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Naturstyrelsens grundvandskortlægning er 
grundlaget for en målrettet beskyttelse af 
drikkevandsressourcen, der skal sikre, at det 
danske drikkevand fortsat kan produceres 
ved en simpel behandling af grundvandet. Et 
af kortlægningsresultaterne er revisionen af 
Områder med Særlige Drikkevandsinteresser 
(OSD), der rummer den grundvandsres
source, der skal bruges til drikkevandsfor
syningen i dag og i fremtiden. Det er her, at 
både forebyggende og akutte indsatser kan 
være nødvendige.

Kommunernes indsats
Kommunernes opgave er beskrevet i Vand
forsyningsloven og i ”Bekendtgørelse om 
ind satsplaner”.  Kommunerne skal udarbejde 
planer for grundvandsbeskyttelse ud fra Na
turstyrelsens kortlægning af den geologiske 
sårbarhed. Planerne udarbejdes i tæt samar
bejde med vandforsyningerne og regionerne 
og med inddragelse af relevante borgere og 
virksomheder.

De vigtigste resultater af Naturstyrelsens 
kortlægning er områder med særlige drik ke
vandsinteresser (OSD), følsomme indvin
dings oplande (FI), indsatsområder for nitrat 
(ION) samt oplande til vandværksboringer.

Regionernes indsats
I forhold til grundvandets sårbarhed overfor 
miljøfremmede stoffer lægger regionerne 
vægt på geologi (lerlagstykkelse) og ikke 
mindst vandtyper, der har stor betydning 
for mobilitet og nedbrydelighed af de miljø
fremmede stoffer. Såfremt Naturstyrelsen på 
baggrund af kortlægningsresultaterne revide
rer udpegningen af  Områder med Særlige 
Drikkevandsinteresser, er det et væsentligt in
put til regionernes planlægning og priorite ring 
af indsatsen i forhold til forurenede grun de, 
idet Danmarks værdifulde grundvands res sour
cer primært findes inden for områder med 
særlige drikkevandsinteresser.

Regionernes arbejde med at opspore, kort
lægge og undersøge forurenede grunde er 
væsentligt for det samlede overblik over ri si
koen for miljøfremmede stoffer i grundvan
det. Her er det afgørende for Regionerne, at 
indvindingsoplande og grundvandsdannende 
oplande til vandværkernes indvindingsborin
ger er entydige, samt at disse løbende opda
teres.  I indvindingsoplande med mange foru
renede grunde er det uhyre vigtigt, at 
re  gio nerne har et samlet overblik over alle 
væsentlige forureninger, for at kunne vurdere, 
hvilke forureninger, der er så belastende i 
forhold til drikkevandet, at de skal renses op. 

Risikobilledet for forureningerne sammen
holdt med den viden om grundvandets nuvæ
rende kvalitet og sårbarhed, som opnås igen
nem Naturstyrelsen kortlægning af 

grundvandsressourcen, er vigtig for regioner
nes beslutning om hvilke forurenede grunde, 
der skal oprenses.

I forbindelse med risikovurderingen af foru
renede grunde anvender regionerne data om 
grundvandets strømningsretning og –hastig
hed, undergrundens geologiske opbygning, 
samt grundvandskemiske forhold. Et tæt sam
arbejde om fælles identifikation og udnyttelse 
af data mellem de grundvandsbeskyttende 
myndigheder og vandværkerne er helt central 
for en effektiv grundvandsbeskyttelse. 

Vandforsyningerne
Vandforsyningerne er slutbrugere af grund
vandskortlægningen, da grundvandet er den 
råvare, som vores drikkevand baseres på. 
Vandforsyningernes fornemste opgave er at 
levere rent drikkevand til den danske befolk
ning – drikkevand, som der både er et politisk 
og et fagligt ønske om, kan produceres kun 
med simpel vandbehandling uden behov for 
at fjerne miljøfremmede stoffer. 

