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Jordforureningsloven (LBK nr 895 af 03/07/2015) 

• § 1. Loven skal medvirke til at forebygge, fjerne eller begrænse 
jordforurening og forhindre eller forebygge skadelig virkning fra 
jordforurening på natur, miljø og menneskers sundhed. 

• Stk. 2. Med loven tilsigtes særligt at 

• 1) beskytte drikkevandsressourcer, 

- […] 

• 3) tilvejebringe grundlag for en koordineret og målrettet offentlig 
indsats med henblik på at undgå skadelig virkning fra 
jordforurening, 

- […] 

- § 2. Loven omfatter jord, der på grund af menneskelig påvirkning 
kan have skadelig virkning på natur, miljø og menneskers 
sundhed. Kapitel 4 b omfatter endvidere grundvandsforureninger, 
der ikke kan henføres til en jordforurening. 



Bekendtgørelse af lov om vandforsyning 
(26. januar 2017) 

• § 12. Til at bistå sig ved udarbejdelsen af indsatsplaner, jf. § 
13, opretter kommunalbestyrelsen et koordinationsforum 
bestående af repræsentanter for vandforsyningerne i 
kommunen, andre berørte myndigheder, jordbruget, 
industrien og eventuelle andre relevante parter i 
kommunen. 



Deltagelse i kommuners koordinationsfora 
Indsatsplanarbejdet, 
grundvandsbeskyttende 
tiltag 

 

Udveksle data om 
punktkilder, 
potentialekort, 
modelarbejde 

 

Forståelse for 
bæredygtighed af de 
enkelte vandforsyninger 

 

Rådgive om 
vandforsyningers 
kontrolprogrammer 

 

 

 



Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn 
med vandforsyningsanlæg (Lov om vandforsyning 
22. februar 2018) 

• Stk. 3. Tilsynsmyndigheden skal i en afgørelse fastlægge 
kontrolprogrammet for et vandforsyningsanlæg, jf. stk. 4-9, 
så vidt muligt efter indstilling fra den enkelte vandforsyning. 
Tilsynsmyndigheden skal til enhver tid tage et 
kontrolprogram op til fornyet vurdering, når dette er miljø- 
eller sundhedsfagligt begrundet.  



Deltagelse i kommuners koordinationsfora 
Indsatsplanarbejdet, 
grundvandsbeskyttende 
tiltag 

 

Udveksle data om 
punktkilder, 
potentialekort, 
modelarbejde 

 

Forståelse for 
bæredygtighed af de 
enkelte vandforsyninger 

 

Rådgive om 
vandforsyningers 
kontrolprogrammer 

 

 

 



Deltagelse i kommunale 
erfaringsudvekslings grupper 

=> Med en beskeden indsats 
opnås bred viden 



Ad hoc 
Grundvandsbeskyttende samarbejder 

Kommuner 

Brancheforeninger 

Grundejere 

Vandforsyning 

Lånegivere 

Ejendomsmæglere 

Andre Regioner og 
VMR 

REGIONEN 

Stat 

Forskningsinstitutioner Erhvervsdrivende 
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Private vandværker: 

Købelev 

Sandby 

Borresminde 

m.fl 

Samarbejde i grundvandsbeskyttende indsats 
overfor pesticidpunktkilder 

=> Mest godt grundvand for pengene 



Øvrige 
grundvandsbeskyttende 
samarbejder …. 

=> Regionens indsats fokuseres 
og kvaliteten øges 



 
..skabe bedre 

vidensgrundlag og 
optimere indsatsen 

for at sikre den 
nuværende og 

fremtidige 
vandindvinding mod 

forurening…. 

Paraplyaftale – formaliserede samarbejder 



Partnerskab I: Nybølle 

”..at sikre at regionernes 
indsats tilpasses og 
prioriteres efter nyeste 
viden om 
vandforsyningsplaner og 
indsatsplanarbejdet…” 
 
 
Skaber værdi ved 
• Viden 
• Koordinering 
• Samarbejde 
• Fælles finansiering 
• Fælles billede af 

fremtiden  

 

 

 

 
 



Partnerskab II: Ide katalog med 
handlemuligheder 
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Hvad sker der når der findes pesticider i 
drikkevand? 

15 

Partnerskab II: Ide katalog med handlemuligheder 
 



Samarbejde om teknologiudvikling i regionerne 
Testgrunde 



Teknologi udvikling 
På test grunden Stengården 



Udvikling af udvidede pesticid-analysepakker 

18 



Analysepakker – resultat og fremtidsperspektiv 

År 2000 Pb3(AsO4)2 

=> Fortsat stort behov 
for koordinering før vi 
er i mål 



Fremtidige behov for koordinering? 

• Pesticider: deltagelse i vandpanel med Mst forskningsinstitutioner, 
kommuner forsyninger 

 

• Data – udveksling mellem myndigheder og institutioner 

 

• Koordinerende samarbejde om vandplaner for større områder: er der 
vand nok i fremtiden og i den kvalitet vi ønsker? 

 

• Grundvandsstigninger - De forurenede grunde tænkes ind 

 

• Koordinering af implementering af vandrammedirektiv: regionerne 
har ansvar for jord- og grundvandsforureningsbidrag til 
overfladevandet 

 



Tak fordi I lyttede 


