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Miljø- og Fødevareministeriet 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

 

 

 

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til ny bekendtgørelse og vejledning om 

kommunernes planlægning indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og 

indvindingsoplande, jr. nr. SVANA-400-00017. 

 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har den 1. juli 2016 udsendt udkast til ny bekendtgørelse og 

vejledning om kommunernes planlægning indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og 

indvindingsoplande med høringsfrist den 15. august 2016.  

 

Landbrug & Fødevarer kan tilslutte sig en ændring af virksomhedslisten, hvor store husdyrbrug og 

biogas er fjernet. Store husdyrbrug og biogasanlæg er allerede omfattet af en 

miljøgodkendelsesordning, og ved at fjerne disse virksomheder fra listen undgår man fremadrettet 

en dobbeltregulering af disse virksomheder. 

 

Det fremgår af vejledningen, at virksomhedslisten ikke er udtømmende. Det bør imidlertid anføres, 

at vejledningen ikke tilsigter at omfatte virksomhedstyper, som har en individuel miljøgodkendelse, 

da der ellers vil være tale om dobbeltregulering. 

 

Nedenfor fremgår yderligere bemærkninger til bekendtgørelsen og vejledningen. 

 

Bekendtgørelsen 

 

§ 2, stk. 1 

I den forslåede tekst i bekendtgørelsens § 2, stk. 1 er det anført, at områder med særlige 

drikkevandsintresser og indvindingsoplande til almene vandforsyningsområder skal friholdes for 

udlæg til erhvervsformål eller anlæg og ændret arealanvendelse af eksisterende 

kommuneplanlagte arealer, der medfører øget fare for forurening af grundvandet. I retningslinje 40 

er der tale om et udgangspunkt, der angår særligt grundvandstruende aktiviteter, mens der i 

forslaget til bekendtgørelse er tale om et påbud om at friholde, når der er tale om forøget fare 

uanset fareniveauet. Udkastet til bekendtgørelsestekst bør derfor lempes, så den alene omfatter 

særligt grundvandstruende aktiviteter. 

 

§ 2, stk. 2 

I § 2, stk. 2 opstilles tre forudsætninger for at kunne fravige påbuddet i stk. 1. En af disse tre 

forudsætninger er, at det ikke er muligt at finde en lokalisering uden for det omhandlede område. I 

praksis vil det altid bero på en vurdering. Det vil normalt altid være muligt at finde en placering uden 
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for den omhandlede områdekategori, der alene omfatter ca. 40 procent af landets samlede areal. 

Det vil imidlertid kunne være planlægningsmæssigt meget uhensigtsmæssigt at finde en anden 

placering, hvis det eksempelvis vil være i stor afstand fra den ønskede placering. Det bør afspejles i 

ordvalget. ”Ikke fundet muligt” kunne eksempelvis ændres til ”og at der ikke er fundet realistiske 

muligheder inden for en rimelig afstand”. 

 

Vejledningen 

 

Afsnit 2.3 

På side 9 oplyses, at arealer med stor grundvandsdannelse kan have relativt stor sårbarhed overfor 

stoffer, der kan udvaskes til grundvandet, og at forureninger alt andet lige vil blive udvasket relativt 

hurtigt og i store mængder til grundvandet. Det bør i denne forbindelse også påpeges, at en stor 

grundvandsdannelse alt andet lige også medfører en større fortynding af en eventuel forurening.  

 

En stor grundvandsdannelse bør ikke alene begrunde restriktioner. Det bør samtidig være en 

betingelse, at grundvandsdannelsen det pågældende sted udgør en væsentlig del af den samlede 

forsyning med drikkevand.  

 

Fodnote 6 

I fodnote 6, nederst side 10, anføres bekendtgørelse nr. 1520 af 15. december 2015 om 

planlægning (planloven). Dette er en bekendtgørelse om køreuddannelse. Den gældende 

bekendtgørelse af lov om planlægning er nr. 1529 af 23. november 2015. 

