Forurening af grundvandet 
med nitrat 

     

Forurening af grundvandet 
med pesticider/biocider  

     

Forurening af grundvandet 
med andre miljøfremmede 
stoffer 

     

Høje koncentrationer af 
naturlige stoffer i 
grundvandet (fx arsen, 
nikkel) 

     

Fund eller forurening med 
andre stoffer i grundvandet 
– angiv hvilke  

     

Begrænsede 
drikkevandsressourcer 

     

Gødskning      

Erhvervsmæssig anvendelse 
af pesticider 

     

Anvendelse af pesticider på 
private og offentlige arealer 

     

Punktkildeforurening med 
pesticider  

     

Punktkildeforurening med 
andre stoffer 

     

Udbringning af slam      

Overudnyttelse af 
grundvand 

     

Nedsivning af overfladevand       

Ubenyttede brønde og 
boringer 
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Klimaændringer (tørke og 
oversvømmelse) 

     

 
 

6. Til begge: Hvor stor en udfordring vil du vurdere, at nedenstående kommer til at udgøre for 
grundvandsbeskyttelsen i din kommune/dit område indenfor de næste 10 år? 

 

 Slet ikke 
en 
udfordring 

En mindre 
udfordring 

En større 
udfordring 

En meget 
stor 
udfordring 

Ved 
ikke  

Tekstfelt 
(relevant 
for 
enkelte 
spg.) 

Forurening af 
grundvandet med 
nitrat 

      

Forurening af 
grundvandet med 
pesticider/biocider  

      

Forurening af 
grundvandet med 
andre miljøfremmede 
stoffer 

      

Høje koncentrationer af 
naturlige stoffer i 
grundvandet (fx arsen, 
nikkel) 

      

Fund eller forurening 
med andre stoffer i 
grundvandet – angiv 
hvilke 

      

Begrænsede 
drikkevandsressourcer 

      

Gødskning       

Erhvervsmæssig 
anvendelse af 
pesticider 

      

Anvendelse af 
pesticider på private og 
offentlige arealer 

      

Punktkildeforurening 
med pesticider  
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Punktkildeforurening 
med andre stoffer 

      

Udbringning af slam       

Overudnyttelse af 
grundvand 

      

Nedsivning af 
overfladevand  

      

Ubenyttede brønde og 
boringer 

      

Klimaændringer (tørke 
og oversvømmelse) 
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Tema 2: Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse 

De følgende spørgsmål fokuserer på de kommunale indsatsplaner for at sikre 
grundvandsbeskyttelsen. Det omfatter både, hvorvidt de er udarbejdet, og hvad de i så fald 
indeholder. 
 

7. Til begge: Er der i din kommune /dit område vedtaget indsatsplaner for 
grundvandsbeskyttelse? Dette inkluderer både indsatsplaner vedtaget efter 
vandforsyningslovens §§ 13 og 13 a (Filtreringsspørgsmål til resten af temaet). 

o Lovpligtige indsatsplaner vedtaget udelukkende efter vandforsyningslovens § 13.  
o Indsatsplaner vedtaget udelukkende efter vandforsyningslovens § 13 a.  
o Indsatsplaner vedtaget efter både §§ 13 og 13 a. 
o Nej  
o Ved ikke 

 
Hvis nej til spørgsmål 7 

8. Til begge: Hvad er årsagen til, at der ikke er vedtaget indsatsplaner for 
grundvandsbeskyttelse i din kommune/dit område? (vælg gerne flere svar) 

o Der er ikke udpeget indsatsområder i vores kommune  
o Vedtagelse af en indsatsplan afventer genkortlægning. 
o Manglende ressourcer til udarbejdelse af indsatsplanerne 
o Manglende ledelsesmæssig/politisk prioritering 
o Andet, udfold gerne: (tekstfelt) 
o Ved ikke 

 
Hvis ja til spørgsmål 7 får respondenten resten af spørgsmålene til indsatsplanen 

9. Til begge: I hvor høj grad er følgende udsagn gældende:  
 

 I høj 
grad  

I nogen 
grad  

Hverken 
/eller 

I mindre 
grad  

Slet 
ikke  

Ved 
ikke  

Indsatsplaner er udarbejdet på 

opfordring fra vandforsyninger. 

      

Vandforsyninger bidrager 

til/udarbejder udkast til 

indsatsplaner. 

