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Baggrund 
Efter vandforsyningsloven skal Albertslund Kommune nedsætte et Koordinationsforum 
for indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Det skal fungere som et rådgivende og 
ideudvekslende forum for indsatser og handlinger, til hjælp for udarbejdelse af planen. 
  
Ligesom i resten af Storkøbenhavn har vi i Albertslund tradition for at arbejde for 
bæredygtig vandindvinding. Derfor ønsker vi at passe godt på grundvandet, så den 
lokale indvinding kan bevares fremadrettet. I indsatsplanen kan vi beskrive de handlinger 
Albertslund Kommune vil udføre for at kvaliteten af vores grundvand forbliver god. 
  
En indsats kan f.eks. være overvågning af grundvandet i moniterings- og drikke-
vandsboringer, lukning af boringer der ikke længere benyttes, oplysningskampagner om 
brug af pesticider og opbevaring af kemikalier, udarbejde retningslinjer for nedsivning af 
regnvand i indsatsområder, beskytte kommende indvindingsområder m.m. 
  
Naturstyrelsen har kortlagt grundvandet i Albertslund Kommune. Kortlægningen viser os 
hvilken kvalitet og udbredelse grundvandet har og beskriver sårbarheden. I Albertslund 
er vi udfordret af, at have meget tynde lerlag til at beskytte grundvandet. Derfor er 
grundvandet mange steder sårbart overfor nedtrængning af forurenende stoffer. 
  
På den baggrund er der udpeget områder hvor der kan laves indsatser. Det er også 
muligt, at lave indsatser udenfor de udpegede områder, hvis behovet kan påvises. F.eks. 
er det vigtigt at beskytte den kommende lokale indvinding i Vestskoven, som ligger 
udenfor de udpegede indsatsområder. 
  
Koordinationsforummet skal efter lovgivningen bestå af repræsentanter for 
vandforsyninger, andre berørte myndigheder, jord-/skovbruget, industrien, berørte 
lodsejere og eventuelle andre relevante parter med interesse for grundvandet. 
  
Forvaltningen foreslår, at følgende repræsentanter inviteres til at deltage i 
Koordinationsforum til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse: 
  
•         Herstedøster Vandværk 
•         HOFOR 
•         Glostrup Forsyning 
•         Glostrup Kommune 
•         Ballerup Kommune 
•         Region Hovedstaden 
•         Agenda Center Albertslund 
•         Naturgruppen i Albertslund 
•         Dansk Naturfredningsforening, lokalafdeling Albertslund 
•         Repræsentant fra Vestskoven i Albertslund, Naturstyrelsen 
•         Repræsentant fra Industrien i Albertslund 
•         Repræsentant fra boligselskaberne i Albertslund 
•         Repræsentant for de private haveejere i Albertslund 
  
Forsyningerne, Glostrup og Ballerup Kommuner har indvindingsoplande i Albertslund 
Kommune. Region Hovedstaden varetager den offentlige oprydning af forurenede 
grunde. Resten af de inviterede er natur- og miljøfolk med interesse for grundvand. 
  
Den endelige indsatsplan for grundvand forventes at blive forelagt Kommunalbestyrelsen 
medio 2016. 
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Lovgrundlag 
§ 12 i Miljøministeriets Lovbekendtgørelse nr. 1119 af 30 september 2013 om 
vandforsyning. 
 

 

Bilag  
1 Kommissorium for koordinationsforum til indsatsplan for 

grundvandsbeskyttelse      (105028/15)       
 

    
Indstilling 
Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller, 

1. at Albertslund Kommunes Koordinationsforum for indsatsplan for 
grundvandsbeskyttelse godkendes, nedsat med de nævnte repræsentanter, 

2. at forvaltningen varetager formandskabet og sekretariatsfunktionen. 
  
 
Beslutning i Miljø- og Byudvalg den 20-10-2015 
Tiltrådte indstillingen, idet repræsentant fra boligselskaberne i Albertslund og 
repræsentant for de private haveejere i Albertslund udpeges af brugergruppen.  
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Kommissorium for Koordinationsforum for indsatsplan for 
grundvandsbeskyttelse i Albertslund Kommune 
 
 
Grundlag  
Ifølge § 12 i vandforsyningsloven1 skal kommunalbestyrelsen oprette et 
koordinationsforum, som skal bistå ved udarbejdelse af indsatsplan for 
grundvandsbeskyttelse i Albertslund Kommune. 
 