 

Punkt 3.1.3 

I første linje under punkt 3.1.3 må der skulle henvises til nr. 5 og ikke til nr. 6. 

 

Side 12 

I 3. afsnit side 12 omtales en ændring af planloven. Der bør anføres, hvilken ændring der henvises 

til.  

 

I næstsidste afsnit på side 12 omtales betingelserne for at fravige bekendtgørelsens § 2, stk. 1, 

herunder at det ikke skal være muligt at finde en anden lokalisering uden for de beskyttede 

områder. Denne betingelse bør omtales nærmere jf. tidligere bemærkning til bekendtgørelsen. 

 

Side 13 

Øverst side 13 omtales bekendtgørelsen om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. Det bør 

omtales nærmere, hvordan planlægningen kan stride mod denne bekendtgørelse. Tilsvarende bør 

bekendtgørelsen om miljømål omtales. 

 

Side 14 

I afsnit 3.1.8, side 14 omtales restrummelighed. Dette begreb bør beskrives nærmere. Det antages, 

at hensigten er at begrænse kommunernes arealforbrug til byudvikling mv. Det er ikke et begreb, 

der er omtalt i de statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017, men hensynet til 

begrænsning af arealforbruget er omtalt heri.  

 

I overskriften til afsnit 3.2.2 skal der tilføjes ”krav til” efter ”Bekendtgørelse om”. En tilsvarende tekst 

bør tilføjes i note 11 nederst på siden.  
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Til afsnit 3.3 bemærkes, at det ikke altid vil være et krav, at der er tilvejebragt et plangrundlag som 

forudsætning for, at der kan meddeles en miljøgodkendelse. 

 

Det anføres i afsnit 3, at en evt. VVM-tilladelse skal være på plads, før en virksomhed kan opnå 

miljøgodkendelse. En VVM-tilladelse kan træde i stedet for en miljøgodkendelse, hvis der i en 

miljøgodkendelse ikke er hjemmel til vilkår for visse forhold.  

 

Side 16 

Nederst side 16 bruges et påbud om at begrænse brugen af pesticider som et eksempel. Der bør 

anvendes et andet eksempel, idet pesticidanvendelse skal ske i henhold til Miljøstyrelsens 

godkendelse af de pågældende midler, hvorfor der kun i helt specielle tilfælde vil være behov for at 

regulere anvendelsen af pesticider. I tilfælde af at det måtte være nødvendigt, skal det ikke blot 

være ”begrundet”, men der skal være et ”dokumenteret” behov.  

 

I afsnit 4.1 anføres det, at listen i bilag 1 ikke er udtømmende. Det kan overvejes, om det bør 

anføres direkte, at husdyrbrug eller biogasanlæg i almindelighed ikke er vurderet til at udgøre 

virksomhedstyper, der giver anledning til nærmere konkret vurdering i denne sammenhæng. 

 

Bilag 1 

Bilag 1 er afgørende for hvilke virksomheder, der bør indgå i vurderingerne. Det er derfor vigtigt, at 

bilaget er så entydigt som muligt. Bilaget har fire søjler, hvor der i søjle 1 er en mere generel 

beskrivelse, mens der i søjle 2 er en mere præcis angivelse af virksomhedstyperne ved henvisning 

til listepunkter i godkendelsesbekendtgørelsen. Det bør anføres, at det er den præcise beskrivelse i 

søjle 2, der er retningsgivende. Eksempelvis er ”Større nedgravede tanke og rørledninger med olie” 

i søjle 1 på side 22 upræcis ved brug af ordet ”større”, mens henvisningen til 

godkendelsesbekendtgørelsen i søjle 2 giver en mere præcis afgrænsning.   

 

Såfremt der er spørgsmål eller problemstillinger, der ønskes uddybet, står vi naturligvis til rådighed. 

 

 

Med venlig hilsen 
 

 

Henrik Borg Kristensen 

Chefkonsulent 
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