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Vandforsyning 

Ref. Hvb 

SVANA-400-00063 

19. juli 2017 

 

Til høringsparter, jf. høringsliste   

   

  

 

 
 
 
 
 
 
Udkast til lov om ændring af lov om vandforsyning og miljøbeskyttelse vedr. 

underretning om påbud, samt dispensation fra og vejledningspligt om 

drikkevandskvalitetskrav 

 
Miljøstyrelsen sender hermed udkast til lov om ændring af lov om vandforsyning og 

miljøbeskyttelse i høring. 

 

Formål og indhold 

Det foreslås, at miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at udstede regler om:  

 

1. At kommuner skal sende kopi af kommunens afgørelser til ministeren (i praksis 

Landbrug- og Fødevarestyrelsen) om rådighedsindskrænkninger efter 

miljøbeskyttelseslovens § 24, stk. 1, og § 26 a, stk. 1, om eksempelvis pesticidfri drift. 

 

2. At kommuner og ejere af vandforsyninger har en vejledningspligt om 

drikkevandskvalitet overfor vandforbrugere bl.a. ved dårlig vandkvalitet.  

 

Hjemlen tænkes udmøntet til at fastsætte regler i bekendtgørelse om vandkvalitet og 

tilsyn med vandforsyningsanlæg om, at kommunen skal oplyse forbrugere af vand fra 

vandforsyningsanlæg, der i gennemsnit leverer mindre end 10 m3 vand pr. dag, og hvor 

vandet ikke leveres som led i en kommerciel eller offentlig aktivitet, om, at vandet ikke 

er omfattet af drikkevandskvalitetskrav, og at der ikke foretages regelmæssig kontrol af 

deres vand. Kommunen skal også vejlede vandforbrugere om god vandkvalitet og om 

foranstaltninger for at beskytte deres sundhed mod skadelige virkninger forårsaget af 

forurening fra drikkevand. Kommunen skal, ud fra samme hensyn, mindst hvert 5. år 

vejlede ejeren af vandforsyningsanlægget om, at ejeren med fordel kan foretage en 

kontrol af vandets kvalitet.  

 

Der skal endvidere fastsættes regler om, at ejeren af et vandforsyningsanlæg, der i 

gennemsnit leverer mindre end 10 m3 vand pr. dag, og hvor vandet ikke leveres som led 

i en kommerciel eller offentlig aktivitet, hvis kvaliteten af vand indebærer en potentiel 

fare for sundheden, straks skal oplyse berørte forbrugere herom og henvise disse til 

kommunen med henblik på at få passende vejledning om at sikre sig sundt og rent 

drikkevand. 
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3. Kommuners mulighed for at dispensere fra gældende drikkevandskvalitetskrav i særlige 

situationer.   

 

Som led i gennemførelsen af drikkevandsdirektivet fra 1998 er der i bekendtgørelse om 

vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg indført regler om, at kommunen kan 

dispensere fra de i bekendtgørelsens bilag 1 a - d af ministeren fastsatte kvalitetskrav for 

et bestemt tidsrum, der skal fastsættes så kort som muligt, og som højst kan være 3 år. 

Dispensation kan kun gives, hvis der ikke er mulighed for at fremskaffe anden 

vandforsyning, og der skal indhentes en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, inden der 

dispenseres.  

 

En tydelig hjemmel foreslås indført i lovforslaget, så kommunerne i overensstemmelse 

med hidtidig praksis kan dispensere fra drikkevandskvalitetskravene i en begrænset 

periode, hvor der ikke foreligger nogen sundhedsmæssig risiko. 

 

Administrative og erhvervsøkonomiske konsekvenser  

Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 

 

Høringsfrist 
Høringssvar skal være modtaget i Miljøstyrelsen senest mandag den 21. august 2017, kl. 
12.00.  
 

Høringssvar sendes til mst@mst.dk med angivelse af j.nr. SVANA-400-00063. 
 

Høringssvar offentliggøres på Høringsportalen.dk. Ved afgivelse af høringssvar gives der 

samtidig samtykke til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse. Det 

bemærkes, at høringssvarene bliver sendt til Miljø- og Fødevareudvalget forud for lovforslagets 

fremsættelse i Folketinget.  

 

Eventuelle spørgsmål kan i perioden mellem 19. juli til 9. august rettes til funktionsleder, Martin 

Skriver, og fra den 9. august til 21. august rettes til Hanne Berg, hvb@mst.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Martin Skriver, Funktionsleder 

maskr@mst.dk, 
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