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Add. 3. Kommissorium for  

Arbejdsgruppe 3 ”Analysegruppen” under 
Styregruppe for indsatser under 
Drikkevandsfonden på FL22 

 
 

FORMÅL 
Gruppen skal sikre gennemførsel af en række analyser i 2022– i prioriteret rækkefølge, idet delanalyse 
1 er obligatorisk: 
 

1. Status for det hidtidige arbejde og erfaring med udarbejdelse og implementering af målrettet 
drikkevandsbeskyttelsesindsats gennem eksempelvis vandforsynings- og indsatsplaner, 
kommuneplaner mv. Analysen tager udgangspunkt i alle 98 kommuner, men i kommuner, 
hvor vandforsyninger, rådgivere eller andre spiller en særlig rolle i udarbejdelse og/eller 
implementering af indsatsen, omfatter analysen også disse aktørers arbejde og erfaring.  

 
2. Overordnet analyse af hvordan drikkevandsressourcen og –behovet fastlægges og forvaltes i 

dag. Analysen tager udgangspunkt i et landsdækkende estimat over drikkevandsressourcen 
samt en afdækning af den viden og forvaltning, der pt. anvendes i et mindre geografisk område 
med et begrænset antal kommuner. Analysen skal anvendes som grundlag for anbefalinger til, 
hvordan drikkevandsressourcen bedst forvaltes i fremtiden, så en bæredygtig forsyning af 
drikkevand kan sikres i forbindelse med udpegningen af OSD. Analysen forventes at udmønte 
sig i opstilling af scenarier, der kan kræve politisk stillingstagen.  
 

3. En afklaring af hvorvidt - og i givet fald hvordan – den nyeste viden om pesticidfølsomhed i 
lerområder kan operationaliseres til brug for kommunernes målrettede beskyttelse.  

 
Analyserne skal bruges: 

- Som del af det faglige og konkrete vidensgrundlag for den kortlægning mv. (jf. kommissorie 
for ABG2), som varetages af Grundvandskortlægningen.  

- Som input til ABG1s arbejde med kriterier og ABG4s arbejde med tildeling af tilskud. 
- Som grundlag for eventuelle beslutninger på politisk niveau om behov for lovmæssige 

ændringer samt metode for udpegning af OSD. Se også kommissorie for ABG1. 
- Som grundlag for eventuelt øvrige nødvendige reguleringsmæssige ændringer for at styrke 

drikkevandsindsatsen i fremtiden.  
 
Analyserne forventes færdig i tredje og fjerde kvartal 2022.   
 
Den faglige og reguleringsmæssige opfølgning på analyserne og anbefalinger er ikke en del af 
arbejdsgruppens opgave. 

ORGANISERING 
Arbejdsgruppe under Styregruppe for indsatser under Drikkevandsfonden på FL22. 
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Forperson: Anders Pilgaard (MST-VFS) 
Deltagere (pr. 6. marts 2022): Hans Peter Birk Hansen (FL, MST-VFS), Emilie Erlands Fuhr (MST-
VFS), Katrine Foss Pedersen (MST-GKO), Jesper Hannibalsen (FL, MST-GKO), Jakob Bruun 
Nicolaisen, (MST-H&V), Laust Lorentzen, (KEM-DEP), Mette Winsløw Grøn (KEM-DEP). 
 
Inddragelse af interessenter:  
Via følgegruppen inddrages efter behov repræsentanter for KL, DANVA og DVV til sikring af 
spørgsmålenes relevans og kvalitet, og til at sikre opbakning hos kommunerne til at deltage med at 
svare på spørgsmål mv. 
 
Efter behov inddrages fx GEUS og regioner for faglige og planlægningsmæssige input til analyserne 
omkring vandressourcestatus og de potentielt pesticidfølsomme lerområder. 

AKTIVITETER  
 Afklare proces frem mod kontrakt med en eller flere leverandører, herunder hvorvidt GKOs 

rammekontrakter kan danne grundlag for direkte tildeling af opgaven til en eller flere 
konsulenter. 

 Identificere, hvordan opgaven skal koordineres med BNBO-evalueringen ultimo 2022. 
 Præcisering af analysens formål i detaljer, samt hvordan og i hvilke formater (derunder et 

gennemtænkt dataformat for GIS-data) resultater skal bringes videre til øvrige arbejdsgrupper og 
som grundlag for eventuelle beslutninger om ændret regulering. 

 Udarbejde projektbeskrivelse, derunder tids- og leveranceplan, som grundlag for direkte tildeling 
eller udbud af opgaven eller opgaverne. Projektet forventes at omfatte indhentning af oplysninger 
fra alle kommuner, i udgangspunktet via spørgeskemaundersøgelser, interviews, eksisterende 
skriftligt materiale, fx vedtagne indsats- og vandforsyningsplaner. Det kan også være relevant at 
indhente oplysninger fra andre kilder og aktører, fx vandforsyninger, rådgivere, GEUS og 
regioner. På baggrund af de indsamlede data gennemføres analyser for alle kommuner og 
eventuelt dybdegående analyser i udvalgte områder. 

 Fungere som styregruppe for de analyseprojekter, som gennemføres i 2022. 
 Bidrage til årlig status til aftalekredsen, jfr. kommissoriet for styregruppen. 
 Bidrage til slutevaluering i 2026, i samarbejde med de andre arbejdsgrupper.  

 
 
Output af analyserne forventes at bestå af: 

 Statistiske oversigter for den enkelte kommune, aggregeret på forskellige vis, fx geografisk på 
landsdele eller regioner, samt nationalt. 

 Analyser og eventuelt anbefalinger til opfølgning i rapportformat. 
 GIS-kort for de data, hvor det er muligt, så bedst mulig efterfølgende anvendelighed sikres. 
 

 

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.  
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SNITFLADER 
ABG3 -> ABG1: Analysens resultater leverer input til justering af kriterier for identificering af 
strategisk vigtige drikkevandsområder samt for tildeling af tilskudsmidlerne fra 2023. Analysen 
leverer input til vurderinger af, hvorvidt der er behov for ændringer i lovgivning. 
 
ABG3 -> ABG2: Analysens resultater bidrager til arbejdet med identifikation af strategisk vigtige 
drikkevandsområder, revision af OSD og håndtering af potentielt pesticidfølsomme lerjorde fra 2023. 
Bidraget kan bl.a. bestå af anbefalinger til, hvordan kortlægningen mest hensigtsmæssigt kan foregå.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 


