
Beslutningsreferat af møde i 
Grundvandsrådet d. 5. okt. 2020 
 
Deltagere:  
Bent Hansen (V) (formand) 
Michael Hemming Nielsen (Ø) 
Bernt Frydenberg (Smidstrup Vandværk) 
Jørgen Petersen (Gilleleje Vandværk) 
Michael Ingels Andreasen (Landboforeningen) 
Jens Andersen (Danmarks Naturfredningsforeningen) 
Dennis Grønnegaard Meyer (Teamleder) 
Steen Larsen og Christina Larsson (sagsbehandlere). 
Afbud: John Jørgensen (Dansk Industri) 
 
Perspektivplan 
På mødet blev udkast til perspektivplan for fremtidig vandforsyning drøftet, 
efter at udvalget Udvikling, By og Land d. 18.aug. 2020 havde besluttet at 
sende udkastet til planen i høring hos vandværkerne i Gribskov Kommune, 
Region Hovedstaden og Grundvandsrådet.  
 
Et samlet Grundvandsråd bakkede op om planen og forslog, at der i 
målsætningen tilføjes, at der sikres, at den fremtidige vandforsyning bygger 
på vand, der kræver en simpel vandbehandling. 
 
Grundvandsrådet foreslår således, at målsætningen der i udkast til planer 
lyder som følger:  
 
”Det er Gribskov Kommunes målsætning, at sikre en fremtidig bæredygtig, tilstrækkelig og 
kvalitetsmæssigt tilfredsstillende vandforsyning, der bygger på forekomsterne af 
grundvand, og som tilgodeser forbrugernes (borgere og erhverv) behov for drikkevand 
under hensyntagen til miljø og natur”. 
 
ændres til: 
 
”Det er Gribskov Kommunes målsætning, at sikre en fremtidig bæredygtig, 
tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning, der bygger 
på forekomsterne af grundvand, der kræver en simpel vandbehandling, og 
som tilgodeser forbrugernes (borgere og erhverv) behov for drikkevand 
under hensyntagen til miljø og natur”. 
 
Grundvandsrådet besluttede at sende følgende høringssvar til planen til 
Udvikling, By og Land: 
 
”Grundvandsrådet anbefaler udvalget Udvikling By og Land at godkende 
udkast til ”Perspektivplan for vandforsyning i Gribskov Kommune”. 
 
Grundvandsrådet har læst planen og finder, at den er en naturlig 
forsættelse af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse og i tråd hermed og 
ud fra en helhedsorienteret tilgang.  
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Grundvandsrådet bakker op om målsætningen i planen: ”Det er Gribskov 
Kommunes målsætning, at sikre en fremtidig bæredygtig, tilstrækkelig og 
kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning, der bygger på 
forekomsterne af grundvand, der kræver en simpel vandbehandling, og som 
tilgodeser forbrugernes (borgere og erhverv) behov for drikkevand under 
hensyntagen til miljø og natur”. 
 
Grundvandsrådet lægger i sin anbefaling til UBL om at godkende planen 
vægt på, at planen ikke lister endelige og konkrete forslag, men lister forlag 
til initiativer, der hvis de udmøntes kan skabe grundlag for at træffe de 
kloge beslutninger om den fremtidige vandforsyning.  
 
Endelig hæfter Grundvandsrådet sig ved, at der med planen lægges op til at 
udmøntningen af initiativer bygger på frivillighed fra vandværkernes side 
af”. 
 
BoringsNære BeskyttelsesOmråder 
På mødet orienterede administrationen om en ny lovpligtig opgave, der 
består i at kommunen at Gribskov Kommune inden 1. okt. 2022 skal 
gennemgå alle vandværkers Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) på 
landbrugsjord og BNBO på øvrige arealer, hvor der anvendes pesticider til 
erhvervsmæssige formål. Dette med henblik på at vurdere behovet for 
yderligere indsats for at reducere risikoen for forurening af grundvandet.  
 
I Gribskov Kommune er der 63 BNBO med i alt 162 ha, men der er overlap 
for ca. halvdelen. 22 BNBO har ingen erhvervsmæssig anvendelse af 
pesticider (Tisvilde, Asserbo, Esbønderup, Esbønderup Skovhuse).  
 
I vurderingen af behov for yderligere indsatser, skal der argumenteres for, 
hvorfor der ikke skal foretages yderligere. Kommunens skal gennemgå 18 
punkter, bl.a. vigtigheden af den enkelte boring, beskyttelse, trusler osv. 

 
En indledende screening er påbegyndt og forventes afsluttet i efteråret 
2021, hvorefter resultatet blive forlagt UBL sammen med forslag til 
principper for indgåelse af dialog med henblik på at indgå frivillige aftaler, 
og hvilke typer aftaler, der arbejdes på at indgås mv.  
 
Vand på tværs 
Administrationen orienterede om et projekt ”Vand på tværs” i samarbejde 
med Region Hovedstaden. Projektet omhandler et udvidet 
kordineret samarbejde om grundvandsbeskyttelse Kommunen, Regionen, 
vandværker (hvem?), nabokommuner og Miljøstyrelsen imellem. 
Initiativer listet i Perspektivplanen vil kunne udmøntes vha. midler fra 
Region Hovedstaden. Projektet behandles politisk i efteråret 2020. 
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