Til borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer

Kommunernes administration af vandindvindingstilladelser
Jeg er opmærksom på, at kommunerne for tiden er meget optagede af at meddele
fornyede vandindvindingstilladelser, da en stor del af de eksisterende tilladelser til
1
almene vandforsyninger udløber den 30. oktober 2016 .
Hvad angår indvindingstilladelser til markvanding skal jeg henlede
opmærksomheden på en nyere praksis fra Natur- og Miljøklagenævnet, der angår
kommunernes administration med at træffe afgørelser om
vandindvindingstilladelser efter vandforsyningslovens § 20. Tilladelser til
markvandindvinding kan blandt andet indeholde vilkår om maksimal årlig
vandindvindingsmængde samt vilkår om kontrol af den tilladte
vandindvindingsmængde. Klagenævnets praksis vedrører kommunernes vurdering
af den maksimale vandindvinding inden for ét kalenderår.
Derfor har jeg bedt Naturstyrelsen om at udarbejde en kort vejledning til
kommunerne om betydningen af den nyere nævnspraksis, som hjælp til
kommunernes administration.
./.

Vejledningen fremgår af vedlagte bilag.
Jeg ved desuden, at kommunerne er optaget af hurtigst muligt at kunne
administrere ansøgninger om indvindingstilladelser under hensyntagen til den nye
viden til brug for vurdering af indvindingens påvirkning af den økologiske tilstand
i vandløb. En viden, som på foranledning af Naturstyrelsen, er tilvejebragt af
Aarhus Universitet.
Jeg vil derfor oplyse, at Naturstyrelsen sammen med KL og en række kommuner
arbejder på hurtigst muligt at anvendeliggøre denne nye viden for kommunerne.
I forlængelse af offentliggørelsen af vandområdeplaner 2015-21 samt tilhørende
bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer vil Naturstyrelsen udgive en
vejledning til bekendtgørelsen om indsatsprogrammer, hvoraf det vil fremgå, at
kommunerne ikke er juridisk bundet til at anvende den hidtidige metodik
(medianminimumsvandføring) som grundlag for vurdering af
1

Et år efter vedtagelsen af den kommunale vandhandleplan, som kommunerne vedtog
senest den 30. oktober 2015 som opfølgning på Vandplaner 2009-15.
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indvindingstilladelser i forhold til påvirkning af vandløb. Det afgørende er således,
at kommunerne foretager den bedst mulige faglige vurdering af, om
”omgivelsernes kvalitet” bevares, jf. vandforsyningslovens § 2, og hvorvidt en given
vandindvinding vil betyde, at tilknyttede vandløb ikke kan opnå/bevare fastsatte
miljømål, jf. lov om vandplanlægning.
Jeg ser frem til en fortsat konstruktiv dialog kommunerne og Miljø- og
Fødevareministeriet imellem.

Med venlig hilsen

Esben Lunde Larsen
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