
NOTAT 

Bekendtgørelse om badevand og badeområ-
der til høring 

Helhedsindtryk 

Forslaget indeholder fire ændringer i forhold til dagens praksis. KL finder, 

at ændringerne forbedrer forholdene. KL noterer dog samtidig, at nogle af 

disse ændringer giver en øget arbejdsbelastning for kommunerne. 

Generelle bemærkninger 

KL finder det positivt, at der bliver større overensstemmelse mellem Blå 

Flag strande og ”almindelige strande”.  

 

KL fraråder, at den berørte offentlighed defineres nærmere i bekendtgørel-

sen. Dels henviser §1 stk. 8 til ”planen”, det er uklart hvilken plan bestem-

melsen henviser til.  Dels bruges begrebet ” berørte offentlighed” kun i §10 

stk. 2, hvor det også fremgår, at oplysningerne skal offentliggøres i passen-

de medier. Definitionen af ”den berørte offentlighed” kan rejse tvivl om 

hvilke foreningsblade og lignende kommunen bør annoncere i. 

 

KL deler ikke Naturstyrelsens opfattelse af, at der blot er tale om kodifice-

ring af gældende praksis, når kommunalbestyrelsen straks skal reagere ved 

konstaterede forureninger, både for så hvidt angår nedlæggelse af badefor-

bud og information herom. Muligvis mangler en definition på ”straks” – 

hvor lang en tidshorisont er der her tale om. KL er af den opfattelse, at det 

betyder med det samme (nu). Kommunerne har ved varslinger om badefor-

bud generelt ageret hurtigst muligt, hvilket betyder, at der kan være gået 

adskillige timer inden der er blevet reageret.  

 

KL forudsætter, at §8 stk. 2 og stk. 3 skal forstås som den relative andel af 

badevande. Det betyder, at kommunalbestyrelsen kan opfylde bekendtgø-
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relsen ved at nedklassificere eventuelle nuværende badevande med tvivlsom 

kvalitet. 

 

KL gør opmærksom på, at flere af de nævnte forhold kan rejse behov for en 

DUT-afklaring. 

Detaljerede bemærkninger 

KL har modtaget og videregiver samtidig nogle mere detaljerede bemærk-

ninger fra KTC: 

  

Vi er tilfredse med, at der tilsyneladende sker en koordinering mellem be-

kendtgørelsen og Blå Flag reglementet.  

 

Kapitel 1 Anvendelsesområde 

§1 

Kapitlet definer badevand og badeområder. Men i stk. 4, punkt 4 nævnes 

vandområder. Vandområder er først defineret i Bilag 6, men der mangler 

måske en henvisning hertil 

 

Stk. 8 Hvad er det for en plan bekendtgørelsen referer til her? 

 

Kapitel 2 tilsyn og kontrol, myndigheder m.v. 

§2 stk 2,  

Vi læser, at 'badevandet er forurenet, når prøverne ikke kan opnå "tilfreds-

stillende kvalitet" - og videre... vækst af ... makroalger.... som påvirker bade-

vandskvaliteten og udgør en sundhedsrisiko for de badende. 

Det ville være rart med en beskrivelse af, hvad vi skal være opmærksom på 

ved vækst af makroalger, og hvilke afskæringskriterier, vi skal følge. 

Vi mener dog, at når man er i gang med at revidere badevandsbekendtgørel-

sen, bør man dels koordinere hele vejen igennem, og dels få ryddet op i 

nogle af de uklarheder der er på området i dag. 

 Eksempel: 

 I bekendtgørelsen mangler der en præcisering af hvornår og under 

hvilke forhold kommunen skal fraråde badning. Ligeledes mangler 

der præcisering af hvornår og under hvilke forhold der skal være ba-

deforbud. Afgørelsen om badeforbud og frarådning er overladt til 

den enkelte kommune, d.v.s. at hver kommune udarbejder deres 

egen regelsæt på området, hvilket ikke er optimal for de besøgen-

de på landets strande.  

  

 Ved hvilket bakterie koncentration skal der varsles? Der mangler en 

præcisering af hvornår der skal varsles for overskridelse af koncen-

trationen af E. Coli eller Enterokokker. Naturstyrelse har udmeldt, 

at de mener der skal varsles ved en koncentration på det dobbelte af 
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værdierne for "Tilfredsstillende kvalitet" d.v.s. ved 2 x 185 for ente-

rokokker/100 ml og ved 2 x 500 for E. coli/100 ml jf Bilag 1. Dog 

er der udmeldt fra Naturstyrelsen, at det i sidste ende er kommunen, 

der selv afgør hvornår der skal varsles. Der mangler nogle klare ret-

ningslinjer for hvornår kommunen skal varsle. Ved flere strande er 

badevandsstationer og Blå Flag stationer tæt beliggende, men det Blå 

Flag skal tages først ned ved en koncentration på 2000 E. coli/ 100 

ml eller ved 2000 Enterokokker/100 ml.  

