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Naturstyrelsen 

Høringssvar vedr. udkast til Bekendtgørelse om overgangsordning 
for udpegning af drikkevandsressoucer 
 
Med brev af 30. juli 2013 har Naturstyrelsen fremsendt udkast til bekendtgørelse om 
udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer og udkast til vejledning om 
indsatsplaner.  
 
Vedrørende udpegningen af drikkevandsressourcer er der i udkastet til bekendtgørelse 
vedlagt de senest ajourførte områdeudpegninger (OSD, OD mv.), som er opdateret på 
baggrund af den seneste viden indhentet i forbindelse den statslige 
grundvandskortlægnings arbejde. Derved følger udkast til bekendtgørelse op på det 
faglige grundlag kommunerne og regioner allerede har modtaget fra Naturstyrelsen i 
forbindelse med den løbende afslutning af kortlægningsarbejdet. 
    
Region Hovedstaden kan tilslutte sig de reviderede forslag til udbredelser af OSD og 
OD, som er vist i det vedlagte kortmateriale til udkastet til bekendtgørelse og som 
ligeledes er offentliggjort på Danmarks Miljøportal, idet disse fint afspejler 
resultaterne af Naturstyrelsens kortlægningsarbejde i Helsingør- og Mølleå-området 
samt på Amager.  
 
Region Hovedstaden er opmærksom på, at den eksisterende udpegning af OSD-
område på Frederiksberg, som har været udpeget siden første udpegningsrunde i 
Regionplanerne fra 1997, indgår uændret i kortmaterialet til udkast til bekendtgørelse. 
Endvidere er Region Hovedstaden opmærksom på ud fra oversigter over 
Naturstyrelsens fremdriftsplaner for grundvandskortlægningen, at Styrelsen ikke har 
planer om at gennemføre en kortlægning af grundvandsmagasinerne i Frederiksberg 
og Københavns Kommuner. Der er imidlertid behov for en opdateret kortlægning 
grundvandsressourcen af hensyn til myndighedernes vurdering af indsatsbehov og –
omfang – herunder regionens indsats på jordforureningsområdet.  
 
Region Hovedstaden vil derfor foreslå, at Naturstyrelsen gennemfører en 
grundvandskortlægning af vandressourcen under Frederiksberg og Københavns 
Kommuner med de nye metoder og principper, som har været anvendt det seneste årti 
i forbindelsen med kortlægningen af de øvrige grundvandsmagasiner i Danmark. En 
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kortlægning af grundvandsmagasinernes tilstand og sårbarhed samt en samlet 
kortlægning af risici i forhold til drikkevandsindvindingen på Frederiksberg vil kunne 
udgøre et opdateret grundlag for vurdering af udpegning, administration og 
beskyttelse af grundvandsressourcen under Frederiksberg og Københavns Kommuner. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Sune Impgaard Schou 
Miljødirektør 