Koordinationsforum skal bestå af repræsentanter for de vandforsyninger der har 
indvindingsoplande i Albertslund, andre berørte myndigheder, skovbruget, 
industrien og eventuelle andre relevante parter i Albertslund med interesse for 
grundvand. 
 
Albertslund Kommune skal ifølge § 5 og § 7 i bekendtgørelse om indsatsplaner2 
forelægge forslag til indsatsplan for Koordinationsforum til drøftelse inden 
høring og offentliggørelse samt orientere Koordinationsforum om det reviderede 
forslag til indsatsplan inden den endelige politiske behandling og vedtagelse. 
 
 
Kompetencer  
Koordinationsforum er rådgivende og skal primært være et idèudvekslings-
forum, som skal gøre det muligt at udarbejde og gennemføre en indsatsplan, så 
der opnås den bedst mulige beskyttelse af grundvandet i et positivt samspil 
med de berørte interessenter og parter på området. Koordinationsforum skal 
herunder drøfte: 
 

• Konkrete indsatsplanforslag 
• Principper i indsatsplanlægningen 
• Mulige indsatsstrategier i forhold til behovet for beskyttelse og konkrete 

tiltag 
• Koordinering og sammenhæng med øvrig planlægning på 

grundvandsområdet 
 
Det er kommunalbestyrelsen, der har kompetencen til at træffe afgørelse om 
indsatsplanens indhold, jævnfør § 13 og § 13a i vandforsyningsloven. 
 

1 Lovbekendtgørelse  nr. 1199 af 30. september 2013 om vandforsyning mm. 
2 Bekendtgørelse nr. 1319 af 21. december 2011 om indsatsplaner. 
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Deltagere 
Repræsentanter fra følgende vandforsyninger, myndigheder og organisationer 
inviteres til at deltage i arbejdet i Albertslund Kommunes Koordinationsforum: 
 

• Herstedøster Vandværk 
• HOFOR 
• Glostrup Forsyning 
• Glostrup Kommune 
• Ballerup Kommune 
• Region Hovedstaden 
• Agenda Center Albertslund 
• Naturgruppen i Albertslund 
• Dansk Naturfredningsforening, lokalafdeling Albertslund 
• Repræsentant fra Vestskoven i Albertslund, Naturstyrelsen 
• Repræsentant fra Industrien i Albertslund 
• Repræsentant fra boligselskaberne i Albertslund 
• Repræsentant for de private haveejere i Albertslund 

 
Hver vandforsyning, myndighed og organisation deltager i Koordinationsforum 
med én repræsentant. 
 
 
Organisering og drift 
Formandskab og sekretariat varetages af Miljø & Teknik i Albertslund 
Kommune. 
 
Der holdes møder efter behov. Der forventes afholdt 2-3 møder under 
udarbejdelse af indsatsplanen. Koordinationsforum kan også blive inddraget 
ved skriftlig høring. Mødetidspunkter bør respektere frivilligheden i 
Koordinationsforums arbejde. 
 
Til møderne kan inviteres gæster eller observatører fra f.eks. særlige 
interesseorganisationer eller nabokommuner efter aftale med formanden. 
Relevante fagfolk fra Albertslund Kommune kan ligeledes efter behov og aftale 
med formanden deltage i møderne. 
 
Møderne indkaldes af Albertslund Kommune med mindst 3 ugers varsel, med et 
forslag til dagsordenpunkter. Yderligere dagsordenspunkter skal være 
Albertslund Kommune i hænde senest  8 dage inden mødet afholdes. 
 
Møderne er lukket for offentligheden. 
 
Albertslund Kommune yder ikke mødediæter eller kørselsgodtgørelse. 
 
Albertslund Kommune udsender via e-mails referat til godkendelse fra 
møderne, senest 14 dage efter mødets afholdelse. Skriftlige bemærkninger til 
referatet skal være Albertslund Kommune i hænde senest 14 dage efter 
referatets fremsendelse. 
 
De godkendte referater udsendes til Koordinationsforums medlemmer. De er 
offentligt tilgængelige og lægges på Albertslund Kommunes hjemmeside, 
www.albertslund.dk. 
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