HOFOR (Hovedstadsområdets Forsynings
selskab) har, som landets største vandforsy
ning, grundvandsindvinding, der berører 
mere end 25 kommuner og to regioner, i høj 
grad brug for et fælles udgangspunkt og for
ståelse for opgaven og prioriteringerne som 
udgangspunkt for et godt samarbejde. Det er 
derfor vigtigt, at udmøntningen af grund
vandsbeskyttelsen sker på et robust grundlag. 
Samtidig skal forsigtighedsprincippet anven

Kommunernes, Regionernes og  
Vandforsyningernes ønsker til og brug 
af grundvandskortlægningen
Regionerne, kommunerne og vandforsyningerne er alle brugere af 

statens grundvandskortlægning, og vi samarbejder for at føre beskyt

telsen ud i livet. Samarbejdet mellem os, og med Naturstyrelsen, 

starter allerede under kortlægningsfasen, hvor vi, med vores kon

krete viden om oplandet, er med til at kvalificere kortlægningen. I 

artiklen vil vi vise, hvordan vi bruger Naturstyrelsens grundvands

kort lægning i det daglige arbejde med grundvandsbeskyttelse.
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staden allerede begyndt oprensning. De 
øvrige forureninger undersøges mere de
taljeret inden for de nærmeste år for at af
gøre, om der er en grundvandsrisiko af en 
størrelse, der gør, at regionen skal gennem
føre oprensning.

Regionen forventer i de kommende år også 
at se nærmere på, hvor stor risikoen er fra de 
resterende forureninger med chlorerede og 
andre højmobile stoffer.  Med den grund
vandsmodel, som Naturstyrelsen har opstillet 
for området, og med Regionens målrettede 
kortlægning af forurenede grunde, er der 
skabt et overblik over de væsentligste trusler 
mod drikkevandet. Dette overblik er forud
sætningen for at Region Hovedstaden kan pri
oritere rækkefølgen af de næste undersø gel
ser og oprensninger.  Det samlede 
risi ko  billede sikrer, at beslutningen om op
rensning sker på baggrund af en konkret mi l
jømæssig og økonomisk indsigt, således at 
der opnås en væsentlig og blivende effekt på 
kvaliteten af grundvandet til glæde for vand
forsyningerne og deres forbrugere.

Odense Vest – grundvandsbeskyttelse 
i både by og land
Assens og Odense Kommuner har udarbej
det planer for grundvandsbeskyttelse i kort
lægningsområdet Odense Vest på Fyn. Fra 
Naturstyrelsen får vi kort med områder med 
særlige drikkevandsinteresser, følsomme ind
vindingsoplande og indsatsområder for nitrat, 
som vi skal bruge til at målrette generelle og 
konkrete indsatser. Hertil kommer en række 
værdifulde temakort som f.eks. indvindings
op lande, potentialeforhold, dybden til redox
grænsen (hvor grundvandet bliver iltfrit) og 
ind og udstrømningsområder. 

I Odense Vest kortlægningsområde er store 
dele udpeget som indsatsområde for nitrat 
(ION), hvor staten anbefaler en indsats mod 
nitrat. I praksis er der dog ikke et akut behov, 
idet både nitrat og sulfatindholdet i det ind
vundne grundvand generelt ikke viser tegn på 
et kommende nitratgennembrud. Det bety
der, at vi kan fokusere på at arbejde med fore
byggende indsatser. 

I indsatsområder for nitrat (der også ofte er 
pesticidfølsomme) foreslår Odense og Assens 
kommuner derfor en række generelle indsat
ser i form af retningslinjer for tilladelser mm. 
Vi foreslår endvidere en række handlinger 
som f.eks. øget tilsynsfrekvens på landbrug og 
gartnerier, samt kampagner mod pesticidan
vendelse i bl.a. parcelhusområder og koloni
haveforeninger, f.eks. som undervisning i 
økologisk havedrift. Derudover skaber planen 
rammen for, at vandforsyningerne kan gå vi
dere med mere forpligtende aftaler, der hvor 

Figur 1: Forurenede grunde i indvindings
oplandet til Dybendal Vandværk. Fra 
Naturstyrelsen 2012 /1/

des ved risikoafvejning og prioritering, fordi 
det langtfra altid er muligt at flytte indvindin
gen til nye, rene grundvandsforekomster. 
Planer for grundvandsbeskyttelse og den 
efterfølgende konkrete udmøntning af grund
vandsbeskyttelsen bør derfor omfatte alle de 
nødvendige tiltag (både afhjælpende og fore
byggende) for at sikre, at en given vandind
vinding kan fortsætte. Her er følsomme ind
vindingsoplande (FI) og indsatsområder for 
nitrat (ION)  afgørende for en prioritering af 
indsatsen. Det er dog sådan, at mange vand
forsyningsselskaber ønsker at arbejde med be
skyttelse ikke kun inden for følsomme ind
vindingsoplande, men gerne inden for hele 
indvindingsoplandet til en kildeplads/boring.

