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BILAG 1

Forenklet drikkevandskontrol
Analysepakken anvendes til den lovpligtige kontrol af 
ikke almene vandforsyningsanlæg, og til den frivillige 
kontrol af enkeltanlæg.

Tabel 1 viser de parametre, der indgår i pakken, deres 
oprindelse og kvalitetskriteriet. Pakken blev ændret i 
2017, så total-P ikke længere er en del af den, og så der 
nu skal analyseres for arsen.  Arsen optræder naturligt 
i grundvand, men nogle steder er indholdet så højt, at 
det er sundhedsskadeligt. I området der afgrænses af 
Ramme i syd og Ringkøbingvej i øst, har nogle af de 
øvre grundvandsmagasiner et forhøjet indhold af ar-
sen.

Overskrides kvalitetskriteriet, og vurderer Styrelsen 
for Patientsikkerhed at vandet er sundhedsskadeligt 
at drikke, så kan kommunen beslutte at anvende § 62 
stk. 1 i Vandforsyningsloven og give påbud om forbed-
ring af vandkvaliteten. Kommunen kan også beslut-
te, at borgerne kun skal vejledes, om hvordan de kan 
håndtere overskridelserne. I tabel 2 er angivet admini-
strationsgrundlaget for håndtering af sager, hvor der 
er fundet sundhedsskadelige niveauer af stofferne hos 
enkeltindvindere. Styrelsen for Patientsikkerhed er 
blevet hørt om handlemulighederne, og det har med-
ført at håndteringer af sager med overskridelser af ni-
trat er ændret. Tidligere blev anlæg med op til 100 mg 
nitrat pr. liter, accepteret som drikkevandsforsyning 
og ejeren blev vejledt om, hvordan indholdet af nitrat 
kunne nedbringes.  Udmeldingen fra Styrelsen for Pa-
tientsikkerhed er nu, at man fraråder, at kvalitetskra-
vet på 50 mg/l for nitrat overskrides gennem længere 
tid (år).  

Arsen er et nyt stof i kontrollen af drikkevand hos en-
keltindvindere mm. Arsen er kræftfremkaldende, og 
det er derfor udmeldingen fra Styrelsen for Patient-

sikkerhed at man fraråder, at kvalitetskravet på 5 µg/L 
overskrides i mere end 1 år, og i nogle tilfælde mindre.  

 

Tabel 1. Parametre der indgår i den forenklede kontrol pr. 22. oktober 2017.
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Er vandet vurderet sundhedsskadeligt kan kommunen 
beslutte at anvende § 62 stk. 1 og give påbud, eller der 
kan vejledes. 

Mulige reaktionsmuligheder er beskrevet nedenfor.  
Listen er ikke udtømmende: 

a. at forbrugerne skal træffe sikkerhedsforanstalt-
ninger (kogeanbefaling, at bestemte grupper ikke 
bør drikke vandet)

b. at anlægget skal ophøre midlertidigt eller for be- 
 standigt

c. at vejlede i at skaffe tilfredsstillende vandkvalitet

d. at anlægget sættes under skærpet overvågning

e. at anlægget skal forbedres teknisk

f. at der skal ske noget andet, for at genoprette 
 drikkevandets kvalitet

Tabel 2. Handlemuligheder ved overskridelse af drikkevandskvalitetskrav.


