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Forringet grundvandsbeskyttelse som følge af L72
DN og DANVA havde foretræde for Miljøudvalget den 28. november, hvor vi fremførte, at L72
vil betyde dårligere beskyttelse af grundvandet.
I dag udarbejder kommunerne indsatsplaner for områder med særlige drikkevandsområder og
indvindingsoplande (40 % af Danmarks areal). Det er de blevet betalt for af vandforsyningsselskaberne. Finansieringen af indsatsplaner er fastlagt med udgangspunkt i, at der skal udarbejdes indsatsplaner for hele dette område, godt 17.000 km2. Det fremgår af lovens forarbejder.
L 72 vil betyde, at indsatsplanerne kun skal omfatte nitratfølsomme indvindingsområder (15
% af Danmarks areal). Hermed tages ikke højde for alle forureningstrusler, og indsatsen over
for nitrat kan være spildt, fordi grundvandet forurenes fra andre kilder. Endvidere vil vandforsyningsselskaberne have betalt omkring 2,7 mia. kr. for en ydelse, de ikke får. Problemstillingen er beskrevet i vores notat af 26. november 2013.
Naturstyrelsen fastholder i sin besvarelse af henvendelsen, at lovforslagets formulering er en
præcisering af gældende lovgivning. Vi er ikke enige, og henviser til nugældende lovs forarbejder, gældende praksis og den gennemførte finansiering heraf.
Vi anbefaler således, at den praksis, der var været gældende siden 1998, og som allerede er
finansieret, fastholdes. Dette kræver en ændring i forslaget til ny § 11a, stk. 1, nr. 5), som
følger:
5) delområder inden for de områder med særlige drikkevandsinteresser, jf. nr. 2, og indvindingsoplande, jr. nr. 3, på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og
den naturlige beskyttelse af vandressourcerne, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne (indsatsområder).
I den bekendtgørelse, som skal udstedes med hjemmel i § 11 a, skal det fastsættes, at indsatsområder skal omfatte et helt område med særlige drikkevandsinteresser, en hydrologisk
afgrænset del heraf eller et helt indvindingsopland uden for områder med særlige drikkevandsinteresser.
Med venlig hilsen

For Danmarks Naturfredningsforening
Susanne Herfelt, direktør, Miljø og Klima
30 25 60 56, she@dn.dk

For DANVA
Carl Emil Larsen
70 21 00 55, cel@danva.dk