Dybendal Vandværk – grundvandsbe-
skyttelse i et byområde
I bymæssige områder er det væsentligt, at der 
opnås et samlet overblik over risikoen fra alle 
de betydende forureninger i indvindingsop
landene til vandforsyningernes boringer, for 
at grundvandsbeskyttelsen kan blive effektiv. 
Opsporingen af forurenede grunde, baseret 
på både historiske oplysninger og indledende 
undersøgelser, er helt central.

Til eksempel er en målrettet kortlægning af 
forurenede grunde i indvindingsoplandet til 

Dybendal Vandværk i LyngbyTårbæk Kom
mune sket i et tæt samarbejde mellem Na tur
styrelsen og Region Hovedstaden. Inden for 
oplandet til Dybendal Vandværk indvindes der 
årligt ca. 0,7 mio. m3. Da oplandet er bynært, 
er den dominerende trussel mod drik ke
vands  indvindingen forurening fra renserier og 
gamle industrigrunde. 

I oplandet er der 45 kortlagte forureninger. 
15 er lokaliteter med høj risiko, hvor der er 
påvist chlorerede opløsningsmidler, benzen 
og MTBE (Methyl TertButyl Ether)(se figur 
1). Lokaliteter med chlorerede opløsnings
mid ler er i særligt fokus, idet de ofte giver 
jord og grundvandsforureninger med store 
overskridelser af kvalitetskriterierne. 

Der er på 7 lokaliteter fundet chlorerede 
opløsningsmidler i koncentrationer, der gør 
det muligt at foretage beregninger af størrel
sen af forureningsudvaskningen fra de enkelte 
grunde (fluxen). Prioriteringen af, hvor der 
først skal ske en indsats, kan foretages ud fra 
størrelsen af de beregnede fluxe til grund
vandsmagasinet.

De gennemførte overslagsberegninger 
viser, at det sandsynligvis er forureningsafgi
vel sen fra 45 lokaliteter, som udgør den stør
ste risiko for drikkevandsindvindingen. På den 
mest forurenede lokalitet har Region Hoved
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det viser sig nødvendigt.
I kortlægningsområdet finder vi det store 

regionale vandværk VandCenter Syd, samt en 
række mindre, private vandværker. VandCen
ter Syd har en særlig interesse i at be skyt  te 
sine indvindingsmuligheder, idet selskabet 
må forvente at stå som backup for de mindre 
vandværker, hvis de må opgive at levere vand 
til deres forbrugere. VandCenter Syd arbejder 
derfor medbåde afhjælpende og forebyg gen
 de foranstaltninger, for at sikre, at der er rent 
grundvand tilgængeligt. Da vandværket er 
omfattet af prisloftreguleringen, er det vig tigt, 
at grundvandsbeskyttelsesplanen udgør en 
solid argumentation for, at de forebyg gende 
foranstaltninger kan finansieres af vandvær
ket.

VandCenter Syd har, i samarbejde med 
Odense Kommune, defineret en differentie
ret indsats (se figur 2). Vi betragter indvin
dingsoplandene som vandværkets interesse
område, hvor forskellige generelle indsatser 
kan komme på tale. Nærmere boringerne har 
vi udpeget 25 års oplande (hvor grundvandet 
er mindre end 25 år om at strømme hen til 
boringen), Her gennemføres mere intensive 
foranstaltninger, f.eks. i form af skovrejsning 
og dyrkningsaftaler. 

Tæt på boringerne har vi 300 meter beskyt
telseszoner og BoringsNære BeskyttelsesOm
råder (BNBO), der begge giver mulighed for 
forbud og påbud baseret på Miljøbeskyttelses
loven. 

Som udgangspunkt ser vi gerne, at de min
dre, private vandværker gennemfører lig nen
 de foranstaltninger, men vi anerkender, at lys
ten til at arbejde med dyr grundvands be skyt
telse ikke er lige stor i alle vandværksbe
styrelser. Andre steder kan trusselbilledet dog 
være mere akut og behovet for indsatser der
for meget større. Her skal kommunen selv
føl gelig påbyde nødvendige indsatser, hvis 
forhandlinger med et vandværk ikke lykkes.

Der er også brug for grundvandskort-
lægning efter 2015!
Amterne og staten har udført et stort arbejde 
med at kortlægge grundvandsmagasinernes 
sårbarhed. Der er indsamlet og tolket et væld 
af værdifulde data, der er gjort tilgængelige 
for de relevante parter. 

