
Procesdiagram
Planlægning for byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser på arealer af stor og lille sårbarhed

Udpegning af interesseområder for byvækst på baggrund af en sammenfattende kommuneplanmæssig vurdering af arealmuligheder 

Udkast til kommuneplan inklusive hovedstruktur, retningslinjer og rammer.

Perspektivområder med stor sårbarhed Perspektivområder med mindre sårbarhed, hvor 
kommunen ønsker særlig grundvandssikring

Perspektivområder med mindre sårbarhed

� Forhåndsdialog med lodsejeren om mulighe-
der og vilkår for inddragelse af nærmere an-
givne arealer under kommuneplanrammen.

� Udformning af aftale, hensigtserklæring, mel-
lem lodsejer og kommune til politisk godken-
delse samtidig med vedtagelse af kommune-
planrammer for arealerne 

� Forhåndsdialog med lodsejeren om mulighe-
der og vilkår for inddragelse af nærmere an-
givne arealer under kommuneplanrammen.

� Udformning af aftale, hensigtserklæring, mel-
lem lodsejer og kommune til politisk godken-
delse samtidig med vedtagelse af kommune-
planrammer for arealerne

� Kommuneplanrammer udarbejdes på sædvan-
lig vis 

� Kommuneplanrammer udarbejdes med ind-
hold som for øvrige GB-områder i særligt sår-
bare grundvandsområder

� Kommuneplanrammer udarbejdes med ind-
hold som for øvrige GB-områder i mindre sår-
bare grundvandsområder

Endelig vedtagelse af kommuneplan inklusive hovedstruktur, retningslinjer og rammer. Byvækstområder fordelt på rammeområder til ibrugtagning indenfor 12-årsperioden 
og perspektivområder til senere inddragelse under rammen. 

Hvis de nævnte 
hensyn ikke kan 
sikres ved lokal-
plan m.v. og servi-
tut nedlægges 
§14-forbud med 
henblik på at ud-
tage arealet af 
kommuneplan-
rammen

Områderne ibrugtages på grundlag af 
- vedtaget lokalplan, der sikrer beskyt-
telse af grundvandet 
- vedtagne bestemmelser i andre 
kommunale planer 
- tinglyst servitut, der sikrer grund-
vandshensynet varetaget i den fremti-
dige drift af området.  
Kommunen er påtaleberettiget i forhold 
til servitutten og har mulighed for at fo-
retage kontrolmålinger og i forlængel-
se heraf sikre overskridelser standset 

Hvis de nævnte 
hensyn ikke kan 
sikres ved lokal-
plan og servitut 
nedlægges EVT 
§14-forbud med 
henblik på at ud-
tage arealet af 
kommuneplan-
rammen

Områderne ibrugtages på grundlag af 
- vedtaget lokalplan, der sikrer beskyt-
telse af grundvandet 
- vedtagne bestemmelser i andre kom-
munale planer 
- tinglyst servitut, der sikrer grund-
vandshensynet varetaget i den  fremti-
dige drift af området.  
Kommunen er påtaleberettiget i forhold 
til servitutten og har mulighed for at fo-
retage kontrolmålinger og i forlængel-
se heraf sikre overskridelser standset 

Områderne ibrugtages på grundlag af vedtaget lokalplan 
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