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Indstillingsnotat 
Overskrift
Drikkevandskontrol på ikke-almene vandværker

Beslutningstema
Udvalget for Teknik skal beslutte hyppigheden af den regelmæssige kontrol med 
drikkevandskvaliteten på ikke-almene vandværker i Hedensted Kommune. Ikke almene 
vandværker forsyner 1-9 husstande med drikkevand til husholdningsbrug.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personale
Ingen bemærkninger.

Historik
I Hedensted Kommunes Vandforsyningsplan 2012-2022, afsnit Retningslinier for ikke 
almene vandforsyningsanlæg og enkeltindvindere (s. 13) står følgende:

”Regelmæssig 5 års kontrol
I forbindelse med den regelmæssige 5 årskontrol af drikkevandet…”

I vandforsyningsplanen har byrådet således indirekte taget stilling til prøvehyppigheden. 

Vandforsyningsplan 2012-2022 blev vedtaget på byrådsmødet den 20. juni 2012.

Sagsfremstilling
Selv om 5 års kontrollen er nævnt i vandforsyningsplanen, skal kontrolhyppigheden dog 
fastsættes ved en selvstændig politisk beslutning.

Baggrund:
Det fremgår af tilsynsbekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen beslutter hyppigheden af 
den regelmæssige kontrol med drikkevandskvaliteten på ikke almene vandværker. Det 
fremgår også af bekendtgørelsen, at kontrollen skal være af typen forenklet kontrol. 
Forenklet kontrol er en analysepakke, der hovedsagligt viser, om der er bakterier i 
drikkevandet fra ex. overfladevand eller smådyr og/eller nitrat i vandet.  

Når der konstateres forurenet drikkevand på ikke-almene vandværker, følger 
administrationen op med krav om kontrolanalyse, og tilbyder samtidig et gratis tilsyn af 
vandforsyningsanlæggene. Ejerne får et år til at bringe drikkevandskvaliteten i orden. I 
fbm. udlejningsejendomme er fristen 6 måneder. I sager hvor administrationen meddeler 
påbud om en tilfredsstillende drikkevandskvalitet, foretages altid et tilsyn af 
vandforsyningsanlægget, og embedslægerne bliver hørt i sagerne. Når en ejendom igen 
har en tilfredsstillende drikkevandskvalitet, skal der først foretages en ny kontrol efter 5 
år.
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Den nævnte bekendtgørelse fastsætter kontrollen med vandforsyninger, der forsyner 
institutioner, fødevareproducenter, virksomheder mv. Den aktuelle beslutning om 
prøvetagningshyppighed  omfatter kun forsyning af drikkevand til husholdningsbrug.

Hvor mange anlæg er der tale om:
I Hedensted Kommune er der omkring 850 ejendomme der forsynes med drikkevand fra 
ikke almene vandværker. Af disse ejendomme er omkring 700 enkeltindvindere. De 
resterende 150 ejendomme er tilsluttet ikke-almene vandværker som forsyner 3-9 
ejendomme.

For at gøre det mere attraktivt for ejerne at få taget drikkevandskontrollerne, har 
kommunen indhentet tilbud på diverse analysepakker. Analysepakken forenklet kontrol 
kan købes for kr. 478,- svarende til 25-35% af normalprisen i fht. de forskellige 
laboratoriers priser. Ejerne af vandforsyningsanlæggene skal selv betale 
drikkevandskontrollen.

Effektivisering:
Fastsættelsen af analysehyppigheden sparer 2-3 timers arbejde pr sag, i de sager hvor 
brøndejerne ikke ønsker at tage drikkevandsprøverne. Administrationen kan nemlig 
henvise til udvalgets beslutning, og dermed er det ikke længere nødvendigt, at behandle 
sagerne som påbudssager med partshøring af ægtefæller, lejere m.fl. Der vil blive 
frigivet 50-100 timer pr år til andre vigtige opgaver, som i dag ikke bliver udført.

Beslutningsrum:
Det er op til kommunalbestyrelsen at beslutte, hvor ofte drikkevandskvaliteten skal 
undersøges. De fleste kommuner undersøger drikkevandet hvert 5. år. Miljøstyrelsen 
anbefaler, at kontrollen som minimum udføres hvert 5. år. Kommunalbestyrelsen har 
ikke lov til at nedsætte kontrolhyppigheden i en grad, der tilsidesætter kommunens 
tilsynsforpligtigelse.

Det skal understreges, at der altid kan udtages prøver hyppigere end hvert 5. år, hvis 
særlige forhold taler for det, f.eks. hvis det er nødvendigt at følge udviklingen af 
forurenende stoffer i en ejendoms drikkevand.

Administrationens vurdering:
Ved en høj kontrolhyppighed (få år mellem hver kontrol) øges drikkevandssikkerheden. 
Typisk bliver brønde og boringer kun tilset og passet, når pumpen går i stykker, og der 
ikke længere kommer vand ud af hanen. Ofte har ejerne ikke fokus eller viden om 
drikkevandshygiejne og forbinder ex. ikke snegle i brønden med risiko for dårligt vand. 
Kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten er derfor vigtig. 

Administrationen anbefaler, at kontrolhyppigheden fastsættes til hvert 5. år. Det giver en 
tilstrækkelig drikkevandsikkerhed med et afbalanceret ressourceforbrug set i forhold til 
de få forbrugere som forsynes fra hvert enkelt anlæg/vandværk.

Kommunikation
Udvalgets beslutning om kontrolhyppighed træffes som en afgørelse. Afgørelsen skal 
offentliggøres på kommunens hjemmeside, og kan påklages i 4 uger.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg (tilsynsbekendtgørelsen):

 § 7, stk. 1, punkt 1(kontroltype)
 § 8, stk. 1 (kontrolhyppighed)
 § 29 (klageregler)
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Lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013 om vandforsyning m.v. 
(vandforsyningsloven):

 Kap. 13 (klageregler)

Indstilling
Administrationen indstiller

Indstillingens indhold
at ikke-almene vandværker, der leverer drikkevand til husholdningsbrug, skal have 
undersøgt deres vandkvalitet minimum hvert 5. år, med mindre særlige forhold taler for 
en hyppigere frekvens.


