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Vandforsyning 

J.nr. 2019 - 6444   

Ref. MAGGO 

Den 7. januar 2020 

 

Til høringsparterne   

   

  

 

Høring af vejledning til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn 
med vandforsyningsanlæg 
 

Miljøstyrelsen sender hermed forslag til Vejledning til bekendtgørelse om 

vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg i høring. 

 

Høringssvar sendes til mst@mst.dk samt maggo@mst.dk, med j.nr. 2019 - 6444, 

att. Mathias Gomme Gommesen angivet i emnefeltet. Høringsfrist er fredag den 

13. marts 2020.  

 

Høringssvar fra ikke-ministerielle høringsparter offentliggøres på høringsportalen 

(https://hoeringsportalen.dk) efter høringsfristens udløb. Ved afgivelse af 

høringssvar samtykker høringsparten i, at vedkommendes høringssvar, e-

mailadresse og navn offentliggøres på Høringsportalen efter endt høring. 

 

Spørgsmål vedrørende forslag til vejledning kan rettes til Mathias Gomme 

Gommesen enten pr. mail maggo@mst.dk eller telefon +45 51 55 67 62. 

Om forslag til vejledning til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn 

med vandforsyningsanlæg 

Vejledningen er en opdatering og sammenskrivning af gældende vejledning fra 

2014 og udkast til nye kapitler 2-4 fra 2017. 

 

Baggrunden for opdateringen er, at i 2017 blev bekendtgørelsen om vandkvalitet 

og tilsyn med vandforsyningsanlæg ændret. Ændringen medførte indførelse af 

taphanekrav, at nogle vandforsyningsanlæg overgik fra forenklet kontrol til fuldt 

kontrolprogram og at enkeltindvindere blev undtaget for obligatorisk kontrol. 

 

I forbindelse med bekendtgørelsesændringen i 2017 udsendte Miljøstyrelsen en 

revideret udgave af vejledningens kapitler 2-4, som omhandler tilrettelæggelsen af 

drikkevandskontrollen og udarbejdelse af kontrolprogrammer. 

 

De tre kapitler er:  

 Kap. 2 Vandkvalitet, herunder ansvarsfordelingen mellem vandforsyning, 

forbruger og kommune.  

 Kap. 3 Kontrol med vandkvaliteten, som beskriver indholdet i et 

kontrolprogram.  
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 Kap 4. Tilrettelæggelsen af undersøgelsen af vandkvaliteten, herunder 

hvordan det sikres at prøverne udtages repræsentativt.  

 

Ved opdateringen og sammenskrivningen er der foretaget mindre sproglige 

justeringer i kapitel 2-4. 

 

Ud over de 3 ovennævnte kapitler er der særligt kapitel 5 ”Forholdsregler mod 

utilfredsstillende vandkvalitet” og kapitel 8 ”Information til forbrugerne” blevet 

justeret og opdateret som følge af bekendtgørelsesændringen i 2017. 

 

Justeringen i kap 5. ”Forholdsregler mod utilfredsstillende vandkvalitet” skyldes 

hovedsageligt af drikkevandskontrollen nu foretages som straks-prøve ved 

taphanen. Vejledningen er suppleret med forholdsregler når vandforsyningen ikke 

er ansvarlig for den utilfredsstillende kvalitet. Reglerne om påbud med 

dispensation er blevet taget ud af kap. 5 og er blevet et nyt selvstændigt kap. 6 

”Påbud med dispensation”. 

 

Justeringen i kap 8. ”Information til forbrugerne” skyldes hovedsageligt den 

ændrede bekendtgørelses bestemmelse om, at små vandforsyningsanlæg, der kun 

forsyner én husstand til husholdningsforbrug undtages fra obligatorisk kontrol af 

vandets kvalitet. Kommunernes rolle, herunder informationsforpligtelse, over for 

disse små vandforsyningsanlæg er beskrevet i udkastet til revideret vejledning.  

 

Herudover er strukturen i vejledningen blevet justeret, så vejledningen i højere 

grad kan anvendes som opslagsværk. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Mathias Gomme Gommesen 

+45 51 55 67 62 

maggo@mst.dk 

 


