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REFERAT 
 

Dagsorden 

 

Referat 

1. Velkommen Isabelle Vinten, MST, bød velkommen til følgegruppens medlemmer, som 
siden sidste ordinære følgegruppe er blevet udvidet med L&F og Danske 
Regioner. Isabelle kvitterede også for det store fysiske fremmøde og tegnede 
derefter ’spillepladen’ op for følgegruppens arbejde, jf. kommissorierne. Da 
det er en stor følgegruppe, henstillede Isabelle Vinten til, at medlemmerne 
fokuserer på organisationernes indspil målrettet de emner, der konkret er på 
dagsordenen. På et spørgsmål fra Jens Andersen, DN, om snitfladen til det 
kommende Drikkevandsforum blev det uddybet, at det, vi arbejder med i 
følgegruppen, er det faglige implementeringsspor af Drikkevandsfonden, 
mens Drikkevandsforum er det politiske spor, hvor andre spørgsmål kan 
tages op. 

 

2. Siden sidst 

- Meddelelser fra 
forperson og 
følgegruppens 
medlemmer 

 

- Opfølgning på den 
tekniske 
gennemgang d. 21. 
april 

 

Isabelle Vinten fortalte, at Miljøstyrelsen oplever stor politisk og faglig 
interesse for projektet, og at der fx allerede er en håndfuld kommuner, som 
har henvendt sig omkring tilskudsordningen. Isabelle Vinten orienterede 
også om, at Departementet har inviteret til et møde i Drikkevandsforum i 
maj. 

 

Følgegruppens tilbagemelding på den tekniske gennemgang den 21. april var 
generelt positiv. Som KL og L&F formulerede det, ser de desuden frem til at 
komme i gang med arbejdet. DVV nævnte, at særligt drøftelsen af de 
grundvandsdannende oplande og om, hvor mange år indvindingsoplandene 
skulle beregnes efter, havde været interessant, og DN supplerede med 
betragtninger om at fokusere på de sårbare dele af indvindingsoplandene 
samt på spørgsmålet om, hvornår der var nok viden til at handle. DR 
mindede om det trecifrede millionbeløb, regionerne årligt bruger til 
grundvandsbeskyttelse og på vigtigheden i at tænke alle kilder ind i 
beskyttelsen. Endelig kvitterede DANVA for, at den tilskudsbekendtgørelse, 
der pt. er i høring, vil blive etårig og dermed kan revideres, når vi bliver 
klogere, samt at det var rart med et så bredt fagligt forum, hvor man dog 
skulle huske kasketterne. 

 

3. Tilskudsbekendt-
gørelse  

Annsofie Gundlach, DEP, præsenterede, suppleret af Philip Grinder 
Pedersen, MST, udkastet til ’Bekendtgørelse om tilskud til sløjfning af brønde 
og boringer og til beskyttelsesforanstaltninger til sikring af drikkevand’, som 



 
 

følgegruppen har fået i intern høring fra 20. april med skriftlig svarfrist den 
4. maj kl. 10. MIM er særligt interesserede i at få bemærkninger til kriterier, 
derunder niveauer, og tilskudsstørrelser. 

 

Til den del, der omhandler sløjfning af brønde og boringer, nævnte DN, at 
der er meget forskel på, hvor dyrt det er at sløjfe på sandjorde og lerjorde. KL 
foreslog, at man så på dybden af boringerne og sårbarheden i området. DR 
foreslog et afstandskriterie til eksisterende indvinding og henviste desuden til 
den Vandfond, som eksisterede fra 1997-2001 for inspiration. DVV nævnte 
størrelsen på tilskudsbeløbet, der kunne få private til ikke at søge, hvis de 
ikke fik fuld omkostningsdækning, og DANVA foreslog, at man begrænsede 
tilskuddet til puljeansøgninger. Pia Jørgensen og Bettina Helle Jensen, begge 
MST, kvitterede for input og nævnte samtidig, at det også er vigtigt, at 
ordningen er nem at ansøge og administrere. Ida Kirstine Søkilde Jelnes, 
MST, mindede om, at tilskudsbekendtgørelsen er etårig, så den kan justeres 
efter første år. 

