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NOTAT

Høringssvar til bekendtgørelse om 
vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg

Hermed fremsender KL’s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for 
en politisk behandling af høringssvaret.

KL hilser det velkomment, at vandværkerne nu skal analyse for 
perfluorerede alkylsyreforbindelser (PFAS) og radioaktive stoffer, når der er 
risiko for indhold af disse stoffer i drikkevandet. KL finder det ligeledes 
positivt, at vejledningen beskriver, hvornår der kan være risiko for de nye 
stoffer og at der er fastlagt grænseværdier.

KL henviser i øvrigt til sit høringssvar af 24. oktober 2013 for generelle 
bemærkninger til revision af drikkevandsbekendtgørelsen.

Der er enkelte forhold i det aktuelle udkast til bekendtgørelse og vejledning, 
som KL har ændringsforslag til:

Ændring af § 6
KL konstaterer:

 at § 6 stk. 1, nr. 2 tilføjes ”fritidsanlæg m.v.” Og 
 at restaurationer og lign. flyttes fra § 6 stk. nr 2 til §6 stk. 1 nr 3., 

mens hoteller forsat hører til under nr. 2. 
Det fremgår ikke af høringsbrevet, hvorfor disse ændringer vurderes 
hensigtsmæssige. 

KL beder Naturstyrelsen sikre, at vejledningen præcist forklarer baggrunden 
for opdelingen af virksomhedstyperne. Det er både vigtigt at definere, hvad 
fritidsanlæg kan dække over. Og at klargøre forskellen mellem hotel og 
restauration.
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Radioaktivitetsindikatorer
I sidste tabel ”Hyppighed med kontrol med radioaktivitetsindikatorer” i 
bilag 10 er enheden i ”Distribueret eller produceret vandmængde” angivet i 
m3 pr. dag. Alle andre angivelser i denne bekendtgørelse angivelser af 
vandværksstørrelser i m3 pr. år, det er i overensstemmelse med dansk 
sædvane. Enheden ”m3 pr. dag” forvirrer billedet af, hvilke 
vandværksstørrelser, der er tale om. 

KL foreslår, at enheden ændres til m3 pr. år, som øvrige angivelser i 
bekendtgørelsen. Gør implementeringen af EU-direktivet det nødvendigt at 
bruge en usædvanlig enhed, så er det nødvendigt at udbygge vejledningen. 
Der kan være stor forskel i den daglige distribueret mængde fra et 
vandværk. Det er derfor nødvendigt, at vejledningen angiver om mængden 
kan beregnes som et gennemsnit eller skal være den minimale eller 
maksimale døgnproduktion.

Ændring af krav til kommunal vurdering i bilag 7
Teksten under bemærkninger i tabellen er flere steder for stoffer, der 
obligatoriske ved særlige betingelser ændret til ” Hvis der i 
indvindingsoplandet vides at være arealer, som er eller kan være forurenet 
med ”stofferne”, skal der kontrolleres for de anførte stoffer”

KL finder, at fastsættelse af kontrollen fortsat bør ske ud fra en samlet 
vurdering af forureningstype, geologi, omfang, og placering af en mulig 
forureningen i indvindingsoplandet. Der bør også være mulighed at 
kontrollen kan ophøre, hvis analyser ikke påviser stoffet og en samlet 
vurdering af forureningstype og geologi viser at en mulig forurening ville 
være nået til indvindingsboringerne. 

Set fra et forsigtighedssynspunkt er det fornuftigt at bruge den ændrede 
formulering, men i nogle tilfælde vil det være unødvendigt. Dette gælder 
f.eks. PAH- forbindelser, som der skal kontrolleres for, hvis der i 
indvindingsoplandet vides at være arealer, som er eller kan være forurenet 
med olie-, tjære- eller asfaltprodukter. PAH-forbindelser er dog ikke særlig 
mobile og hvis placering af en forurening er flere kilometer fra kildepladsen, 
er risikoen for kildepladsen meget minimal.

KL peger i denne forbindelse på, at kommunerne i dag skal vurdere, om det 
er relevant for de enkelte vandforsyninger at kontrollere for stofferne. 
Sådan bør det fortsat være: Beslutningen om hvorvidt stoffet skal 
kontrolleres bør foretages af kommunen ud fra en samlet vurdering af 
forholdene.
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Formuleringen under bemærkningerne kan i højere grad understrege dette 
forhold. Som udgangspunkt skal stoffer kontrolleres, hvis der er eller kan 
være forureninger i indvindingsoplandet, men kommunen bør kunne fritage 
for kontrollen, hvis en samlet vurdering af forholdene kan udelukke en 
forurening af vandet. 

PFAS
Det er et stort fremskridt, at der nu kommer anvisninger på, hvilke 
brancher, der betragtes potentielt grundvandstruende mht. PFAS m.v. og at 
der er fastlagt grænseværdier.

Det ser imidlertid ud som om ændringerne i bekendtgørelsen næsten 
udelukkende læner sig op ad Miljøprojekt nr. 1600, som kun er baseret på 
en meget lille og overordnet screeningsundersøgelse. Det er KL’s opfattelse, 
at der er brug for langt flere og mere tilbundsgående undersøgelser af brug, 
udbredelse samt opførsel i jord og grundvand af stofgruppen. 

Detaljerede bemærkninger
KL videregiver samtidig mere detaljerede kommentarer fra KTC til 
bekendtgørelsen:

Bilag 1:
I tabellen bruges stort L for liter, mens der i noterne under tabellen bruges 
lille l – bør rettes.

Bilag 1c:
Af bilag 1 c fremgår af bemærkninger til grænseværdien for alkylbenzener – 
”Bestemmes som summen af 1-methyl-3-ethylbenzen, 1,2,4-
trimethylbenzen og 1,3,5-trimethylbenzen”. Der er således ikke klart om 
grænseværdien gælder andre for andre alkylbenzener, som f.eks. Toluen og 
Xylener. Det er er heller ikke klart om værdien gælder for summen af 
alkylbenzener eller enkelt stof. 
Under Bilag 7 ”Kontrol med organiske mikroforureninger” er der under 
Aromater bl.a. nævnt Toluen og Xylener, men der er ingen entydige 
grænseværdier for stofferne i bilag 1 c 
Bekendtgørelsen bør have entydige grænseværdier for Toluen, o-xylen og 
m+p-xylen samt evt. ethylbenzen.

Bilag 3:
Lille r skal rettes til stort R i Radon i tabellen.

Venlig hilsen
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