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Vandforsyning 

Ref. MASKR 

Den 25. september 2017 

 

  

Udkast til kommissorium for arbejdsgruppen om pesticider og 
drikkevandskontrol 
 

 

 

På mødet i Vandpanelet d. 31. august 2017, som var indkaldt som følge af fund af desphenyl-

chloridazon i drikkevand, besluttedes at nedsætte en arbejdsgruppe, der bl.a. skal se nærmere på 

udvælgelse af pesticider og nedbrydningsprodukter til vandværkernes kontrol af pesticider i 

drikkevand. 

 

Arbejdsgruppen består af repræsentanter for Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, 

Styrelsen for Patientsikkerhed, DANVA, Danske Vandværker, GEUS og Miljøstyrelsen. 

 

Neden for findes Miljøstyrelsens forslag til kommissorium for arbejdsgruppen samt forslag til tidsplan 

for arbejdet. Kommissorium og tidsplan foreslås drøftet på første møde i arbejdsgruppen, som 

Miljøstyrelsen indkalder til snarest. 

Kommissorium 
Arbejdsgruppe om pesticider og drikkevandskontrol skal vurdere og komme med forslag til opfølgning 

inden for følgende emner:  

 

1. Udvælgelseskriterierne for stoffer til pesticidlisten (listen over pesticider og 

nedbrydningsprodukter, som vandforsyningerne skal kontrollere for i råvand og drikkevand, 

jf. bilag 7 i drikkevandsbekendtgørelsen) 

2. Forslag til andre stoffer, der skal vurderes i forhold til om de skal kontrolleres på landsplan 

3. Overblik på arbejdsgange og processer, som kan sikre bedre videndeling angående fund af 

pesticider: internationalt, nationalt og lokalt, herunder brug af Jupiter-databasen og 

sammenhæng med andre databaser 

4. Indsamling af oplysning om fund af desphenyl-chloridazon på landsplan 

5. I det omfang der er et behov for det bistår arbejdsgruppen med udarbejdelse af vejlednings- og 

orienteringsmateriale til kommuner og vandværker 

 

Arbejdsgruppens konklusioner sammenfattes i en rapport. Miljøstyrelsen implementerer hurtigst 

muligt evt. forslag fra arbejdsgruppen, som styrelsen vurderer fagligt nødvendige. Arbejdsgruppens 

rapport vil blive forelagt miljø- og fødevareministeren.  

 

Miljøstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for arbejdsgruppen. 
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Tidsplan 
Arbejdsgruppen vil blive indkaldt til det første møde i oktober og vil afrapportere til Vandpanelet 

undervejs, hvis der er behov for det.  

 

Arbejdsgruppen forelægger medio 2018 sine samlede konklusioner på et møde i Vandpanelet.  