      

 
 

10. Til kommuner: Hvad er status på indsatsplanlægningen generelt i jeres kommune? (Hvis spg. 
7 ≠ nej/ved ikke) 

o Der er vedtaget indsatsplaner for alle indsatsområder i kommunen 
o Der er vedtaget indsatsplaner for indsatsområder i dele af kommunen 
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11. Til begge: Hvilke udfordringer eller potentielle udfordringer afhjælper indsatsplanerne?  
Det er muligt at sætte flere krydser, hvis indsatsplanen adresserer flere udfordringer 

o Forurening af grundvandet med nitrat 
o Forurening af grundvandet med pesticider/biocider  
o Forurening af grundvandet med andre miljøfremmede stoffer 
o Høje koncentrationer af naturlige stoffer i grundvandet (fx arsen, nikkel) 
o Fund eller forurening med andre stoffer i grundvandet – angiv hvilke 
o Begrænsede drikkevandsressourcer 
o Gødskning 
o Erhvervsmæssig anvendelse af pesticider 
o Anvendelse af pesticider på private og offentlige arealer 
o Punktkildeforurening med pesticider  
o Punktkildeforurening med andre stoffer 
o Udbringning af slam 
o Overudnyttelse af grundvand 
o Nedsivning af overfladevand  
o Ubenyttede brønde og boringer 
o Klimaændringer (tørke og oversvømmelse) 
 

 
12. Til begge: I hvilken grad vil du vurdere, at foranstaltningerne i de gældende indsatsplaner er 

tilstrækkelige til at opnå den nødvendige grundvandsbeskyttelse? 
o I høj grad 
o I nogen grad 
o Hverken/eller 
o I mindre grad 
o Slet ikke 
o Ved ikke  
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Tema 3: Implementering af indsatsplaner (Tema aktiveres kun, hvis de har svaret 
ja til at have en indsatsplan). 

 
13. Til begge: I hvilken grad beskriver følgende udsagn organiseringen og grundlaget for styring 

og opfølgning på indsatsplanerne?  

 

 I høj 
grad  

I nogen 
grad  

Hverken 
/eller 

I mindre 
grad  

Slet 
ikke  

Ved 
ikke  

Beslutningsprocesserne for 

implementeringen af de enkelte 

indsatser er tydelige  

      

Der foreligger et tilstrækkeligt fagligt 

grundlag for indsatserne 

      

Der er en entydig rolle- og 

ansvarsfordeling i forhold til 

implementering af indsatserne  

      

Der er tilstrækkeligt med tid og 

ressourcer til at gennemføre 

indsatserne 

      

Der er detaljerede tidsangivelser af, 

hvornår indsatserne skal 

gennemføres 

      

Der er en detaljeret plan for, 

hvordan indsatserne skal finansieres 

      

 

 

14. Til kommuner: I hvilken grad beskriver følgende udsagn, hvordan der styres og følges op på 
implementeringen af indsatsplanen/indsatsplanerne.  

 
 I høj 

grad  
I 
nogen 
grad  

Hverken 
/eller 

I mindre 
grad  

Slet 
ikke  

Ved 
ikke  

De vedtagne tidsplaner, der er 
angivet i indsatsplanerne overholdes 
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Der følges løbende og systematisk op 

på implementeringen af 

indsatsplanen i forvaltningen 

      

Der rapporteres løbende til den 

administrative ledelse på fremdrift og 

afvigelser ift. planer 

      

Der rapporteres løbende til den 

politiske ledelse på fremdrift og 

afvigelser ift. planer 

      

Den politiske ledelse efterspørger 

status på fremdrift og afvigelser i.f.t. 

planer 

      

 
15. Til begge: Hvilke barrierer oplever du i forbindelse med implementeringen af 

indsatsplanerne? (Du kan vælge flere barrierer)  
 

o Udfordring med at få finansieret indsatserne 
o Mangelfuldt samarbejde med kommunen (kun for vandforsyninger) 
o Mangelfuldt samarbejde med vandforsyninger (kun for kommuner) 
o Faglige interessekonflikter internt i kommunen (kun for kommuner) 
o Manglende ledelsesmæssig/politisk prioritering 
o Modstand fra interessenter i kommunen, f.eks. borgere, virksomheder, organisationer, 

industri eller landbrug. 
o Juridiske og regulatoriske barrierer 
o Manglende kompetencer til at implementere planerne 
o Manglende ressourcer til at implementere planerne 
o Andet: (tekstfelt)  

 
16. Til begge: Hvilke af de udvalgte barrierer for implementeringen af indsatsplanerne, ser du 

som værende de to primære? (Aktivering på baggrund af spg. 15: Her fremgår 
respondentens udvalgte barrierer fra spg. 15, hvoraf de skal krydse de to primære af) 
o Barriere 1 
o Barriere 2 
o Barriere 3  
o Etc. 
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Tema 4: Samarbejde om grundvandsbeskyttelse generelt 

De næste spørgsmål drejer sig om (aktivering efter baggrundsdata) din organisations/kommunens 
samarbejde med andre aktører i forbindelse med at planlægge og gennemføre den målrette 
grundvandsbeskyttelse generelt  
 
 

