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NOTAT

Høringssvar til ændring af bekendtgørelse 
om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg - indberetning til 
Jupiter mv

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

KL glæder sig over, at aftalen om DIADEM nu udmøntes konkret i forhold 
til Vandforsyningsloven. KL noterer, at bekendtgørelsen indeholder 
yderligere forslag til digital indberetning, og at bekendtgørelsen begrænser 
den lovpligtige moniteringspligt for vandforsyningerne. 

Beskrivelse af registreringen med henblik på DIADEM
I bekendtgørelsesudkastets § 27a stk. 1 er nævnt den hjemmel, hvorunder 
påbud skal registreres. I §27a stk. 1 citeres tillige fra hjemmelens anvisning 
af elementer, som påbudet kan indeholde.

Beskrivelsen i høringsbrevet afviger fra bekendtgørelsen på dette punkt. I 
høringsbrevet er oplysningen om påbud begrænset til afgørelser om, at det 
ikke-almene anlæg skal ophøre midlertidigt eller for bestandigt. I udkast til 
bekendtgørelse er oplysningen af påbud udvidet til at omfatte ”andre 
foranstaltninger, herunder at forbrugerne skal træffe 
sikkerhedsforanstaltninger”.

KL har forstået, at DIADEM alene registrerer hvorvidt der er meddelt et 
påbud, mens påbudets konkrete indhold ikke registreres. 
KL foreslår derfor at § 27a stk. 1 udformes således:

1) Oplysning om, at kommunalbestyrelsen har meddelt påbud efter lovens § 62, 
stk. 1 til ejeren af et ikke-alment vandforsyningsanlæg. 
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KL beder om yderligere konkret høring om omfanget af registreringerne i 
DIADEM, hvis disse registreringer omfatter påbudets konkrete indhold.

KL foreslår samtidig at § 27a stk. 2 udformes, så bestemmelsens 
henvisninger klart skelner mellem vandforsyningsloven og nærværende 
bekendtgørelse. 

Overgangsbestemmelser
I den økonomiske forhandling omkring DIADEM blev det aftalt, at 
kommunerne alene skulle indberette oplysninger fra de seneste år. KL har 
forelagt denne problemstilling for Naturstyrelsen, som foreslår en 
overgangsbestemmelsen i udkast til bekendtgørelse, så kommunerne 
maksimalt skal gå 5 år tilbage i tid. KL finder denne tidsafgrænsning 
relevant.

Ændret indberetningsmetode for afgørelser om 
kontrolhyppighed m.m. 
KL er enig i, at forslaget flugter med den fælles offentlige digitaliserings-
strategi. Forslaget ændrer arbejdsgangene i kommunen, som fremover skal 
gennemføre en ekstra registrering i Jupiter, hvor kommunerne hidtil typisk 
har orienteret Naturstyrelsen gennem en kopi af afgørelsen. KL antager, at 
der sker en tilsvarende forenkling i Naturstyrelsen.

Begrænsning af den lovpligtige moniteringspligt for 
vandforsyningerne
Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen har på baggrund af GRUMO-
overvågningen, herunder senest GRUMO-overvågningen for 2012, 
vurderet, at der ikke længere er fagligt grundlag for at kræve obligatorisk 
monitering af stoffet 2,4 D, da stoffet 2,4 D ikke har været påvist i de 
seneste år. KL har ingen bemærkninger til denne ændring.

venlig hilsen

Niels Philip Jensen
konsulent