 Selv om Hjørring Kommune, som et forsøgsprojekt, er i gang med 

at etablere et on-line målesystem på et af sine store vandløb, er det 

ikke sådan at man altid kender koncentratione af sit badevand. Der 

mangler generelt retningslinjer for i hvilke situationer der skal vars-

les eller nedlægges forbud. I Hjørring Kommune er situationen den 

at de fleste hændelser der kan medføre et varsel/forbud foregår 

langt væk fra udløbet i havet. Der kan derfor gå mange timer eller 

måske dage fra hændelsen sker inden den når badevandet.  

Der mangler således en sammenhæng/koordinering mellem varsling for 

badevandsstationer og nedtagning af det Blå Flag på Blå Flag stationerne 

samt hvornår der skal være forbud eller frarådning. 

 

§3 

Stk. 2 nævner to typer undersøgelser: kontrolovervågning og derudover 

prøver i fornødent omfang for afgrænsning af kendte forureningskilder. 

Bude disse to typer undersøgelser ikke deles op i hver deres afsnit, så det 

fremgår tydeligt. Desuden er undersøgelser til afgræsning af forureningski l-

der ikke yderligere nævnt i bekendtgørelsen. 

 

§4 Det fremgår ikke, om der her refereres til kontrolovervågningen – men 

det gætter vi os til.  

 

§10 Inddragelse og information af offentligheden 

Stk. 2, punkt 2) Er det virkelig nødvendigt og oplyse klassifikation af det 

enkelte badevand i de seneste tre år??? Hvem har dog glæde af at vide hvor-

dan badevandet var for tre år siden ?? 

Mener NST resultater fra den løbende kontrol i sæsonen, når I skriver: … 

herunder resultaterne af den kontrolovervågning, der er gennemført s iden 

den sidste (det hedder den seneste) klassifikation ??? – i så fald er stk. 3 en 

gentagelse af stk. 2, både med krav om oplysninger på internet og analysere-

sultater. Vores forslag er, lad stk. 3 stå og ret stk. 2 til. 

 

§ 11 stk. 2 & stk. 6. Alle forekomster af ordet ”straks” bør erstattes af ordet 

”hurtigst muligt”.  
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Det er efterhånden praksis for flere laboratorier, at vandprøver aflæses på 

forskellige tider af døgnet – inkl. aften. Dette betyder, at kommunen reelt 

kan blive varskoet om høje bakteriologiske værdier udenfor almindelig ar-

bejdstid. 

Kommunerne skal også udarbejde varslingssystemer til at forudsige, hvor-

når badevandskvaliteten kan være forringet. Flere steder er der blevet opsat 

loggere på overløbsbygværker, således kommunerne ved, hvornår der afla-

stes spildevand. Kommunerne kan dermed modtage oplysninger (typisk 

SMS) på alle tider af døgnet – herunder om natten og i weekenden.  

Vi er af den opfattelse, at sådanne oplysninger godt kan vente til næste dag 

indenfor normal arbejdstid – dvs. der vil blive reageret på sådanne oplys-

ninger efter kl. 8:00. Såfremt kommunen vurderer, at badning skal frarådes 

vil dette ske straks (med det samme). Dermed kan kommunen risikere, at 

enkelte morgenbader har været i vandet, hvor badevandskvaliteten kan være 

forringet.  

Kommunerne kan sikkert udarbejde et system således, at en oplysning om 

overløb kommer på kommunens hjemmeside. Vi har dog ikke ressourcer til 

at foretage en sundhedsmæssig vurdering udenfor normal arbejdstid. Lige-

ledes er det heller ikke muligt at opsætte oplysninger på et let tilgængeligt 

sted i umiddelbar nærhed af det enkelte badevand udenfor normal arbejds-

tid, jf. § 11 stk. 6.  

 

Der nævnes mange steder, at kommunen straks skal dit og dat - blandt an-

det skiltning. 

Vi mener ikke at kommunerne nogen sinde er blevet kompenseret for den 

kæmpe opgave det er at varsle for dårlig badevandskvalitet, som reglerne er 

i dag. 

 

Følgevirkninger 

Forslaget til ny bekendtgørelse indeholder elementer, som efter KLs opfat-

telse kræver øgede økonomiske ressourcer til kommunerne. I så fald er der 

behov for en DUT-afklaring. 

 

Venlig hilsen 

 

Niels Philip Jensen 

konsulent 

 

 

 


