
   

 

Kommissorium for  
Grundvandsrådet i Slagelse Kommune 

 
1. Slagelse Kommune nedsætter et koordinationsforum i henhold til Vandforsyningslovens  

§ 12.  I Slagelse Kommune kaldes dette forum: Grundvandsrådet 
  

2. Grundvandsrådet sammensættes med repræsentanter for interessegrupper således: 
Slagelse Kommune   2 repræsentanter 
SK Forsyning A/S   1 repræsentant 
Øvrige almene vandværker  2 repræsentanter 
Miljøstyrelsen   1 repræsentant 
Region Sjælland   1 repræsentant 
Gefion    1 repræsentant 
Sjællandske Familielandbrug  1 repræsentant 
Dansk Industri   1 repræsentant 
Håndværksrådet   1 repræsentant 
Danmarks Naturfredningsforening  1 repræsentant 
Dansk Skovforening   1 repræsentant 
Dansk Brøndejerforening  1 repræsentant 
 

Nabokommuner inviteres ad hoc, når det er relevant. 
 

3. Formanden og næstformand udpeges af Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalget 
blandt udvalgets medlemmer. Center for Teknik og Miljø fungerer som sekretariat for 
Grundvandsrådet. I tilfælde af formandens fravær fungerer næstformanden som formand. 
 

4. Grundvandsrådet skal bistå kommunen ved udarbejdelsen og realiseringen af indsatsplaner. 
Grundvandsrådet er rådgivende og skal primært være et idéudvekslingsforum, som skal gø-
re det muligt at udarbejde og gennemføre planer for beskyttelse af grundvandsressourcerne 
i kommunen i et positivt samspil med de berørte parter, samtidig med at den bedst mulige 
beskyttelse opnås.  

Grundvandsrådet kan f.eks. udtale sig om: 

 udpegning af områder til eventuelle delplaner 
 tidsplan for udarbejdelse af indsatsplaner 
 prioritering af indsatser 
 principper for finansiering af indsatser 
 principper for inddragelse af offentligheden 

Grundvandsrådet bliver orienteret om arbejdet med indsatsplanerne. Rådet kan drøfte og 
tage stilling til overordnede og tværgående forhold omkring beskyttelse af grundvandet i 
kommunen, f.eks. planer og lignende som vedrører grundvands- og drikkevandsressourcer. 
Deltagerne må derfor: 

 bidrage med baglandets synspunkter i følgegruppens drøftelser 
 informere baglandet om drøftelser i følgegruppen 
 bidrage til at skabe overblik over sårbarhed og trusler i indsatsområdet 
 drøfte hvordan kortlægning og indsatsplaner bliver kommunikeret ud lokalt 

 

5. Grundvandsrådet udtaler sig om de i punkt 4 anførte forhold til Byrådet forud for, at der 
træffes afgørelse om de enkelte forhold. 
 

6. Der forventes afholdt 2 møder om året i de perioder, hvor kommunen udarbejder indsats-
planer. Dagsorden med bilag udsendes mindst 14 dage før mødet. 

 

Således vedtaget på Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalgets møde den 8. januar 
2018. 


