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Til Planafdelingen i Herning Kommune
Att.: Anine Kamp
Jeg har netop talt med din kollega Kaare Hjort i dag, som henviser til dig om nedenstående.
Vandforsyning i Miljøstyrelsen varetager det statslige tilsyn med den nationale interesse
grundvand i kommuneplanlægning, bekendtgørelse nr. 1697 af 21. december 2017 med
tilhørende vejledning fremgår på www.mst.dk/kommuneplanlaegning - se evt. også dér
Miljøstyrelsens brev af den 20. september 2017 vedr. miljøklasser i forhold til grundvand.
Herning Kommune har netop forslag til kommuneplantillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan
2017 – 2028 i offentlig høring i perioden fra den 21. juni 2018 til den 2. august 2018.
Miljøstyrelsens spørgsmål til kommuneplanforslag nr. 44:
Ifølge SagsGIS er begge rammeområder (33.E2 og 33.OF1) beliggende i områder med særlige
drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), se evt. vedhæftede
kortbilag.
Følgende fremgår af planforslagets rammebestemmelser for området:

Der må kun fremadrettet etableres mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg.
Vil Herning Kommune venligst fremsende svar på, hvorvidt der vil være virksomheder og anlæg,
som er omfattet af bilag 1 i vejledningen tilhørende bekendtgørelse nr. 1697 af 21. december
2016, indenfor kommuneplanforslagets rammeområder. Listen er ikke udtømmende.
Miljøstyrelsens kriterier for udvælgelse af typen af virksomheder og anlæg, der medfører en
væsentlig fare for forurening af grundvandet, fremgår af vejledningens afsnit 4.2.
Såfremt virksomhedstyper og anlæg i planområdet medfører en væsentlig fare for forurening af
grundvandet, skal det i en redegørelse være godtgjort, jf. bekendtgørelsens § 2 stk. 2:
at der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse,
at lokalisering uden for de nævnte områder er undersøgt og ikke fundet mulig,
at faren for forurening af grundvandet kan forebygges.
Tilsvarende redegørelseskrav gør sig gældende, hvis der sker udlæg af nye arealer i boringsnære
beskyttelsesområder (BNBO), hvor arealanvendelsen medfører en øget fare for forurening af
grundvandet.
Miljøstyrelsens bemærkning til kommuneplanforslag nr. 44:
Hvis der ikke fremadrettet skal kunne etableres grundvandstruende virksomheder og anlæg i de

respektive rammeområder, anbefaler Miljøstyrelsen, at dette ekspliciteres i
kommuneplanforslag nr. 44.
Du er meget velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål til ovenstående.
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