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NOTAT

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse og 
udkast til vejledning om vandkvalitet og 
tilsyn med vandforsyningsanlæg

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

Generelle bemærkninger

Udkast til Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg.
KL finder det naturligt, at de detaljerede bestemmelser om analyseomfang 
gennemses og revideres med jævne mellemrum. Bekendtgørelsen er sidst 
revideret for to år siden, det tidsinterval finder KL passende som 
udgangspunkt. 

Andre justeringer af bekendtgørelsen gennemføres samtidig. Det finder KL 
positivt, ændringer bør normalt - som i det aktuelle udkast - samles og 
håndteres i forbindelse med en jævnlig revision. 

KL finder det positivt, at der pålægges ejere af ejendomme med 
kommercielle eller offentlige aktiviteter en underretningsforpligtigelse 
tilsvarende de almene vandværker. Tilsvarende underretningsforpligtigelse 
kunne pålægges ejere af vandforsyningssystemer, som forsyner boliger, der 
anvendes til udlejning. Eksempelvis har en række godser fælles 
vandforsyning af adskillige udlejningsboliger på samme matrikel, hvorfor er 
sådanne ejendomme ikke omfattet af bestemmelserne?

KL foreslår, at muligheder for anvendelse af forskellige vandkvaliteter til 
forskellige husholdningsformål (differentiere vandkvalitet) overvejes og evt. 
nærmere undersøges inden næste revision af bekendtgørelsen. 
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Udkast til Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg:
Det er positivt, at vejledningen justeres sammen med bekendtgørelsen. 

KL opfordrer til, at definitionerne af enkeltindvinding og ikke-almen 
vandforsyning uddybes og begrundes i vejledningen. Herved bliver 
baggrunden for tidligere ændring af grænserne mere tydelig. Det er KLs 
indtryk, at de gamle definitioner (enkeltindvindinger omfatter 1-2 
ejendomme, ikke-almene vandforsyningsanlæg omfatter 3-9 ejendomme) 
fortsat opfattes som naturlige blandt mange brugere.

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

Udkast til Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg.

Vedrørende bilag 7 om Pesticider:
Boringskontrollen bør i højere grad afspejle stoffer, som anvendes i store 
mængder i dag, det vil sige (enten moderstoffer eller 
nedbrydningsprodukter af følgende): Fenpropidin, Epoxiconazol, Broscalid, 
Pendimethalin, Chlormequat-chlorid, Mancozeb (/ETU), Prosulfocarb.   
TFMP og Cloridazon-desphenyl bør også medtages i boringskontrollen. 
Sidstnævnte har Regionerne fundet i deres JFL-sager og det er fundet i 
Tyskland udbredt og i høje koncentrationer, TFMP (nedbrydningsprodukt 
fra fluazifop-P-Butyl) er fundet i varslingssystemet VAP. 
Det er stadig relevant at analysere for ”gamle” midler/ midler som stadig 
må anvendes i byer og som kan forventes at findes i grundvandet:  
Maleinhydrazid , isoproturon og terbuthylazin. Evt. også dinoseb og 
metamitron.

Udkast til Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg:

Afsnit 1.1 Definitioner
Der ønskes en udvidet beskrivelsen af ikke-almene vandforsyninger og 
almene vandforsyninger med personantal angivelse på samme måde som 
NST netop nu foreslår indført i VFL i forbindelse med vedtagelse af lov om 
vandplanlægning. 

Afsnit 2.6 Regnvand til wc-skyl og tøjvask 
Det er meget positivt, at denne anvendelse af vand til husholdningsformål 
er beskrevet i vejledningen og ikke mindst, at man beskriver 
problematikken omkring mindre forbrug af ledningsnetsvand og den 
medfølgende risiko for bakterievækst. I den forbindelse opfordres NST til 
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at få foretaget undersøgelser, der beskriver omfanget af denne problematik i 
eksisterende bygninger med regnvandsopsamling. Vi skal desuden gøre 
opmærksom på, at det ikke er alle regulativer, der har en bestemmelse om, 
at regnvandsanlæg skal indberettes til forsyningen. 

Afsnit 5.6. 
Ved problemer med vandkvaliteten som udelukkende hidrører fra 
vandinstallationerne internt på ejendommen håndteres sagen i dag i Aarhus 
Kommune af vores Bygningsinspektorat i forhold til love og normer på 
byggeområdet. Ved den fornuftige udvidelse af underretningsforpligtigelsen 
skal der være fokus på snitfladen til byggelovgivningen. Dette bør beskrives 
i vejledningen, da det ikke er ikke hensigtsmæssigt, hvis der kan ske 
opfølgning efter to lovgivninger. 

Afsnit 7.3.2.
Vedr. formuleringen: "...,skal kommunalbestyrelsen underrette forbrugerne, 
jf. lovens §62, stk. 7." Denne sprogbrug kan forvirre, idet §62, stk. 7 siger, 
at kommunalbestyrelsen SKAL SIKRE, at forbrugerne underrettes.
Det anbefales således at fastholde lovens sprogbrug om, at kommunen skal 
sikre orientering af forbrugerne. Det gøres i praksis bl.a. ved at 
vandforsyningerne påbydes at orientere forbrugerne. I modsat fald ville 
kommunen skulle stå for orienteringen direkte, hvilket på mange måder 
ikke er hensigtsmæssigt.

Malkeudstyr og køling af mælk og vanding af afgrøder. Det er fint med 
præcisering af analyseomfang i de nævnte tilfælde, bilag2. 

venlig hilsen

Niels Philip Jensen
konsulent


