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Høringssvar: 

Forslag til justeret Vejledning om håndtering 
af overskridelser af de mikrobiologiske drik-
kevandsparametre 

 

 KL har modtaget forslag til justeret vejledning i høring. KL har følgende 

bemærkninger dertil:  

Helhedsindtryk 
Det er positivt at Naturstyrelsen lægger op til at justere vejledningen, da der 

efter Natur- og Miljøklagenævnets seneste afgørelser på området har været 

nogen usikkerhed i kommunerne om administrationen. 

Generelle bemærkninger 

KL finder, at Naturstyrelsens gennem dialog med Natur- og Miljøklage-

nævnet, Dansk Brøndejerforening og Sundhedsstyrelsen om kontrol af krav 

til drikkevand fra enkeltindvindinger har inddraget centrale aktører. KL 

lægger i den forbindelse særlig vægt på, at Sundhedsstyrelsen sikrer forhold 

omkring den sundhedsmæssige vurdering af vandets kvalitet. 

 

Vejledningen lægger stor vægt på de kommunale tilsynsopgaver. KL 

savner overvejelser om opgaverne hermed øges - og dermed ligger ud 

over de midler, som kommunerne er blevet økonomisk kompenseret for. 

 

I vejledningen defineres ikke-almene vandforsyningsanlæg på en anden 

måde end hidtil. KL savner overvejelser om hvilke følgevirkninger en 

ændret definition kan have i andre forhold. 
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Detaljerede bemærkninger 

KL har modtaget og videregiver samtidig nogle mere detaljerede bemærk-
ninger fra KTC:  
 

Afsnit 2.2: Ikke-almene vandforsyningsanlæg defineres som anlæg, der 

forsyner fra 1-9 ejendomme og enkeltindvinding som brønd eller boring 

til forsyning af 1 ejendom. Normalt anvendes definitionen Ikke-almene 

vandforsyningsanlæg 3-9 ejendomme. Enkeltindvinding 1-2 ejendomme. 

Hvor kan denne ændring have betydning ud over ”kogevejledningen”? 

 

Kapitel 7, 1. afsnit: ”Prøvetagning af drikkevand skal i henhold til…” 

Sætningen mangler ”udføres”. 

  

Afsnit 9.2.3: Gælder det med blåt anførte i afsnit 9.2.3 også for brønde? 

  

Kapitel 11: 

Vejledningen lægger op til, at kommunalbestyrelsen accepterer overskri-

delser af kim og coliforme bakterier på et stabilt lavt niveau ved enkelt-

indvindinger etableret som brønde til husholdningsbrug, men ikke fra 

boringer. Accepten er betinget af, at anlægget ikke er desinficeret forud 

for prøvetagningen samt at forholdene ved det tekniske tilsyn har været i 

orden. Desuden må anlægget ikke levere til offentligheden. Begrundelsen 

for accepten er, at det i brønde kan være vanskeligt helt at undgå forhøjet 

kimtal og små fund af coliforme bakterier. 

  

Vi vil gerne knytte en række bemærkninger og spørgsmål til denne prak-

sis: 

  

·    Hvis et anlæg er så gammelt/udført på en sådan måde, at det ikke kan 

levere vand med tilfredsstillende drikkevandskvalitet, bør det erstat-

tes med en acceptabel forsyning, på samme måde som det sker med 

kloaksystemer og lignende på ejendommen. 

  

·    Bør det ikke indgå i overvejelserne om at acceptere overskridelser, 

om der nemt kan opnås en bedre vandforsyning, f.eks. hvis ejendom-

men ligger, så det nemt kan tilsluttes almen vandforsyning? 

  

·    Hvorfor skal prøver fra boringer og brønde ikke behandles på samme 

måde? Er en brønd uddybet med en boring i øvrigt en brønd, eller be-

tragtes det som en boring? 

  

·     Coliforme bakterier er indikation på at anlægget er utæt, jf. vejled-

ningens afsnit 9.2.3. Det betyder, at anlægget også kan medføre foru-

rening af grundvandet, fordi forurening kan føres med overfladevand 

ned i grundvandet. I forhold til grundvandsbeskyttelse er det derfor 

ikke hensigtsmæssigt at acceptere ”smådårlige” anlæg. 
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·     Kommunen skal ved mindre overskridelser give påbud om skærpet 

kontrol. Skærpet kontrol kunne med fordel defineres nærmere.  

  

·     Hvorfor er det acceptable antal sat til 1-4 coliforme bakterier, hvorfor 

ikke 1-5 eller 1-6? 

  

·     Det er en forudsætning at forholdene ved det tekniske tilsyn har væ-

ret i orden. Hvad menes der med det? Skal anlægget være indrettet ef-

ter DS 441? Skal vi på to tilsyn, et hvor vi konstaterer manglerne og 

et opfølgende for at konstatere, at nu er manglerne udbedret? Eller 

skal vi blot sikre os, at der ikke er åbenlyse fejl og mangler, som 

f.eks. at dækslet står på klem? Er det nok, at anbefale ejerne, at de få 

en fagmand til et gennemgå anlægget og tilbyde at kommunen gen-

nemgår anlægget, hvis de ønsker det? Hvis forholdene er i orden, er 

anlægget vel ikke utæt, og der vil ikke være problemer med coliforme 

bakterier? 

