Til alle kommuner

Revideret juridisk vurdering af drikkevandsdirektivet
(98/83/EF) indsnævrer muligheder for at meddele
dispensationer efter drikkevandsbekendtgørelsen
Miljøstyrelsen skal med dette brev gøre opmærksom på en revideret juridisk
vurdering af rammerne for at dispensere fra drikkevandsdirektivets krav til
drikkevandskvalitet.
Miljø- og Fødevareministeriet har på baggrund af en henvendelse fra EUKommissionen revideret den juridiske forståelse af drikkevandsdirektivets artikel
9, der beskriver mulighederne for midlertidige dispensationer fra kvalitetskravene
for drikkevand. Drikkevandsbekendtgørelsens1 regler om dispensation fra
kvalitetskravene skal læses i overensstemmelse med drikkevandsdirektivets regler
og fortolkningen heraf. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at kommunale
myndigheder også er omfattet af kravet om EU-konform fortolkning.
Den juridiske vurdering klarlægger, at det ikke længere er muligt at dispensere fra
drikkevandskvalitetskrav, som fremgår af direktivets bilag 1, del B (kemiske
parametre) og andre parametre, der er fastsat af sundhedshensyn, jf. artikel 5, stk.
3. Det fremgår af henvendelsen fra EU-Kommissionen, at
dispensationsmuligheden for disse parametre var afgrænset til en periode på
maksimalt 3 gange 3 år efter fristen for efterlevelse af direktivet, og således er
ophørt i 2013.
Der vil fortsat kunne dispenseres for andre parametre og stoffer, hvis kravværdier
er fastsat nationalt ud fra et forsigtighedsprincip. Nærmere oplysninger herom vil
blive offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside snarest muligt.
Særligt for parameteren "pesticider" er det afgørende for
dispensationsmuligheden, om det pågældende stof er et aktivstof, en relevant
metabolit eller en ikke-relevant metabolit. Der kan ikke dispenseres for
aktivstoffer og relevante metabolitter (inkl. nedbrydnings- og reaktionsprodukter),
idet disse parametre er reguleret af direktivets bilag 1, del B.
Det vil fortsat være muligt at dispensere for metabolitter, der af EU er vurderet
som ikke-relevante. Der foreligger ikke en udtømmende liste over disse stoffer.
1

Bekendtgørelse nr. 524 af 1. maj 2019 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Miljøstyrelsen • Tolderlundsvej 5 • 5000 Odense C
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN 5798000860810 • mst@mst.dk • www.mst.dk

Vandforsyning
J.nr. 2020-62276
Ref. HERHA
Den 3. november 2020

Miljøstyrelsen vil være behjælpelig i forhold til at undersøge, om konkrete
metabolitter, nedbrydnings- og reaktionsprodukter af EU vurderes at være
relevante eller ej.
Miljø- og Fødevareministeriet skal afklare den juridiske ramme for
drikkevandsdirektivets regler for dispensationer nærmere, herunder status for
gældende dispensationer. Det vil ske hurtigst muligt med inddragelse af EUKommissionen.
Hvis der ikke kan dispenseres, skal reglerne i drikkevandsdirektivets artikel 8
følges, dvs. at man hurtigst muligt træffer udbedrende foranstaltninger til at
genoprette drikkevandets kvalitet.
Det kan oplyses, at Miljøstyrelsen er bekendt med de aktuelt gældende
dispensationer via orienteringskravet i drikkevandsbekendtgørelsen, og at
styrelsen har bilateral dialog med de relevante kommuner.
Drikkevandsbekendtgørelsen vil blive ændret snarest muligt med henblik på
afspejling af ovenstående.
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