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Add. 1. Kommissorium for  

Arbejdsgruppe 1 ”Kriteriegruppen” under 
Styregruppe for indsatser under 
Drikkevandsfonden på FL22 

 
 
 

FORMÅL 
Udarbejde kriterier for identifikation af strategisk vigtige drikkevandsområder (vigtige nuværende og 

fremtidige indvindingsområder, som har størst behov for øget beskyttelse), og kriterier for afsætning 

af midler i de to tilskudspuljer, med henblik på at målrette indsatsen til de mest udsatte områder. 

Følge op på analysen (ABG3) af den målrettede drikkevandsindsats med henblik på at identificere evt. 

behov for lovmæssige ændringer. 

ORGANISERING 
Arbejdsgruppe under Styregruppe for indsatser under Drikkevandsfonden på FL22. 

 

Forperson: Annsofie Gundlach (KEM-DEP) 

Deltagere (pr. 6. marts 2022): Hans Peter Birk Hansen (FL, MST-VFS), Philip Grinder Pedersen 

(MST-VFS), Emilie Erlands Fuhr (MST-VFS), Jesper Hannibalsen (FL, MST-GKO), Katrine Foss-

Pedersen (MST-GKO), Katrine Hahn Kristensen (FL, MST-Tilskud), Ida Kirstine Søkilde Jelnes (MST-

Tilskud), Ina Wendelboe (KEM-DEP). 

 

Inddragelse af interessenter:  

Via følgegruppen inddrages efter behov repræsentanter for de deltagende interessentorganisationer 

eller interessenter i arbejdet med udarbejdelse af kriterier. 

AKTIVITETER 
 Definere objektive kriterier for identifikation af strategisk vigtige drikkevandsområder, 

herunder eksisterende og fremtidige indvindingsområder, hvor der kan være behov for øget 

beskyttelse.  

 Definere objektive kriterier og deres indbyrdes prioritering, derunder for hensynet til 

vandtakster, til brug for fordeling af midler fra tilskudspulje til drikkevandsbeskyttelse, 

herunder sammenhæng med de strategisk vigtige drikkevandsområder. 

 Definere objektive kriterier og deres indbyrdes prioritering, til brug for tilskudspulje til 

sløjfning af ubenyttede brønde og boringer. 

 Afklare eventuelle udfordringer med statsstøttereglerne. 

 Årlig vurdering af, hvorvidt der er behov for at justere ovennævnte kriterier, på baggrund af 

erfaring med tidligere tilskudsrunder, arbejdet i ABG2 og ABG3 mv. 

 Identificere mulige synergier som tilskudskriterierne kan indgå i på natur-, miljø- og 

friluftslivsområdet 
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 Identificere relevant lovgivning der kan anvendes ift. beskyttelse i de strategisk vigtige 

områder, herunder evt. barrierer for indsatser. 

 Vurdere behovet for evt. opfølgende tiltag pba. analysen, der udarbejdes i ABG3. 

 Bidrage til årlig status til aftalekredsen, jfr. kommissoriet for styregruppen.  

 Bidrage til slutevaluering i 2026, i samarbejde med de andre arbejdsgrupper. 

 

Output forventes at bestå af: 

 Notat med kriterier for strategisk vigtige drikkevandsområder. 

 Notat med kriterier for og deres indbyrdes prioritering til brug for fordeling af midler fra 

tilskudspulje til drikkevandsbeskyttelse.  

 Notat med kriterier og deres indbyrdes prioritering, til brug for tilskudspulje til sløjfning af 

ubenyttede brønde og boringer.  

 Juridisk notat vedr. relevant lovgivning, der kan anvendes ift. beskyttelse i de strategisk vigtige 

områder, herunder evt. barrierer for indsatser.  

ANSVAR 
Arbejdsgruppen er ansvarlig for egne aktiviteter, herunder at sikre den nødvendige godkendelse af 

materiale mm., at sikre den nødvendige koordination med- og orientering af øvrige ABG’er, samt for at 

inddrage Styregruppen, Følgegruppen og andre relevante interessenter efter behov.  

SNITFLADER 
ABG1 <-> ABG2. Levere kriterier til brug for identificering af strategisk vigtige drikkevandsområder til 

ABG2. Årlig revision af kriterier, som opdaterer grundlaget for ABG2’s arbejde.  

 

ABG1 <-> ABG4. Levere kriterier for afsætning af puljemidler. ABG4 formidler ansøgningsrundens 

resultat til ABG1. ABG1 evaluerer og justerer kriterier til ansøgningsrunde 2023 og frem, på baggrund 

af analysens konklusioner og erfaringen fra 2022-runden. 

 

ABG1 <- ABG3. Analysens resultater leverer input til revision af kriterier for identificering af strategisk 

vigtige drikkevandsområder samt for tildeling af tilskudsmidlerne fra 2023. Analysen leverer input til 

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

 


