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Add. 4. Kommissorium for  

Arbejdsgruppe 4 ”Tilskudsgruppen” under 
Styregruppe for indsatser under 
Drikkevandsfonden på FL22 

 
 

FORMÅL 
Etablering af en tilskudsordning til medfinansiering af drikkevandsbeskyttelse samt sløjfning af 

ubenyttede brønde og boringer. Ordningen løber over fire år i perioden 2022-2025, og det forventes, at 

tilskudsordningen åbner for ansøgninger første gang i september 2022. Tilskudsordningen skal sikre 

afløb af de midler, der er afsat på FL22 til formålet. Der skal sikres god interessentinddragelse, og 

ordningen skal udformes så enkelt og operationelt som muligt med hensyntagen til synergi med andre 

tilskudsordninger.  

ORGANISERING 
Arbejdsgruppe under Styregruppe for indsatser under Drikkevandsfonden på FL22. 

 

Forperson: Pia Jørgensen (FL, MST-Tilskud) 

Deltagere (pr. 6. marts 2022): Ida Søkilde Jelnes (MST-Tilskud), Katcha Koch Winther (MST-

Tilskud), Emma Line Tagø (MST-Tilskud), Emilie Erlands Fuhr (MST-VFS), Jesper Hannibalsen (FL, 

MST-GKO), Katrine Foss-Petersen (MST-GKO), Johan Munk Wolfhagen (KEM-DEP), Jette Raal 

Stockholm (MST-Tilskud). 

 

Inddragelse af interessenter:  

Via følgegruppen inddrages efter behov repræsentanter for KL, DANVA og DVV, fx til at trykprøve om 

ordningen er forståelig og attraktiv. 

 

Såfremt der opstilles kriterier om synergi til eks. natur, miljø, friluftsliv i tilskudsordningen kan andre 

interessenter fra følgegruppen inddrages efter behov. Endelig er det relevant, at Klima-skovfonden og 

evt. andre tilskudsordninger inddrages i afdækning af samspil med andre tilskudsordninger. 

AKTIVITETER 
Generelle forberedende aktiviteter for tilskudsordning: 

 Afklaring af resultatkrav, milepæle og succeskriterier. 

 Udarbejdelse af tids- og procesplan. 

 Afklaring af målgruppe, medfinansiering, støtteberettigelses- og prioriteringskriterier ud fra 

kriterier fra ABG1 

 Afklaring af og udarbejdelse af bekendtgørelse og vurdering i forhold til statsstøttereglerne 

sammen med KEM-DEP. 

 

Administrative aktiviteter forud for åbning af ansøgningsrunde: 

 Intern afklaring af hvilke enheder, der foretager sagsvurdering/-behandling. 

 IT-opsætning (F2) for ansøgningsselvbetjening og sagsbehandling af tilsagnssager. 

 Evt. GIS-opsætning af støttelag og ansøgerlag i Miljø- og SagsGIS. 

 Udarbejdelse af ansøgningsvejledning, FAQ’s mm. 



 

 

2 

 Annoncering inkl. info-materiale, hjemmeside, evt. film, møde(r) evt. på Grundvandsdag i juni. 

 

Aktiviteter efter ansøgningsrunde: 

 Afklaring af fordeling af sagsbehandling mellem enheder i MST 

 Evaluering på baggrund af 2022-ansøgningsrunde og input fra Arbejdsgruppe 2 og 3 i forhold til 

især udpegning af strategisk vigtige drikkevandsområder. 

 Justere ansøgningsmaterialet for 2023-runde, og efterfølgende runder. 

 Årlig afrapportering/status på effekter af ansøgningsrunde/udstilling af data. 

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

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

 

Output forventes at bestå af: 

 En effektiv tilskudsordning med afløb for de afsatte midler 

 Effektmål (skal afklares nærmere i arbejdsgruppen)  

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: Udarbejder 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. 

 

ABG2: De strategisk vigtige drikkevandsområder identificeret af ABG2 anvendes som kriterie for 

ansøgning af ABG4. Derudover levere ABG2 GIS-kortgrundlag (støttelag og ansøgningslag) til brug for 

sagsbehandlingen af ansøgninger. 

 

ABG4 <-> ABG3. 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. 


