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Kommissorium for  

Styregruppe for indsatser under 
Drikkevandsfonden på FL22 
 
 

FORMÅL 
Sikre gennemførslen af de vedtagne indsatser under Drikkevandsfonden på FL22, således at målet om 

styrkelse af drikkevandsindsatsen nås igennem styring og koordinering af arbejdet i og mellem fire 

nedsatte arbejdsgrupper. Derudover at sikre, at relevante interessenter inddrages på strategisk niveau 

via en følgegruppe. Endelig at sikre orientering af aftalekredsen bag FL22. 

 

Der er igangsat en kortlægning af udfordringer for grundvandet, som Miljøministeriets departement 

vil færdiggøre i løbet af første halvår 2022. Indsatserne under Drikkevandsfonden på FL22 er et bidrag 

til løsning af nogle af de udfordringer, som allerede er identificeret i kortlægningen af udfordringerne. 

ORGANISERING 
Formand: Isabelle Navarro Vinten (VD, MST). 

Deltagere: Lea Frimann Hansen (KC, KEM-DEP), Annsofie Gundlach (TL, KEM-DEP), Bettina Helle 

Jensen (KC, MST-Tilskud), Per Schriver (KC, MST-GKO), Rasmus Moes (KC, MST-VFS), Lidde Bagge 

Jensen (MST-H&V). 

Sekretariat: Hans Peter Birk Hansen (FL, MST-VFS), Emilie Erlands Fuhr (MST-VFS) og Philip 

Grinder Pedersen (MST-VFS). 

Følgegruppe: 1-3 repræsentanter for hver af parterne KL, DANVA, DVV, DN, DR og L&F. 

  

 
Figur 1. Organisationsdiagram 
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FØLGEGRUPPEN  
- Holdes løbende orienteret og giver strategiske og faglige input til arbejdet med indsatser under 

Drikkevandsfonden på FL22, derunder særligt til identifikationen af kriterier for de strategisk 

vigtige drikkevandsområder, kriterier for tildeling af tilskud, samt opfølgning på analysen af 

kommunernes arbejde med målrettet grundvandsbeskyttelse.  

- Orienterer om, hvordan udrulningen af indsatser under Drikkevandsfonden på FL22 tages 

imod blandt deres respektive medlemmer i kommuner og vandforsyninger, så der kan ske 

korrektioner efter behov for at sikre bedst mulig gennemførsel. 

- Orienterer om øvrige initiativer, tiltag mv. i regi af de respektive organisationer og blandt 

deres respektive medlemmer, som kan have relevans for arbejdet, således at der kan ske 

koordination og synergi. 

AKTIVITETER I OG UNDER STYREGRUPPEN 
- Der afholdes møder i styregruppen jf. Gantt-diagrammet (bilag 2) samt efter behov, hvis 

formanden beslutter det. Det første år (2022) afholdes i udgangspunktet møder hver 6. uge, og 

i de efterfølgende år (2023, 2024 og 2025) afholdes møder hvert kvartal. I 2026 afholdes et 

afsluttende og evaluerende møde.  

- Styregruppen modtager leverancer fra arbejdsgrupperne til orientering og godkendelse. 

Godkendelse skal i videst muligt omfang ske ved forelæggelse på et styregruppemøde, men 

kan også ske ved selvstændig skriftlig forelæggelse.  

- Styregruppen afrapporterer én gang årligt til aftalekredsen bag finansloven. Første gang i 

første kvartal 2023. 

- Styregruppen bistås af sekretariatet. Sekretariatet udarbejder dagsordener, indhenter 

materiale fra arbejdsgrupper, følgegruppen mv, samt skriver udkast til referat, til både 

styregruppemøder og følgegruppemøder. Efterfølgende godkendes referater af styregruppen – 

indenfor 2 uger. Materiale leveret af arbejdsgrupperne til styregruppemøder godkendes af den 

respektive arbejdsgruppes formand. 

- Styregruppen sikrer løbende orientering og inddragelse af følgegruppen, i udgangspunktet ved 

følgegruppemøder. Det første år (2022) afholdes møder hvert kvartal samt efter behov. 

Mødefrekvens for efterfølgende år (2023, 2024 og 2025) aftales på et senere tidspunkt. 

- Arbejdsgruppernes aktiviteter er opsummeret i figur 2. Se add. 1-4 for arbejdsgruppernes 

kommissorier med nærmere uddybning af deres aktiviteter.  

