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Aktører og ansvarsfordeling ved pesticidfund over drikkevandskvalitetskravet
Vandforsyning
Analyselaboratorie
1.

Kvalitetssikrer analyseresultat jf.
bekendtgørelse om kvalitetskrav til
miljømålinger

1.
2.
3.

Underretter kommune, hvis drikkevandskvaliteten ikke er i overensstemmelse med kvalitetskrav i henhold til DVB (DVB § 13)
Kvalitetssikring og bekræftelse af analyseresultat ved analyselaboratorie, evt. bekræftelse ved andet analyselaboratorie
Gennemgå løsningsmuligheder på vandforsyning i samråd med kommune for at sikre vandkvalitet (driftsændringer, vandbehandling,
nødforsyning mv.)
4. Udtagelse af opfølgende analyser efter aftale med kommune
5. På baggrund af udtalelse fra STPS og i samråd med kommune, informere forbrugere om drikkevandets kvalitet (DVB § 29 + VFL § 62,
stk. 1 og stk. 6-7 )
6. Evt. ansøgning om videregående vandbehandling ved kommune, jf. § 14 (BEK om vandindvinding og vandforsyning)
7. Sikre, at relevant information og analyseresultater er tilgængelige på vandforsyningens hjemmeside (DVB § 29)
8. Ansøgning om 1. dispensation  ansøgning til kommune ( DVB § 16 stk. 1)
9. Ansøgning om 2. dispensation  ansøgning til kommune (DVB § 18 stk. 1)
10. Ansøgning om 3. dispensation send ansøgning til Miljøstyrelsen med vedlagt udtalelse fra kommune og STPS (DVB § 19 stk. 1)

Forbruger

Kommune
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Region

På baggrund af henvendelse fra vandforsyning, kontakte STPS for sundhedsfaglig vurdering og vejledning (VFL § 62 stk. 5)
Drager omsorg for, at årsag til overskridelse påvises og at udbedrende foranstaltninger iværksættes (VFL § 62 stk. 2) , evt.
iværksættelse af beredskabsplan.
Gennemgang af løsningsmuligheder med vandforsyning (driftsændringer, vandbehandling, nødforsyning mv.)
Opsporing af forureningskilder i indvindingsopland i samråd med vandforsyning og regionen (JFL § 66, stk. 2)
Evt. meddele tilladelse til videregående vandbehandling efter ansøgning fra vandforsyning (VFL § 21)
Sikre, at berørte forbrugere informeres om relevante forhold og evt. foranstaltninger efter drøftelse med STPS (VFL § 62,
stk. 1 og stk. 6-7)
Træffe afgørelse om evt. ændring af kontrolprogram (opfølgning) (DVB § 7, stk. 3)
Ved ansøgning fra vandforsyning og på baggrund af udtalelse fra STPS, meddele dispensation (DVB §§ 16-19)
Tilsyn med vandforsyningens udbedrende foranstaltninger i forbindelse med en meddelt dispensation efter DVB §§16-19

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)
1.

2.

Foretager en sundhedsfaglig vurdering af, hvorvidt drikkevand med
indhold af pesticider over drikkevandskvalitetskravet, kan udgøre
sundhedsmæssig risiko ved indtagelse
Vejleder kommune , herunder om forbrugerinformation.

DVB: Bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (drikkevandsbekendtgørelsen)
VFL: Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven)
JFL: Bekendtgørelse om lom om forurenet jord (jordforureningsloven)

1.
2.

3.

4.

Orientering af kommune ved kortlægning af areal på V1 eller V2, ( JFL § 12)
Hvis regionen ved en punktkildeundersøgelse på en kortlagt ejendom
konstaterer en forurening, som kan berøre en vandforsyning, underetter
regionen den berørte vandforsyning (JFL § 66 stk. 6)
Forestår opsporing af forureningskilder sammen med kommune, når
forurening af grundvandet er konstateret (JFL § 66 stk.2)
Fastlægger en videre offentlig indsats overfor de arealer, hvor der er
forurening eller forureningskilder, der kan have skadelig virkning på
grundvandet.(JFL § 6)

Miljøstyrelsen
1.
2.

3.

Foretager en toksikologisk vurdering af konkrete pesticider ved
henvendelse fra STPS
På baggrund af den nationale grundvandsovervågning vurdere, om
drikkevandsbekendtgørelsens bilag 2 (Kontrol med pesticider og
nedbrydningsprodukter) skal ændres (DVB § 10).
Vejlede om gældende regler

