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Velkomst ved Per Schriver - Per byder velkommen Siden sidste møde er der gennemført 
folketingsvalg og dannet regering. FL23 er endnu ikke vedtaget, 
hvilket betyder at kortlægningen gennemføres under den 
midlertidige bevillingslov indtil en endelig finanslov er vedtaget. 
Finansiering af Jupiterreformation og Drikkevandsfond skal 
ligeledes ske gennem finansloven. I regeringsgrundlaget er det 
desuden nævnt at drikkevandsfonden skal forøges.  
Hvorledes kortlægningen skal gennemføres som nævnt i 
regeringsgrundlaget, er endnu ikke beskrevet præcist. 

- Der er netop offentliggjort flere nye stillinger i 
grundvandskortlægningen, som følge af udvidelse af 
kortlægningens lønbudget. 

- Der er stor fokus på PFAS. Fund i grundvand er generelt lave 
koncentrationer i forhold til analyser fra prøver ved terræn, men 
vi ser ind i en større miljøproblem. Der er gennemført en 
suspectscreening i 2022 og Vandpanelet vil blive orienteret om 
resultaterne. 

Godkendelse af dagsorden Drøftelse af sløjfningsskemaer, er tilføjet som punkt under eventuelt 

Godkendelse af referat fra sidste møde  Godkendt 

Status grundvandskortlægningen v. 
Jesper Hannibalsen 

- Gennemgang af grundvandskortlægningens status på afsluttede 
opgaver i 2022 og forventningerne til afsluttede opgaver i 2023 

- I 2022 har GKO afsluttet 281 ’skal opgaver’ og forventningen til 
antallet af afsluttede opgaver i 2023 er at der afsluttes ca. 200 
opgaver.  
Der blev stillet spørgsmål til udstillingen af 
grundvandskortlægningens opgaveportefølje som udstilles via 
MiljøGIS, ift. hvad en indmeldt opgaver dækker over. 
Miljøstyrelsen svarer at en indmeldt opgave typisk dækker over 
ny eller ændret tilladelse på anlægsniveau, som kan dække over 
flere BNBO, indvindingsoplande og tilhørende NFI og IO. Danske 
Vandværker ønsker desuden at anlægID udstilles, hvilket 
Miljøstyrelsen vil forsøge at løse. 

 

BNBO evalueringen v. Per Schriver - Evaluering af den kommunale indsats på BNBO-område – Fase 1’ 
præsenteres i BNBO følgegruppen den 18. januar 

- Miljøstyrelsen rundsender evalueringen til 
koordinationsgruppen, efter rapporten er evalueret i BNBO 
følgegruppen  

- Danske Vandværker bemærkning: BNBO under genberegning er 
en væsentlig faktor  



 
 

 

Drikkevandsfond, herunder nationale 
GIS temaer fra 
Grundvandskortlægningen v. Jesper 
Hannibalsen 

Status på arbejdet under drikkevandsfonden. 
- Der er givet tilsagn for ansøgningsrunder i 2022 om tilskud til 

sløjfning af ubenyttede brønde og boringer samt til 
beskyttelsesforanstaltninger til sikring af drikkevand. 

- I Arbejdsgruppe 3, har der været afholdt 2 workshops om 
forvaltning af fremtidens drikkevandsressource med 
interessenter fra hhv. Fyn og Storkøbenhavn. 

- Der er indsamlet oplysninger hos kommuner og vandværker til 
rapport, som skal give status på den målrettede 
drikkevandsbeskyttelse i Danmark 

- I Arbejdsgruppe 2, er der igangsat arbejde i pilotprojektområde 
på Fyn. Miljøstyrelsen har afholdt flere møder samt en teknisk 
workshop med eksperter indenfor grundvandsmodellering ift. 
hvilke modeloutput fra grundvandsmodeller er relevante at 
inddrage i afgrænsningen af OSD, samt om der er behov for 
yderligere modelkørsler i pilotområdet. Efterfølgende vil input 
omkring fx kemi og administrative temaer indgå i arbejde i 
pilotområdet. 
 

Bekendtgørelse i høring v. Per 
Schriver 

Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 
sat i gang den 19. december 2022. Høringsfristen er den 20. februar 
2023. 
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2022/dec/hoering-af-
ny-bekendtgoerelse-om-udpegning-drikkevandsressourcer/  

Opdatering af zoneringsvejledning v. 
Per Schriver 

Zoneringsvejledningen, som beskriver arbejdsgangen og 
fremgangsmåden ved amternes udpegning af indsatsområder og 
følsomme indvindingsområder, omdannes til en beskrivelse af 
Grundvandskortlægningens aktuelle arbejde med 
områdeudpegninger.  
Den faglige begrundelse er, at der siden udgivelse i 2000  
- har været ændringer i fordeling af myndighedsansvar, således 

det er staten, der kortlægger grundvandets sårbarhed, og 
kommunerne der udarbejder indsatsplaner for 
grundvandsbeskyttelse. Det er dermed ikke længere staten, der 
vejleder og udsteder regler, og amterne der kortlægger 
grundvandsressourcen og står for udarbejdelsen af 
indsatsplaner. 
har været justeringer i lovkomplekset og herunder vedtaget nye 
bekendtgørelser og vejledninger i relation til 
grundvandsbeskyttelse, og der er udarbejdet detaljerede faglige 
procedurer for udførelse af grundvandskortlægningen.  
er udviklet nye metoder og metodikker.  
Miljøstyrelsen vil efter møde i Grundvandskortlægningens 
koordinationsgruppe orientere via nyhed på www.mst.dk/gko at 
zoneringsvejledningen bortfalder og erstattes med de nuværende 
udarbejdede faglige vejledninger, procedure og administrative 
retningslinjer, som kan hentes på Miljøstyrelsens hjemmeside  

https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2022/dec/hoering-af-ny-bekendtgoerelse-om-udpegning-drikkevandsressourcer/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2022/dec/hoering-af-ny-bekendtgoerelse-om-udpegning-drikkevandsressourcer/
http://www.mst.dk/gko


 
 

 

Grundvandsdag v. Per Schriver - Miljøstyrelsen forventer at afholde grundvandsdag den 30. marts 
2023. 

Kommende møder MST fremsender doodle om deltagelse i næste møde i august, som 
afholdes i Aalborg. 

Eventuelt Sløjfningsskemaer 
GEUS har i borearkivet modtaget nogle sløjfningsskemaer, hvor 
sløjfningen ikke er sket efter reglerne. Der var enighed i 
koordinationsgruppen om, at det i sådanne tilfælde er den pågældende 
kommune som skal orienteres. 
 

 


