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Bilag 1 - Ændringer til det eksisterende administrationsgrundlag
I forhold til håndhævelsesvejledningen som TMU vedtog den 27.09.2011 ønsker forvaltningen at ændre på proceduren for 
sagsbehandlingen, når der findes nitrat i en vandprøve.

Håndhævelsesvejledning af 27.09.2011 Ønskes ændret til
Nitrat ≤50 
mg/l

Ingen bemærkninger.
Ny analyse, forenklet kontrol om 5 år.

Nitrat ≤50 
mg/l

Ingen bemærkninger.

*) Nitrat 
>50 og 
≤60 mg/l

Må ikke benyttes til modermælkserstatning.
Ny analyse, forenklet kontrol om 5 år.

Nitrat >60 
og <100 
mg/l

Må ikke benyttes til modermælkserstatning.
Evt. teknisk tilsyn.
Påbud om skærpet observation. Analyse for 
nitrat med 1 års mellemrum i 3 år.
Herefter vurdering:
Er indholdet stabilt under 100 mg/l, forenk-
let kontrol hvert 5. år.

Nitrat 
≥100 mg/l

Må ikke benyttes til modermælkserstatning.
Teknisk tilsyn.
Varsling af påbud samt efterfølgende påbud 
om at forbedre vandkvaliteten efter Vand-
forsyningslovens § 62.
Frist 1½ år til at efterkomme påbuddet.
Erindring til ejer 1 md. før udløb af frist for 
påbud.
Ingen reaktion => politianmeldelse.

*) Vurderes som en mindre overskridelse sammenholdt 
med analyseusikkerheden

Nitrat >50 
mg/l

Må ikke benyttes til modermælkserstatning.
Evt. teknisk tilsyn.
Påbud om at forbedre vandkvaliteten efter 
Vandforsyningslovens § 62 eller påbud om at 
tilslutte sig alment vandværk efter Vandforsy-
ningslovens §§ 29 og 62. 
I områder hvor det ikke er muligt at blive til-
sluttet alment vandværk, kan udstedes påbud 
om at etablere et vandværk efter §29. 
Frist på 1½ år til at efterkomme påbuddet.

Forvaltningen ønsker at ændre denne procedure for at overholde den grænseværdi som loven foreskriver samt fordi der er 
kommet ny forskning, der viser at selv ved lave koncentrationer af nitrat øges risikoen for at få tyktarms- og endetarm-
skræft. Styrelsen for Patientsikkerhed udtaler, at de ikke anbefaler at vand med nitrat over 50 mg/l indtages gennem længe-
re tid (år), se bilag 3 for hele udtalelsen. 
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Da der er ændret på hvilke parametre de ikke-almene vandforsyninger skal analysere for, ændres dette:
Håndhævelsesvejledning af 27.09.2011 Ændres

Total fosfor-
indhold *

Højt fosforindhold i grundvand kan være 
geologisk betinget, og det er problemfrit, 
hvis det ikke giver anledning til bakterie-
vækst i rent vand.
Et forhøjet indhold i vandet kan være tegn 
på, at der er sket en forurening med spil-
devand og/eller overfladevand.
Ved mistanke om forurening gives påbud 
om, at der inden et år udtages en ny prø-
ve, der analyseres for forureningsparame-
trene ammonium, kalium og NVOC.

Slettes Slettes

Arsen >5 µg 
**

Påbud om forbedring af vandkvaliteten efter 
Vandforsyningslovens § 62 eller påbud om 
at tilslutte sig vandværk efter Vandforsy-
ningslovens §§ 29 og 62.
Frist på 6 måneder til at efterkomme på-
buddet. 

Fund af andre 
parametre 
over kvalitets-
kravene ***

Hvis den fundne parameter efter dialog med 
Styrelsen for Patientsikkerhed vurderes at 
gøre vandet sundhedsfarligt at indtage, gi-
ves påbud om forbedring af vandkvaliteten 
efter vandforsyningslovens § 62 eller påbud 
om at tilslutte sig vandværk efter Vandfor-
syningslovens §§ 29 og 62.
Frist til at efterkomme påbuddet sættes 
efter graden af sundhedsfare samt hvilke 
tiltag der skal laves for at vandkvaliteten 
overholder kvalitetskravet.

* Total fosforindhold, bliver fjernet da de ikke-almene vandforsyninger ikke skal analysere for dette i den forenklede kontrol efter den nye 
Drikkevandsbekendtgørelse.

** Arsen medtages da de ikke-almene vandforsyning skal til at analysere for dette i den forenklede kontrol efter den nye Drikkevandsbe-
kendtgørelse.

*** Da der er flere ikke-almene vandforsyninger der skal have kontrolprogram og derved skal analysere for flere parametre end tidligere, 
sættes denne på, da det ikke giver mening at lave en list med samtlige stoffer der analyseres for.



Side 3 af 3

Forvaltningen ønsker at ændre en smule på proceduren ved fund af bakterier.
Håndhævelsesvejledning af 27.09.2011 Ønskes ændret til

E. coli ≥1/100ml
Coliforme bakteri-
er >20/100 ml

Kimtal ved 22°C 
>2000/100 ml 

Teknisk Tilsyn
Kogeanbefaling
Påbud om forbedring af vandkvalite-
ten efter Vandforsyningsloven § 62.
Der skal foreligge mindst en vandprø-
ve der opfylder kvalitetskravene in-
den kogeanbefalingen kan ophæves.

E. coli ≥1/100ml
Coliforme bakteri-
er >20/100 ml

Kimtal ved 22°C 
>2000/100 ml 

Kogeanbefaling.
Evt. teknisk tilsyn.
Påbud om forbedring af vandkvaliteten 
efter Vandforsyningsloven § 62 eller på-
bud om at tilslutte sig vandværk efter 
Vandforsyningslovens §§ 29 og 62.
Som udgangspunkt frist på 4 måneder til 
at efterkomme påbuddet eller efter kon-
kret vurdering.
Der skal foreligge mindst en vandprøve 
der opfylder kvalitetskravene inden koge-
anbefalingen kan ophæves.

Coliforme bakteri-
er 1-20/100 ml
Kimtal ved 22°C 
201-2000/100 ml

Evt. teknisk tilsyn.
Påbud om skærpet kontrol mht. bak-
terier (ny analyse inden 1 år, fristen 
sættes til ½ for mælkeleverandører)
Herefter vurdering. Er indholdet sta-
bilt lavt og kan accepteres uden på-
bud, eller skal der gives påbud om 
forbedring af vandkvaliteten efter 
Vandforsyningsloven § 62

Coliforme bakteri-
er 1-20/100 ml
Kimtal ved 22°C 
201-2000/100 ml

Evt. teknisk tilsyn.
Påbud om skærpet kontrol efter Vandfor-
syningsloven § 62.
Anbefaling om forbedring af vandkvalite-
ten. 
Frist på 1 år til at efterkomme påbuddet 
(som udgangspunkt frist på ½ år for 
vandforsyninger med kontrolprogram eller 
efter konkret vurdering).
Herefter vurdering af om bakterieindhol-
det er stabilt lavt og kan accepteres uden 
påbud ellers skal der gives påbud om for-
bedring af vandkvaliteten efter Vandforsy-
ningsloven § 62 eller påbud om at tilslutte 
sig vandværk efter Vandforsyningslovens 
§§ 29 og 62. For vandforsyninger med 
kontrolprogram kan et stabilt og lavt bak-
terieindhold som udgangspunkt ikke ac-
cepteres.