 

Til den del, der omhandler beskyttelsesforanstaltninger til sikring af 
drikkevand spurgte DN, hvorvidt formuleringen i § 15 om dækning af 
udgifter til forundersøgelser skulle forstås som en mulighed for at dække 
udgifter til forarbejde til og kvalitetssikring af kortlægningen. Annsofie 
Gundlach svarede, at det vil blive præciseret, at dette ikke er tænkt sådan. 
DANVA nævnte, at det er centralt, at MIM afklarer 
indtægtsrammeproblematikken ved tilskud. Lea Frimann, DEP, svarede, at 
det var DEP i gang med at afklare med Energistyrelsen. DVV nævnte, at de 
havde ’testet’ pointgivningen op mod en konkret ’case’ og på den baggrund 
vurderede, at prioriteringskriterierne umiddelbart virkede fornuftige. En 
række medlemmer af følgegruppen satte spørgsmålstegn ved, om 
indvindingsoplande er en tilstrækkelig præcis afgrænsning for tilskud, idet 
det ville være mere hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i de 
grundvandsdannende oplande. MST svarede, at de grundvandsdannende 
oplande ikke er robuste nok til formålet, da de konkrete infiltrationsområder 
til en specifik indvinding kan variere væsentligt fra år til år, samt at de 
desuden ikke er udpegede. Endelig var det styrelsens forventning, at 
ansøgningerne vil tage udgangspunkt i de dele af indvindingsoplandene og 
OSD, som ansøgerne selv vurderer er de væsentligste at beskytte, fx de 
områder, hvor de vurderer, at grundvandsdannelsen er størst, og at 
problematikken derfor forventes håndteret på den måde.  

 

4. Spørgeramme til 
delanalyse 1 

Philip Grinder Pedersen præsenterede spørgerammen for delanalyse 1, som 
planlægges sendt til kommuner og udvalgte vandforsyninger den 11. maj. 
Følgegruppen fik frist til den 3. maj kl. 12 for skriftlige bemærkninger. 

 

Philip Grinder Pedersen opfordrede desuden følgegruppen om at orientere 
via deres nyhedskanaler om igangsættelse af undersøgelsen for at øge 
svarprocent. 

 



 
 

KL bemærkede, at det ville være vanskeligt for en kommunal medarbejder at 
angive svarmulighederne ’Manglende tid/ressourcer’ samt ’Manglende 
ledelsesmæssig/politisk prioritering’, som fremgår flere steder. Førstnævnte 
kan være svær at definere, og sidstnævnte kan opfattes som kritik af egen 
organisation. MST svarede, at det var tilstræbt at finde bredt dækkende 
formuleringer, der objektivt afspejler det vilkår, at der løbende altid er behov 
for foretage prioriteringer mellem opgaver og tids/ressourceforbrug.  

DN fremhævede vigtigheden af, at der blev tilkendegivet en realistisk svartid, 
inklusive den tid, som skal bruges til at få kvalitetssikret svar hos kolleger 
eller chef.  

DN spurgte desuden, hvorfor respondent selv skal angive, hvilke 
udfordringer, der er mod drikkevandet, frem for at MST gør det. MST 
svarede, at hensigten er at få forståelse for det selvoplevede 
udfordringsbillede for at kunne sammenligne med status for indsatsen, samt 
at det desuden er vanskeligt for MST at angive et objektivt udfordringsbillede 
på kommuneniveau, da det kan variere meget inden for kommunen. 

 

5. Kommunikations
plan og udkast til 
nyhed til mst.dk 

Hans Peter Birk Hansen, MST, gennemgik et udkast til kommunikationsplan 
for MSTs del af projektet samt et udkast til nyhed. Følgegruppen blev bedt 
om at sende evt. input til nyhed og kommunikationsplan senest fredag d. 29. 
april kl. 12. DANVA foreslog, at hjemmesiden også omfatter links til andre 
relevante aktiviteter end Drikkevandsfonden, hvilket der blev nikket til. 
Følgegruppen opfordres til at gøre MST opmærksom på sådanne aktiviteter. 

 

6. Evt. Ikke noget til eventuelt. 

 

 
 

Aftalte handlinger: 
 

Handling 
Beskrivelse 

Ansvar 
Initialer 

Slut 
Dato 

Input til nyhed og kommunikationsplan FG 29/4 kl. 12 

Bemærkninger til spørgeramme FG 3/5 kl. 12 

Bemærkninger til Annsofie FG 4/5 kl. 10 

Respondenter fra vandforsyninger (kommunalt og forbrugerejede) MST 5/5 

Orientering om igangsættelse af undersøgelse delanalyse 1 FG (MST 
laver udkast 
nyhed) 

6/5 

 
 