  

·     Levere til offentligheden: Er det også en udlejet ejendom? 

  

Der er i øvrigt følgende spørgsmål/bemærkninger til kapitel 11: 

2. afsnit: ”Konstateres der overskridelser af de mikrobiologiske paramet-

re, kan kommunen foretage et teknisk tilsyn”. Formuleringen er blødt op 

i forhold til den tidligere formulering, hvor der står at kommunen bør 

foretage et tilsyn. Under de enkelte parametre står der imidlertid stadig 

bør, er det en forglemmelse? 

  

4. afsnit: ”Ved påvisning af coliforme bakterier >20/100 ml, men uden 

påvisning af E. coli eller sammen med kimtal ved 22◦C >500/ ml…. 

meddeles kogeanbefaling”. Sætningen er svær at forstå. Bør et fund alene 

af coliforme bakterier >20/100 ml medføre kogeanbefaling? Hvad med et 

fund af kimtal ved 22◦C >500/ ml - skal det kun medføre kogeanbefaling, 

hvis der samtidigt er coliforme bakterier >20/100 ml? Hvis ja, er det vel 

underordnet at nævne kimtal? 

  

5. afsnit: ”i visse ældre brønde” Hvornår er en brønd ældre? 

  

6. afsnit: ”Det forudsættes, at der i månederne forud for første prøve og 

imellem prøverne ikke er sket kloring…” Der anvendes andre desinfekt i-

onsmidler end klor, derfor bør teksten ændres til: ”Det forudsættes, at der 

i månederne forud for første prøve og imellem prøverne ikke er sket des-

infektion…” Hvordan skal kommunalbestyrelsen i øvrigt vurdere dette 

forhold? 

  

Laboratoriet aflæser ikke 201 kim. Menes der ikke over 200? 

Det er uklart, hvordan fund af forhøjet kimtal alene, altså uden samtidige 

fund af E. coli og coliforme bakterier skal håndteres. Hvornår skal der 

gives en kogeanbefaling? Det er kun stabilt lave niveauer der kan accep-

teres, kan niveauer over 500 kim/ml kaldes lave? Er der en øvre grænse? 
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Vejledningen lægger op til at kommunerne skal på flere tilsyn end der 

udføres i dag. Et tilsyn tager ca. 5 timer (forberedelse, aftale, tilsyn, ud-

arbejdelse af rapport). Desuden skal der i højere grad foretages individu-

el sagsbehandling og konkrete skøn fra sag til sag. Det er vigtigt at huske 

at nogle kommuner har over 1000 anlæg. Derfor er det nødvendigt med 

ret standardiserede reaktionsmønstre på overskridelser ellers vil området 

kræve langt flere ressourcer. 

  

Vejledning indfører en forskelsbehandling på enkeltindvindinger etable-

ret som hhv. brønde og boringer, hvor folk med boringer, som bør være 

de bedste og mest sikre anlæg, bliver straffet, fordi der her ikke accepte-

res overskridelser. 

 

Det bør undersøges, hvordan den ændrede praksis med accept af over-

skridelser af kim og coliforme bakterier på et stabilt lavt niveau ved en-

keltindvindinger etableret som brønde til husholdningsbrug skal spille 

sammen med kommunernes vandforsyningsplaner og vandforsyningslo-

ven. 

  

Mange brønde med overskridelser af kravene til vandkvalitet, som f.eks. 

forhøjet kimtal og/eller forekomst af coliforme bakterier, ligger inden for 

et vandværks naturlige forsyningsområde. Vejledningen tager slet ikke 

stilling til de situationer, hvor der hurtigt kan skaffes vandværksvand til 

ejendommen. Skal kommunerne acceptere dårlig vandkvalitet fra enkelt-

indvindinger, hvis ejendommen ligger inden for et vandværks naturlige 

forsyningsområde? 

  

Inden for det naturlige forsyningsområde har vandværkerne investeret i 

ledningsnet og kapacitet til at levere vand, også til de ejendomme der 

endnu ikke er tilsluttet. Vandforsyningsplanen har normalt taget højde 

for, at disse ejendomme skal tilsluttes, når enkeltindvindingerne ikke 

længere kan overholde kravene til drikkevandskvalitet. Hvad er mest 

juridisk bindende for kommunens administration: Vandforsyningsplanens 

retningslinier eller kogevejledningen? 

  

Det vil blive vanskeligt at få vandværkerne til at udbygge og vedligehol-

de ledningsnet, samtidig med at gamle brønde og boringer med bakterio-

logiske overskridelser får lov til at forsætte i det naturlige forsyningsom-

råde. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Niels Philip Jensen 

konsulent 


