Kommissorium for
Grundvandsrådet i Albertslund Kommune
1. Albertslund Byråd nedsætter et koordinationsforum efter Vandforsyningslovens § 12. I Albertslund
Kommune betegnes dette forum ”Grundvandsrådet”.
2. Grundvandsrådet sammensættes med repræsentanter for interessegrupper således:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albertslund Kommune: 2 personer
HOFOR: 2 personer
Boligselskaber, Bo Vest: 1 person
Private Haveejere: 1 person
Skoven: 1 person
Agenda Center : 1 person
Industri: 2 personer
Region Hovedstaden : 1 person
Herstedøster Vandværk: 1 person
Ballerup Kommune : 1 person
Høje Taastrup Kommune: 1 person
Glostrup kommune : 1 person
Naturgruppen i Albertslund : 1 person
Danmarks Naturfredningsforening: 1 person

3. Grundvandsrådets opgave er at bistå kommunen med at udarbejde og realisere indsatsplaner til
grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningslovens § 13 og § 13a. Kommunen orienterer
Grundvandsrådet om fremdriften i arbejdet med indsatsplanerne.
Grundvandsrådet drøfter og tager stilling til overordnede og tværgående forhold omkring beskyttelse af
grundvandet i kommunen og udtaler sig om:
•
•
•
•
•
•
•
•

tidsplan for indsatsplaner
valg og udformning af indsatser
prioritering af indsatser
inddragelse af boringsnære beskyttelsesområder
principper for finansiering af indsatser
principper for inddragelse af offentligheden
principper for inddragelse af berørte lodsejere
udpegning af områder til fremtidig vandindvinding

Opgaven for deltagerne er at :
•
•
•
•
•
•

bidrage med baglandets synspunkter i grundvandsrådets drøftelser
informere baglandet om drøftelser i grundvandsrådet
informere baglandet om fremdriften og resultaterne af arbejdet med indsatsplaner
bidrage til at skabe overblik over sårbarhed og trusler i indsatsområdet
drøfte udpegning af indsatsområder i kortlægningsområdet
drøfte hvordan kortlægning og indsatsplaner bliver kommunikeret ud lokalt

Rådet kan beslutte at nedsætte ad-hoc - arbejdsgrupper efter behov
4. Albertslund Kommune varetager formandsskab og sekretariatsfunktion. Dagsorden med bilag
udsendes senest 7 dage før mødet.
Der forventes afholdt 2 à 3 møder det første år i Grundvandsrådet. Efterfølgende afholdes minimum et
årligt møde til at følge op på de valgte indsatser for grundvandsbeskyttelse.
Formanden for Grundvandsrådet orienterer ( udtaler sig om de i punkt 4 anførte forhold til)
Kommunens Miljø- og Teknikudvalg forud for, at der træffes endelig afgørelse om de enkelte forhold
nævnt i pkt 3.