17. Kun til kommunerne: Oplever du, at der er et godt samarbejde om grundvandsbeskyttelse 
internt i den kommunale forvaltning? 
 

o I høj grad 
o I nogen grad 
o Hverken/eller 
o I lav grad 
o Slet ikke 
o Ved ikke 

 
18. Kun til vandforsyningsselskaber: Oplever du, at der er et godt samarbejde om 

grundvandsbeskyttelse mellem dit og andre vandforsyningsselskaber?  
 

o I høj grad 
o I nogen grad 
o Hverken/eller 
o I lav grad 
o Slet ikke 
o Ved ikke  

 
19. Til begge: Oplever du, at der er et godt samarbejde mellem kommunen og 

vandforsyningsselskabet?  
 

o I høj grad 
o I nogen grad 
o Hverken/eller 
o I lav grad 
o Slet ikke 
o Ved ikke  
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20. Til begge: Er der etableret et vandsamarbejde i kommunen? 
o Ja 
o Nej 

 

21. Hvis ja til 23. Oplever du, at vandsamarbejdet bidrager til en effektiv 
grundvandsbeskyttelse?  

o I høj grad 
o I nogen grad 
o Hverken/eller 
o I lav grad 
o Slet ikke 
o Ved ikke  

 
 

22. Til begge: Oplever du, at der er et godt samarbejde omkring grundvandsbeskyttelse mellem 
(aktivering) kommunen/vandforsyningsselskabet og regionen?  

o I høj grad 
o I nogen grad 
o Hverken/eller 
o I lav grad 
o Slet ikke 
o Ved ikke  

 
 

Tema 5: Øvrig grundvandsbeskyttelse  

23. Til begge: I hvilken grad vil du vurdere, at kommunens vandforsyningsplaner hænger 
sammen med indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse? 

o I høj grad 
o I nogen grad 
o Hverken/eller 
o I mindre grad 
o Slet ikke 
o Ved ikke  

 
 

24. Til kommuner: I hvilken grad bliver indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse anvendt i 
forbindelse med kommuneplanlægningen? 

o I høj grad 
o I nogen grad  
o Hverken/eller 
o I mindre grad  
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o Slet ikke  
o Ved ikke 

 
25. Til begge: I hvilken grad beskriver følgende udsagn de ressourcer, som er til rådighed for 

arbejdet med planlægning og gennemførsel af den målrettede grundvandsbeskyttelse. 
  

 I høj 
grad  

I nogen 
grad  

Hverken 
/eller 

I mindre 
grad  

Slet 
ikke  

Ved 
ikke  

Der er tilstrækkeligt med tid og 

ressourcer til planlægning af den 

målrettede grundvandsbeskyttelse  

      

Der er tilstrækkeligt med tid og 

ressourcer til gennemførsel af den 

målrettede grundvandsbeskyttelse 

      

Dataunderstøttelsen af planlægning, 

og gennemførsel af den målrettede 

grundvandsbeskyttelse er 

tilstrækkelig  

      

Systemunderstøttelsen af 

planlægning og gennemførsel af den 

målrettede grundvandsbeskyttelse er 

tilstrækkelig 

      

Der er tilstrækkeligt med vejledning 

fra statslig side til planlægning og 

gennemførsel af den målrettede 

grundvandsbeskyttelse. 

      

 
 

26. Til begge: Er der specifikke tiltag eller problematikker med relevans for grundvands 
beskyttelse i lige netop jeres kommune, dette survey ikke kom omkring? Hvis ja, hvilke? 
(tekstfelt) 
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Afslutning  

Afslutningsvis håber vi at du vil være behjælpelig med nogle informationer, som vi skal bruge i den 
videre undersøgelse.  
 

27. Kun kommuner: (aktivering spg. 7=”ja”))Du har tidligere svaret ”Ja” til, at der i din kommune, 
eksisterer en eller flere gældende indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse.  
Indsæt venligst Url-link til denne eller disse indsatsplaner i nedenstående tekstfelt:  
(Tekstfelt)  
Indsæt venligst Url-link til vandforsyningsplaner i nedenstående tekstfelt:  
(Tekstfelt)  

 
28. Som en del af undersøgelsen, afholder vi interviews med repræsentanter fra samtlige af 

landets kommuner og udvalgte vandforsyninger. Med henblik på at vi kan kontakte dig for et 
uddybende interview, må du meget gerne indsætte dine kontaktoplysninger i 
nedenstående, så kontakter vi dig indenfor den nærmeste fremtid:     
 

o Indsæt dit navn her:  
o Indsæt din titel her: 
o Indsæt din mail her: (tekstfelt).    
o Indsæt dit telefonnummer her: (tekstfelt) 

 
 

Tak for din tid, og dit bidrag til undersøgelsen!  

 
  


