
 
   

 
Orientering om politisk og administrativ proces for ud-
arbejdelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse  

 

I dette notat orienteres Teknik- og Miljøudvalget om processen for ud-

arbejdelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Københavns 

Kommune.  

 
Baggrund 
 
I Danmark anvendes grundvand til drikkevand. Derfor er det vigtigt at 

beskytte grundvandet, så man også fremadrettet kan nøjes med sim-

pel vandbehandling, før vandet kan drikkes. For at målrette indsatsen 

gik staten (Miljøstyrelsen) i gang med en grundvandskortlægning in-

denfor vandværkernes indvindingsoplande i forhold til arealanvendel-

sen, forureningskilder og den naturlige beskyttelse af grundvandet. Et 

indvindingsopland er det område, hvor grundvandet til en vandforsy-

ning dannes. Det kan strække sig ind under flere kommuner. På bag-

grund af grundvandskortlægningen udpeger Miljøstyrelsen i en be-

kendtgørelse, de områder (indsatsområder), hvor det er nødvendigt 

med en ekstraordinær indsats for at beskytte drikkevandsressourcerne.  

Sammen med offentliggørelsen i bekendtgørelsen overdrages kortlæg-

ningsmaterialet til de berørte kommuner, som herefter har to år til at 

udarbejde forslag til en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Af ind-

satsplanen skal det bl.a. fremgå, hvilke indsatser de berørte kommuner 

vil iværksætte for at beskytte grundvandet. Hvis indsatserne medfører 

en direkte påvirkning af private grundejer, skal disse have besked senest 

ét år efter offentliggørelsen af bekendtgørelsen.  

Det er første gang, at der skal udarbejdes en indsatsplan for grund-

vandsbeskyttelse i Københavns Kommune, da man har afventet Miljø-

styrelsens grundvandskortlægning og udpegning af indsatsområder. 

Ramme for Københavns Kommunes arbejde med indsatsplanen 

De enkelte indsatsområder kan strække sig over flere kommuner, da 

grundvandet bevæger sig på tværs af kommunegrænserne (se kortbi-

lag). Derfor er der behov for at samarbejde med de øvrige berørte kom-

muner, så der er en sammenhæng i grundvandsbeskyttelsen. De ind-

satsområder, som er udpeget i Københavns Kommune, berører også 

Frederiksberg, Rødovre og Hvidovre kommuner.   

Indsatsplanen skal beskrive de eksisterende forureningstrusler og be-

hovet for beskyttelse. Derudover skal planen angive, hvilke indsatser 

kommunen vil gennemføre for at beskytte drikkevandsressourcen. 
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Det kan omfatte såvel nye konkrete foranstaltninger f.eks. kampagner 

som retningslinjer for kommunens afgørelser og tilladelser på vandom-

rådet. Indsatserne kan også medføre direkte påvirkning af private 

grundejeres adfærd f.eks., hvis man vælger at sætte begrænsninger på 

brug af pesticider eller salt på private arealer.  

Derudover kan der være mere generelle indsatser som fx målrettet ke-

mikalietilsyn på virksomheder at undersøge alternative midler til glatfø-

rebekæmpelse, stille særlige krav ved nedsivning af regnvand i særlige 

sårbare områder, udføre målrettede kampagner for grundvandsbeskyt-

telse m.m.  

Kommunalbestyrelsen har pligt til at nedsætte et koordinationsforum til 

at bistå sig med udarbejdelsen af indsatsplaner. Koordinationsforum-

met skal bestå af repræsentanter for vandforsyningsselskaberne i kom-

munen, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien, berørte 

lodsejere og eventuelle andre relevante parter/organisationer i kommu-

nen.  

Indsatsplanen skal derudover præsentere en tidsplan for gennemfø-

relse af indsatserne. Det vil fremgå af tidsplanen, hvem der er ansvarlig 

for gennemførelse af indsatserne, samt afholdelse af evt. udgifter for-

bundet dertil, men Københavns Kommunes eventuelle andel vil skulle 

findes ved kommende forhandlinger om budgetterne for 2023 og 

2024. 

Status og deadlines for indsatsplanen i Københavns Kommune 

Tre mindre indsatsområder i Københavns Kommune ligger mod vest 

op mod Hvidovre og Rødovre kommuner, og blev offentliggjort i 2018. 

Det største indsatsområde, der ligger indenfor indvindingsoplandet til 

Frederiksberg Forsyning, blev forsinket og først offentliggjort af Miljø-

styrelsen i januar 2021. Der igangsættes nu udarbejdelse af én samlet 

indsatsplan for de arealer i indsatsområderne, der ligger indenfor Kø-

benhavns Kommunes grænser.   

Et år efter offentliggørelsen, dvs. i starten af 2022, skal kommunen 

fremlægge udkast, der beskriver de indsatser, der foreslås rette mod 

den enkelte, private grundejere i Københavns Kommune. Dette gøres 

for at sikre, at grundejerne ved besked om forventede indsatser på de-

res arealer. Udkastet udarbejdes med inddragelse af koordinationsfo-

rum og evt. berørte grundejere.  

Senest primo 2023 skal Teknik- og Miljøudvalget have godkendt forslag 

til indsatsplanen. Miljøstyrelsen kan dispensere fra toårsfristen, når helt 

særlige tilfælde foreligger.  

Tidsplan for den politiske proces 

• 26. april 2021 – Orientering til Teknik- og Miljøudvalget 

(denne)  

Opstart af udarbejdelse af indsatsplan for grundvandsbeskyt-

telse   

• Medio 2021 - Indstilling til Teknik- og Miljøudvalget om:  
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o Godkendelse af forslag til repræsentanter i Koordinati-

onsforum (organisationer / myndigheder / be-

rørte grundejere), som forvaltningen foreslår at invitere  

o Godkendelse af forvaltningens oplæg til organisering 

dvs. hvem der skal styre og er ansvarlig for koordinati-

onsforum.   

 

• Primo 2022 – Indstilling til Teknik- og Miljøudvalget om:  

o Godkendelse af forslag til indsatser, der har direkte be-

røring med private grundejere. 

 

• Primo 2023 – Indstilling til Teknik- og Miljøudvalget om:  

o Godkendelse af forslag til indsatsplan for grundvands-

beskyttelse (samt miljøvurdering af planen hvis rele-

vant).  

 

• Medio 2023 indsatsplanen i høring (min. 12 uger)  

 

• Medio 2023 – Indstilling til Teknik- og Miljøudvalget om:  

o Godkendelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse   

 
 

Hans Christian Karsten 

Vicedirektør 
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Orientering om politisk og administrativ proces for ud-
arbejdelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse  

Kortbilag 

 

Der er udpeget indsatsområder i Københavns kommune i to omgange:  

Første gang omhandlede indsatsområder indenfor oplandene til Rød-

ovre, Hvidovre og Islevbro vandværk (skraverede).  

Den anden udpegning ligger indenfor indvindingsoplandet til Frede-

riksberg Forsyning (blå). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


