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Forlængelse af dispensation fra kvalitetskrav til drikkevand i for-
hold til pesticider for Klejs Vandværk 
 
Hedensted Kommune har d. 21. oktober 2020 meddelt forlængelse af dispensationen fra 
kvalitetskrav til drikkevand i forhold til pesticidet N,N-dimethylsulfamid (DMS) for Klejs 
Vandværk. Tidsfristen blev fastsat til 1. august 2021. Dispensationen blev meddelt i sam-
råd med Styrelsen for Patientsikkerhed. 
 
Klejs Vandværk har grundet forskellige udfordringer været nødsaget til at udskyde an-
lægsarbejdet til efteråret 2021. Vandværket har derfor ansøgt om fristforlængelse til 1. 
december 2021. 
 
Hedensted Kommune har vurderet, at dispensationen kan forlænges til 1. december 
2021. Øvrige vilkår i dispensationen af 21. oktober 2020 er fortsat gældende. 
 

Lovhjemmel: 
Dispensationen er givet i henhold til tilsynsbekendtgørelsens1 § 17 og Vandforsyningslo-
vens2 § 62. 
 

Offentliggørelse: 
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside d. 12. august 2021. 
 

Klagevejledning: 
Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:  

 Ansøgeren  
 Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord 
 Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen  
 Klageberettigede foreninger og organisationer 

 
Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. Klagefristen regnes for over-
holdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest 
kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber. Hvis klagefristen udløber på en lørdag 
eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

Klagefristen udløber den 9. september 2021. 

 
1 Bekendtgørelse nr. 1110 af 30. maj 2021 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsy-
ningsanlæg 
2 Lovbekendtgørelse nr. 1450 af 5. oktober 2020 om vandforsyning m.v. 
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Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet.  

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk eller www.bor-
ger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, 
når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du 
betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer 
og offentlige myndigheder. 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hvis Heden-
sted Kommune fastholder afgørelsen, sender Hedensted Kommune klagen videre til be-
handling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videre-sendelsen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klagepor-
talen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker 
at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til 
Hedensted Kommune. Hedensted Kommune videresender din anmodning til nævnet, som 
herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.na-
evneneshus.dk.  

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder 
efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra offentliggørelsesdatoen. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Bettina Lund 
Ingeniør 
 
 

Kopi til: 
Miljøstyrelsen 
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