Naturstyrelsens kortlægger på det overord
nede plan, hvor data tolkes sammen på en re
gional skala, og fokus er på den generelle sår
barhed og beskyttelse. Kommuner, regioner 
og vandforsyninger skal både arbejde med ge
nerelle indsatser inden for områder med sær
lige drikkevandsinteresser og indsatsområder 
for nitrat, og med specifikke indsatser på den 
enkelte kildeplads. I de specifikke indsatser 
skal den enkelte landmand eller virksomhed 
og det enkelte vandværk inddrages og det 
giver et noget tættere fokus end Naturstyrel
sens, hvilket kan give os udfordringer, fordi 
Naturstyrelsens kortlægning ikke altid er de
taljeret nok til at kunne anvendes på det 
lokale plan.

Vi mener, der er en række gode grunde til, 
at grundvandskortlægningen bør fortsætte 
efter 2015. Den geologiske sårbarhed overfor 
forskellige forurenende stoffer er stort set 
konstant, men vores forståelse af, hvad der er 
sårbart, og hvor det er sårbart henne, vil 
naturligvis ændre sig. Der kan komme nye 
data til, vi får nye ideer, og vi opnår nye er
ken  delser. Selve grundvandsressourcen er dy
namisk. Den tilgængelige mængde grundvand 
ændrer sig som følge af f.eks. klimapåvirknin
ger eller ændret behov for grundvand til våd 
natur. De store vandforsyninger, regionerne 
og kommunerne vil hver for sig bidrage med 
ny viden om ressourcen. Men hvem har det 
overordnede ansvar for at sammenstille data 
og omsætte data til sårbarhedsvurderinger? 
Som virkeligheden ser ud lige nu, er svaret 
muligvis ”ingen”, når vi når hen efter 2015. 

Som det er lige nu, vil et vandværk, der øn
sker at indvinde grundvand fra et nyt område 
uden for områder med særlige drikkevandsin
teresser, skulle betale for en ”grundvands
kort  lægning”, før kildepladsen kan tages i 
brug. Sådan en kortlægning kan blive ganske 
dyr for vandværket. Dette er efter vores me
ning ikke holdbart, idet det betyder, at vand
forsyningsstrukturen risikerer at fryse fast om
kring de udpegede områder med særlige 
drik kevandsinteresser (OSD)og eksisterende 
oplande uden for. Der bør derfor være en 
overordnet, solidarisk finansiering af denne 
kortlægning, for at sikre, at vandforsynings
struk turen kan udvikle sig frit efter 2015. 

I den ny vejledning i indsatsplanlægning fra 
2013 er nitratfølsomme indvindingsoplande 
(NFI) og indsatsområder for nitrat (ION) om

defineret til ”Følsomme Indvindingsområder” 
(FI) og ”Indsatsområder” (IO), og beskyttel
sen er ikke længere kun mod nitrat. Det er 
godt, at fokus nu er på alle typer forurening. 
Det er dog afgørende, at kommunerne i sam
arbejde med vandforsyningerne fortsat kan 
gennemføre grundvandsbeskyttelses i hele 
ind vindingsområdet.

Der er mulighed for at lave indsatser mod 
pesticider, men vores viden om de forskellige 
stoffers vej ned gennem jordlagene er stadig 
mangelfuld, og der bruges mange nyere pesti
cider, som vi end ikke leder efter, ud over 
den sparsomme overvågning der sker i for
bin  delse med Miljøstyrelsens godkendelses
ord ning. Vi ser et markant behov for at kigge 
nærmere på disse problemer. Og hvad med 
den store udbredelse af vertikale jordvarme
anlæg, isolerede fjernvarmerør, solfangere, 
skifergas og lignende? Vi gør klogt i at vurdere 
disse trusler så tidligt som muligt, og ikke når 
en eventuel skade er sket. 

Der foregår lige nu en dialog mellem KL, 
Staten og Danske Regioner omkring grund
vandskortlægningens fremtid. Vi håber, at 
drøftelserne munder ud i tiltag, der vil bi
dra ge til at sikre, at administrationen og be
skyttelsen af drikkevandsressourcen i Dan
mark kan blive effektiv og helhedsorienteret. 
Vi håber også, at vandselskabernes branche
foreninger bliver inddraget i dialogen, så den 
fremadrettede indsats også er rodfæstet i 
bran chen. Grundvand går på tværs af admini
strative grænser, og løsningerne bør tage hen
syn til dette.
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Figur 2: Forskellige beskyttelsesområder 
omkring vandværksboringer. BNBO = 
Bo ringsNære BeskyttelsesOmråder