 
Figur 2. Arbejdsgruppernes formål og opgaver 

ABG1 - Kriterier ABG2 – Kortlægning ABG3 - Analyse ABG4 – Tilskud 
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- Arbejdsgruppernes aktiviteter er internt afhængige, og derfor er prioriteret mindre 

arbejdsgrupper med deltagere fra de samme enheder, så intern koordinering lettes. Figur 3. 

viser arbejdsgruppernes interne snitflader og afhængigheder. Se næste side for uddybende 

forklaring af, hvad pilene står for.  

 

 
Figur 3. Arbejdsgruppernes interne snitflader og afhængigheder.  

Hver pil er forklaret nedenfor, ud fra nummeringen. 

1. ABG1 <-> ABG2. ABG2 kortlægger og identificerer strategisk vigtige drikkevandsområder, 

samt prioriterer revision af OSD herfor, hvilket forudsætter præ-definerede kriterier for 

strategisk vigtighed, som ABG1 fastsætter. Der er derfor behov for dialog omkring 

praktik/politik i definitionen af kriterier, herunder en dialog om, hvilke områder, der skal 

kigges på først mhp. at målrette indsatsen til de mest udsatte områder. ABG1 evaluerer og 

justerer om nødvendigt kriterierne en gang årligt, så de efterfølgende forløber på et opdateret 

grundlag, på baggrund af analysens konklusioner og erfaringen fra 2022-runden. ABG2 

fortsætter revisionen af OSD og identificeringen af de strategisk vigtige drikkevandsområder 

ud fra de opdaterede kriterier i 2023 og frem. 

 

2. ABG1 <-> ABG4. ABG4 skal forberede og administrere sagsbehandlingen af tilskudspuljerne, 

hvilket forudsætter præ-definerede kriterier for tildelingen af midler, herunder målgruppe, 

støtteberettigelses- og prioriteringskriterier mm., som ABG1 fastsætter. Der er derfor behov 

for dialog omkring praktik/politik i definitionen af kriterier. Efter hver ansøgningsrunde 

formidler ABG4 resultatet til ABG1. ABG1 evaluerer og justerer om nødvendigt kriterierne en 

gang årligt, så de efterfølgende ansøgningsrunder forløber på et opdateret grundlag, på 

baggrund af analysens konklusioner og erfaringen fra 2022-runden. ABG4 opdaterer på denne 

baggrund proceduren, vejledningsmateriale mm. til de efterfølgende ansøgningsrunder 

 

3. ABG2 <-> ABG4. Områder som identificeres af ABG2 som strategisk vigtige 

drikkevandsområder, anvendes som et kriterie for ansøgning af ABG4. ABG2 leverer 

derudover input til ’basic’ kortgrundlag mv. til 2022-runden, og opdateret kortgrundlag mv. 

som kan indgå i ansøgningsrunden fra 2023 og frem.  

 

4. ABG3 ->ABG1.  Analysens resultater bidrager til justering af kriterierne for identificering af 

strategisk vigtige drikkevandsområder og tildelingskriterier for tilskudspuljerne, som ABG1 

definerer. I praksis kan dette først ske efter første år (Q1 2023). Analysen leverer input til 

vurderinger af, hvorvidt der er behov for ændringer i lovgivning. 

 

5. ABG3 -> ABG2. Analysens resultater udgør et fagligt grundlag for ABG2’s arbejde med 

identifikation af strategisk vigtige drikkevandsområder, revisionen af OSD og eventuelt 
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identifikation af potentielt pesticidfølsomme lerjorde fra 2023. Bidraget kan bl.a. bestå af 

anbefalinger til, hvordan kortlægningen mest hensigtsmæssigt kan foregå. 

 

6. ABG3 <-> ABG4. Analysens resultater kan eventuelt give input, fx i form af kortgrundlag, til 

tildeling af tilskud, fra 2023. Hvis der er behov, kan der i forbindelse med spørgeskemadelen 

stilles spørgsmål i relation til tilrettelæggelsen af tilskudsordningen. 

 

ANSVAR 
- Styregruppen har ansvar for den strategiske dialog med interessenterne via følgegruppen, 

samt for den årlige status på indsatserne til aftalekredsen. Styregruppen kan desuden efter 

behov give bidrag om arbejdet til den løbende dialog, som miljøministeren og Miljøstyrelsens 

direktion har med en række øvrige interessenter. 

- Arbejdsgrupperne har ansvar for at inddrage relevante interessenter til gennemførsel af 

arbejdsgruppens arbejde. Følgegruppen anvendes som indgang, når der er behov for kontakt 

til kommuner eller vandforsyninger.  

- DEP’s medlemmer af styregruppen har ansvar for orientering af minister og aftalekreds, samt 

for løbende at indhente de nødvendige politiske mandater og beslutninger. 

 

 


