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I de gode gamle dage i amtet
Prioritering i de gamle regionplaner
1. Drikkevand
2. Natur
3. Landbrug og industri



Vandplaner-Vandhandleplaner-Vandområdeplaner
Prioritering 1. generation af vandplaner
Retningslinje 38: 
Man må ikke meddele tilladelse til vandindvinding hvis det kan hindre 
miljømål
Retningslinje 39: 
Hvis ressourcen er knap så, som de gamle prioriteringer i amtet

I dag
• Max 30 % af grundvandsdannelsen
• Vægter naturen højere end drikkevand?



Kommune vs. Stat

• Staten melder ud at der kvantitativt kun må indvindes 30% af 
grundvandsdannelsen for at der er tale om en bæredygtig indvinding

– Hvad betyder det for kommunens sagsbehandling
– Kan vi gå efter den gode gamle prioritering af sige nej til alt der ikke er 1. 

prioritet, dvs. nej til markvanding, og industri.
• Staten siger sikkert at det er kommunalt selvstyre men hvad betyder det?

• Staten melder ud af indvinding ikke må gå ud over naturen
– Er vi så der hvor naturen har 1. prioritet og drikkevand har 2. prioritet

• Staten melder ikke rigtigt ud hvad vi skal gøre
– Bestemmer kommunen selv
– Skal kommunerne rette sig efter vandområdeplanerne så må Staten også melde 

nogle klare retningslinjer ud



Kommune vs. Kommune

• En kommune er ikke én enhed
– Grundvand/drikkevandsfolket vil måske prioritere drikkevand til borgerne
– Naturfolket vil måske prioritere at naturen ikke drænes for vand
– Planfolket vil måske have byudvikling, industri mv. som kræver mere vand
– Politikere vil måske have bosætning, byudvikling, glade landmænd der må 

vande, hver kommune er jo i konkurrence med hinanden for at tiltrække



”Overmyndighed”

• Politi
– 2 vandhuller (gadekær) er blevet drænet fordi politiet har mistanke om det eller 

andet (som de ikke oplyser). Måske har de pågældende vandhuller ikke den 
store naturmæssige værdi, men §3 er de sikkert. 

• Bygge og anlæg
Større anlægsprojekter f.eks. Bane Danmark. Grundvandssænkning i forbindelse 
med anlægsarbejde kan tørlægge nærliggende private brønde. De må uden 
tilladelse bortlede 100.000 m³/år i 3 år. Dog ikke nærmere end 300 m for §20 
anlæg. Men en privat brønd har ingen §20 de har bare en gammel ret.



Indsatsplan

Som eksempel har Guldborgsund Kommune gjort dette i deres 
kommende indsatsplan for at ”bevare” så meget som muligt til 
drikkevand

• Inden for grundvandsindvinding prioriteres der meget skarpt
1. Almen drikkevand

• Det der hører under et vandværks naturlig forsyningsområde som er
– vand til den almene husholdning, skoler, institutioner mv. 

2. Andet
• Markvanding
• Større landbrug
• Industri
• Vand der ikke kræver drikkevandskvalitet

– Spa, swimmingpools mv.

• Ingen ny markvanding i OSD
• Større landbrug (>10.000 m³/år) mv. skal ud af vandværkerne. 
• Vi kun sige nej til spa, swimmingpools mv. i lokalplanen
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