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Implementering af indsatsplanerne

Hvordan kommer vi videre?

Status:

• 2 indsatsplaner vedtaget (Beder og StautrupAabo)

• 1 indsatsplan vedtages i efteråret 2022

• Den 4. indsatsplan (Afventer ny kortlægning)

• Afgørelser I Overtaxationskommissionen

• Værktøjer til grundvandsbeskyttelse



Hvad kan indsatsplaner?

Hjemlen til grundvandsbeskyttelse ligger i 

indsatsplanerne

Kommunalbestyrelsen er ansvarlig overfor 

indsatsplanlægningen og skal angive de 

foranstaltninger, der skal gennemføres, samt 

retningslinjer for de tilladelser og andre afgørelser, 

der kan meddeles, og som har betydning for 

beskyttelsen af vandressourcen. 

Miljøbeskyttelseslovens §§24 og 26a giver 
kommunerne hjemmel til at beslutte 
rådighedsindskrænkning overfor pesticider og andre 
miljøfremmede stoffer



Store dele af grundvandsmagasinerne
i Aarhus kommune er sårbare

• Der er pres på ressourcen

• Strategi: Vandvision 2100

• Ca. 7000 ha sårbare områder mangler beskyttelse mod 
pesticider og andre forurenende stoffer



Værktøjer til
grundvandsbeskyttelse

• Dialog (tager lang tid) mindset, kommunikation
• Både frivillige aftaler og påbud
• Opkøb af jord og evt. efterfølgende videresalg
• Jordfordeling
• Planlægning: kommuneplan, 

vandforsyningsplan, spildevandsplan
• Tilladelser, afgørelser, tilsyn etc.
• Standard takster (Værktøj til vurdering af 

erstatningsfastsættelse) - ønske



Påbud om pesticidfri drift

Hobbyejendomme

• Ikke noget værditab (overtaksationens vurdering i Beder). Forsøg på
frivillige aftaler fortsættes.

Parcelhus ejendomme

• Ikke noget værditab. Forsøg på frivillige aftaler fortsættes.

Fuldtidslandbrug

• Forpagtningsaftaler og frivillige aftaler er ikke grundlag nok for 
værditabsvurdering.

• Afvente salg af sårbar jord for en bedre værditabsvurdering.

• Afvente statslig udmelding om værditabsfastsættelse



Kan grundvandsparker være et nyt
værktøj?

Nyt værktøj, eller ”gammel vin på nye flasker”?



• Kommunal jordfond - opkøb af jord og (efterfølgende 
videresalg,  jordfordeling)

• Skovrejsning, natur, klima (CO2), klimatilpasning

• Forsøge udlæg af grundvandsparker i Kommuneplan 
(med krav)

Hvordan kommer vi videre?

Nye værktøjer skal i brug



Afgrænse et prioriteret område

Indskrives i kommuneplan

Bestemmelse om ingen byudvikling

Synergi med skovrejsning, natur, klima, 

klimatilpasning, rekreative aktiviteter

Opkøb/frivillige aftaler

Forsyningerne ønsker

Hjemmel til total ekspropriation

Klar værditabsvurdering

Hvad kan grundvandsparker?



Politikere (og forsyning) ser grundvandsparker som løsningen

Udfordringer: 

• Staten melder ud, at de eksisterende virkemidler skal anvendes. 

• Drikkevandsfonden indeholder meget få midler, og vil den nogensinde blive stor nok?

• Dækker en park alle grundvandsdannende områder? I Aarhus er det MEGET store 

områder, så vi skal igen prioritere. 

• Vandselskaberne ønsker værktøj til værdifastsættelse. Kan lade sig gøre (kan man 

komme uden om individuel vurdering, åstedsforretning, klageadgang, osv????)

• Hvordan prioriteres når der hentes vand fra flere kommuner? Skal der være fælles 

grundlag for park-udlæg? Skal det være en statslig opgave? Og hvem bestemmer så 

risiko/behov/beskyttelsesgrad??

Grundvandsparker

Hvordan ser vi dem??



Sårbart

Politikere (og forsyning) ser grundvandsparker som løsningen

Udfordringer: 

• Vandselskaberne ønsker ny hjemmel til ekspropriation indenfor en grundvandspark. 

Hvordan argumenterer man for nødvendigheden for at beskytte? 

• Forsyningen vil finansiere 50% af opkøb i sårbare områder til skov/natur. 

• Hvem skal betale for opkøb mellem de sårbare områder? 

• Må kommunen opkøbe til gavn for vandforsyningen?

• Må vandforsyningen opkøbe til gavn for kommunen?

• Finansieringen kan blive dyr for kommunen – 50% i sårbare og mindst 50% 

udenfor

BESKYTTELSE UDENFOR GRUNDVANDSPARKER?????

Grundvandsparker

Hvordan ser vi dem??

Sårbart

BNBO

Sårbart

OSD
Skovrejsning ønsket

Grundvandspark



Skal vi beskytte noget, der ikke er sårbart? 

- og hvordan får vi det beskyttet?

Din mening om grundvandsparker

Hvordan får vi finansieret 

parkerne?

Kan vi komme i mål med 

grundvandsbeskyttelsen uden at 

bruge påbudsmuligheden?

Har vi tid nok til at vente på effekten af 

grundvandsparker/frivillighed?

Standard takster (Værktøj til vurdering af 
erstatningsfastsættelse) for kompliceret?

Andet?



”Tak.


