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DATO: 25. juni 2021 

PROJEKTNR.: 3004 

CV 

Vedr.: Revison af planlov og grundvand 

Problemstilling 

Beskyttelsen af drikkevandsinteresser varetages i dag hovedsageligt via vandforsyningsloven og 

miljøbeskyttelsesloven. Denne beskyttelse foregår indenfor de i anden lovgivning etablerede 

rammer, hvor dog den manglende mulighed i planloven for at sikre arealreservation af hensyn 

til drikkevandsproduktion er en alvorlig hæmsko, når ønsket er såvel at etablere som at be-

skytte den nuværende og fremtidige vandindvindingsinteresser.  

 

Det er således ikke længere et planlovskrav at vurdere byudviklingens betydning for disse inte-

resser. Endvidere er det heller ikke i lokalplaner muligt at regulere den fremtidige anvendelse af 

pesticider og andre miljøfremmede stoffer.  

 

Behovet for en ændring er fremskyndet af de mange alvorlige fund af pesticider og miljøfrem-

mede stoffer fra forskellige kilder. Specielt pesticidnedbrydningsprodukterne DPC og DMS har 

skabt behov for øget beskyttelse af eksisterede kildepladser og for etablering en lang række nye 

kildepladser.  

Løsningsforslag 

Det foreslås, at der i kommuneplanen skal foretages arealreservationer til vandindvindingsom-

råder, og at det bliver muligt at regulere anvendelsen af pesticider og andre miljøfremmede 

stoffer i lokalplanen. 

Uddybning 

 

Kommuneplaner 

Kommuneplanen bør i fremtiden medvirke til at beskytte nuværende og fremtidige vandindvin-

dingsinteresser. Dette skal ske ved, at der i sammenhæng med vandforsyningsplanen foretages 

arealreservationer til vandindvinding. I disse områder må den øvrige fysiske planlægning ikke 

stride mod vandindvindingsinteresser. Der må derfor som udgangspunkt ikke ske byudvikling og 

anden planlægning i disse områder, der kan øge risikoen for forurening af grundvandet. 

 

Lokalplaner 

I dag er det ikke muligt at stille krav i lokalplaner om anvendelse af miljøfremmede stoffer. Det 

bør derfor være muligt at regulere brug af pesticider og andre stoffer ved pålæggelse af anven-

delsesbegrænsninger i lokalplaner i forbindelse med eksempelvis nye udstykninger. 


