Til
Alle kommuner
Att Grundvand
Pr. email

Oversigt over indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
Naturstyrelsen får – på lige fod med mange andre interessenter – kommunernes
indsatsplaner i høring, og har bl.a. på denne måde fået et vist overblik over disse,
men specielt den ældre del kan være usikker/mangelfuld.
I det vedhæftede excel-ark findes en oversigt over de indsatsplaner, som Naturstyrelsens Grundvandskortlægning har kendskab til.
Indsatsplanerne var på dagsordenen, da Koordinationsgruppen for Grundvandskortlægningen holdt møde den 30. maj, og Naturstyrelsen og KL er enige om at
skabe et kvalitetssikret overblik over indsatsplanerne.
I bedes derfor venligst tjekke og tilføje oplysninger i vedhæftede bilag, ”Skema
over indsatsplaner til kommunalt tjek”. Se vejledningen på side 2.
Bilaget returneres til Naturstyrelsen via mail med samme emnefelt til aal@nst.dk.
Vi vil gerne have modtaget jeres svar og eventuelle bemærkninger senest d. 1. juli.
Spørgsmål kan rettes til Peter Henneby, pethe@nst.dk (telefon 7254 3794)
Grundvandskortlægningen er pr. 1. januar 2016 samlet i Aalborg, og indsatsplaner
til høring bedes derfor alene sendt til hovedpostkassen i Aalborg: aal@nst.dk .
Naturstyrelsen deltager også gerne i møderne i kommunernes koordinationsforum.

Med venlig hilsen

Per Schriver
Kontorchef
PS: Grundvandskortlægningen bliver pr. 1. juli organisatorisk en del af den nye
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, SVANA.
Bilag: Skema over indsatsplaner til kommunalt tjek.
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Vejledning til kvalitetstjek af kommunens indsatsplaner:
•

Rettelser/tilføjelser i skemaet skrives med rødt

•

Skriv Ja i kolonnen ”Indsatsplan gældende” ved de indsatsplaner, der står ved
din kommune, som er gældende. Skriv Nej hvis, de ikke er gældende. Skriv
Høring, hvis de er i høring pr 15. juni 2016

•

Hvis der mangler en gældende indsatsplan for din kommune: Tilføj den på
listen. Gør rækken rød.

•

For indsatsplaner vedtaget efter 2006: Ret eller tilføj årstal i kolonnen
”Vedtaget år”, hvis året ikke er rigtigt/mangler. Gør årstallet rødt.

•

For indsatsplaner vedtaget efter 2006: Ret eller tilføj i kolonnen ”Vedtaget
efter §13 / §13a” hvilke(n) §§ i vandforsyningsloven indsatsplanen er vedtaget
efter. (§13-plan: kun for IO. §13a-plan: kun for områder udenfor IO)

•

Er der andre bemærkninger, kan disse skrives i kolonnen ”Bemærkninger”.

•

Indsatsplaner, der evt. dækker flere kommuner, tjekkes/rettes af alle berørte
kommuner
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