
 
 

Dato: 29. januar 2016 

 

Til: Naturstyrelsen 

 

 
 
Masnedøgade 20 
2100 København Ø 
Telefon: 39 17 40 00 
Mail: dn@dn.dk 
 
 
 
 
 

 

Høring af udkast til bekendtgørelse om indsatsplaner, J.nr. NST-4600-00082 

DN har modtaget udkast til bekendtgørelse om indsatsplaner, som foreslås ændret som følge 

af vandsektorforliget.  

 

Den primære årsag til ændring af bekendtgørelsen er vandsektorforliget af 29. april 2015, 

hvorefter det alene er kommunerne, der skal have kompetence til indsatsplanlægning.  

 

Det er tidligere påpeget af DANVA, at det er uheldigt og misforstået, at vandselskabernes mu-

lighed for at lave indsatsplaner fjernes. Vandselskabernes planer forpligter ikke kommunerne, 

men giver vandselskaberne mulighed for at forbedre beskyttelsen af drikkevandet i en situati-

on, hvor kommunerne ofte har vanskeligt ved at prioritere opgaven tilstrækkeligt til at tilgode-

se forsyningernes behov. DN støtter denne opfattelse og skal opfordre til, at vandselskaberne 

fortsat får mulighed for at tage initiativ til og drive beskyttelsen af drikkevandet. 

 

De øvrige forslag til ændringer er tilsyneladende foreslået af Naturstyrelsen på eget initiativ. Vi 

har følgende bemærkninger: 

 

Ad 1, Kommunernes gældende et års frist til udarbejdelse af et udkast til foranstaltninger over 

for de berørte lodsejere ændres, ligesom der indføres en ny frist på to år for vedtagelse af ind-

satsplanen. 

 

Et-årsfristen for at udarbejde udkast til foranstaltninger over for lodsejere ændres, så den 

gælder fra udpegning af området i bekendtgørelse i stedet for som nu at gælde fra afslutning 

af den statslige grundvandskortlægning. Denne ændring anser vi for at være hensigtsmæssig, 

da udpegningen er det formelle grundlag for kommunens pligt til at udarbejde indsatsplanen.  

 

Det kan derimod få utilsigtede bivirkninger, når man pålægger kommunerne at have vedtaget 

indsatsplanerne to år efter udpegning af indsatsområderne. Det kan ganske vist forekomme 

rimeligt for lodsejere, at de skal have vished med hensyn til omfanget af eventuelle restriktio-

ner på deres ejendom som følge af indsatsplanen, senest to år efter udpegning af indsatsom-

rådet. Men som det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 26 a, skal kommunerne forsøge at 

opnå en frivillig aftale med lodsejerne, inden der kan pålægges rådighedsindskrænkninger eller 

andre foranstaltninger. Med en tidsgrænse på 2 år fra udpegning af indsatsområdet vil for-

handlingerne om frivillige aftaler komme under et tidspres, som kan føre til øget anvendelse 

muligheden for at give pålæg. 

 

Ad 2, Kommunernes høringsprocedure forenkles. 

 

DN har ikke bemærkninger til forenkling af proceduren, så der kun er pligt til at høre berørte 

lodsejere. 
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Ad 3, Der fastsættes et dokumentationsgrundlag for kommunernes pålæg om rådighedsind-

skrænkninger efter miljøbeskyttelseslovens § 26 a. 

 

I den gældende bekendtgørelse om indsatsplaner fremgår kravet om dokumentation af § 9, 

som lyder 

§ 9. Pålæg efter miljøbeskyttelseslovens § 26 a om rådighedsindskrænkninger eller andre foran-

staltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod 

forurening med nitrat eller pesticider, kan kun pålægges den enkelte ejer, når foranstaltningen er 

nødvendig for at opfylde målet med en indsatsplan, der opfylder kravene i denne bekendtgørelse. 

 

I forslaget til ny bekendtgørelse tilføjes  

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse om rådighedsindskrænkninger efter miljøbeskyttelseslo-

vens § 26 a, skal ske ud fra en samlet vurdering af de hydrogeologiske forhold samt arealanven-

delsen, herunder f.eks.  

1) data fra vandanalyser, f.eks. fra den lovpligtige boringskontrol,  

2) forekomst af miljøfremmede stoffer i grundvandet,  

3) stigende tendenser af nitrat, pesticider eller øvrige relevante stoffer, eller  

4) andre relevante forhold. 

 

DN har ikke kendskab til baggrunden for, at Naturstyrelsen har fundet anledning til denne tilfø-

jelse. Vi finder som udgangspunkt tilføjelsen overflødig og i bedste fald indholdstom. Det be-

mærkes, at kravene til den hydrogeologiske kortlægning, når det gælder rådighedsindskrænk-

ninger af hensyn til nitrat, fremgår i stor detalje af vejledning nr. 4/2000 om zonering.  

 

Når det gælder sårbarhed over for pesticider, mangler der fortsat et fagligt grundlag. DN har i 

høringsbrev til det seneste udkast til ændring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevands-

ressourcer foreslået, at beskyttelsen af drikkevandet i forhold til pesticider sker med udgangs-

punkt i følgende kriterier: 

 tynde, udtørrede, opsprækkede og/eller istektonisk påvirkede lerdæklag,  

 stor grundvandsdannelse eller  

 fund af pesticider – godkendte og/eller forbudte – i grundvandet.  

 

Ad 4, Sproglige ændringer 

 

DN har ikke bemærkninger til ændringen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bente Villumsen 

Miljøpolitisk medarbejder 

4097 3243, bv@dn.dk 


