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Notat om forarbejde til indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse

Miljøministeriet (nu Miljø- og Fødevareministeriet) påbegyndte i 2012 den statslige
grundvandkortlægning af kortlægningsområdet Tårnby-Dragør efter Vandforsyningslovens
bestemmelser om den statslige grundvandskortlægning.
Grundvandskortlægningen af kortlægningsområdet Tårnby-Dragør blev af Naturstyrelsen (nu
Miljøstyrelsen) meldt afsluttet den 26. november 2015 og Dragør Kommune og Tårnby Kommune
blev samtidig bedt om at gå i gang med en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter
bestemmelserne i vandforsyningsloven.
I forbindelse med udarbejdelse af forslag til indsatsplan har der været nedsat en arbejdsgruppe
med repræsentanter fra Dragør Kommune, Tårnby Kommune, HOFOR, TÅRNBYFORSYNING
Vand A/S, Region Hovedstaden, Sund & Bælt og CPH.
Dragør Kommunes Koordinationsforum (her kaldet Grundvandsforum) med politisk repræsentation
ved formand for Teknik- og Miljøudvalget i Dragør Kommune og formand for Teknik- og
Miljøudvalget i Tårnby Kommune har været inddraget ved opstart af udarbejdelsen af forslag til
indsatsplan. Grundvandsforummet er blevet præsenteret for og har drøftet forslaget på et møde
den 18. september 2017 i overensstemmelse med § 12 i Vandforsyningsloven.
Kommunens Grundvandsforum, som er et fælles Grundvandsforum for både Dragør og Tårnby
Kommune, består udover af repræsentanter fra Dragør Kommune og Tårnby Kommune af
repræsentanter fra HOFOR, TÅRNBYFORSYNING Vand A/S, Region Hovedstaden,
Miljøstyrelsen, Københavns Kommune, Sund & Bælt, CPH, Icopal samt interesseorganisationer
(Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling Dragør og Tårnby, Amagerlands
Producentforening) og lodsejere i området repræsenteret ved repræsentant fra
Grundejerforeningen Skippergaarden (beliggende i Dragør Kommune), Sammenslutningen af
Grundejerforeninger i Tårnby Kommune, Boligselskabernes landssammenslutning og Dansk
Industri.
Ved forelæggelsen for og drøftelsen af indsatsplanforslaget med Grundvandsforummet på mødet
den 18. september 2017 manglede den formelle juridiske binding for statens udpegning af
indvindingsopland, indsatsområde og følsomme indvindingsområder gennem den statslige
kortlægning, idet den kræver Miljø- og Fødevareministerens udpegning af områderne gennem
bekendtgørelsen om udpegning af drikkevandsressourcer. Den videre politiske behandling af
forslaget forud for en offentlig høring har derfor måttet afvente ministerens udpegning.
Miljø- og Fødevareministerens udpegning er efterfølgende sket, jf. Miljø- og Fødevareministeriets
bek. nr. 1420 af 28. november 2018 om udpegning af drikkevandsressourcer. Med Miljø- og
Fødevareministeriets bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer blev de
boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) samtidig udpeget.
Miljøstyrelsen har sammen med Region Hovedstaden i 2017 arbejdet på en afgrænsning af
indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg i forhold til Jordforureningsloven, hvilket blev
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afsluttet i 21. september 2017 og resultatet heraf danner baggrund for afgrænsningen af de
”prioriterede områder”, som forvaltningen har inddraget i indsatsplanen.
I 2019 udsendte Miljø- og Fødevareministeriet et forslag til bekendtgørelse om vurdering af
boringsnære beskyttelsesområder med forslag om, at kommunerne skal gennemføre en
risikovurdering inden for en 3-årig periode af samtlige boringsnære beskyttelsesområder i forhold
til erhvervsmæssig anvendelse af pesticider inden for disse. Med virkning fra 1. januar 2020 er
dette vedtaget, og Dragør Kommune er derfor forpligtet til i 2020 – 2022 at foretage en
risikovurdering for de i alt 11 boringsnære beskyttelsesområder i kommunen. Forpligtelsen er
inddraget i indsatsplanen.
Idet de boringsnære beskyttelsesområder indgår som element i forslaget til Indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse, har forvaltningen indføjet den lovbestemte risikovurdering af de
boringsnære beskyttelsesområder i forslagets retningslinjer. Indføjelsen er foretaget uden fornyet
inddragelse af Grundvandsforummet i forhold fællesmødet den 18. september 2017, idet der er
tale om en faktuel tilføjelse begrundet i ny lovgivning.
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