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9. juli 2012 

Fælles læring om forureningshændelser 

Baggrund 
Der opstår fra tid til anden forureninger af drikkevandet, ofte i form af mikrobiologisk forurening. De 

vandforsyninger og myndigheder, der deltager i den konkrete hændelse, opnår en viden om årsagerne og 

håndteringen af sagen, men erfaringen viser, at der ikke sker tilstrækkelig evaluering eller formidling af den 

opnåede viden.  

Derfor afholdt Naturstyrelsen, Embedslægerne, KL, FVD og DANVA i april 2012 en fælles workshop med en 

begrænset deltagerkreds, udvalgt efter personlige kompetencer og erfaringer.  

Det overordnede formål med workshoppen var at sikre større læring af forureningshændelser og dermed 

bedre muligheder for fremadrettet at forebygge disse. 

Workshoppen 
På workshoppen blev læringen fra en række konkrete forureningshændelser præsenteret sammen med 

nyeste viden om kildeopsporing. Læringen spændte vidt fra vigtigheden af at kende sin rolle i en 

forureningssituation (vandforsyning, kommune, embedslæge) til beskrivelse af konkrete forureningssager 

og nyeste viden om kildeopsporingsmetoder. Et lille udpluk af pointerne var:  

• Det er godt at lære hinanden at kende i fredstid – så kører samarbejdet bedre i en krisesituation 

• Kommunikation er vigtig. Brug enkle og let forståelige budskaber – husk de fremmedsprogede.  

• Lav udkast til kommunikationsmateriale på forhånd 

• Skriv ned, hvad der sker undervejs i en forureningssituation, f.eks. i en logbog. Det kan 

efterfølgende være vigtigt at kunne dokumentere, hvem der har truffet en given beslutning, f.eks. 

når en regning efterfølgende skal betales 

• Kildeopsporing: Det er vigtigt at kende sit system og egne aktiviteter. Brug både traditionelle 

analysemetoder og suppler med andre. Overblik over prøvedata med tid/sted/infrastruktur er svær 

• Brandslanger som nødvandforsyningsledning mellem vandværker kan udgøre en forureningskilde. 

Græsset vokser ind i slangen 
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På baggrund af workshoppens drøftelser er nedenstående konkrete gode råd og anbefalinger i forhold til 

beredskabsplaner, kildesporing og logbogsføring, formuleret.  

Målgruppen for anbefalingerne er primært vandforsyninger og deres kommunale tilsynsmyndigheder. 

Anbefalingerne udgør en samling gode råd og budskaber, som kommuner og vandforsyninger kan følge.    

Lovgivning 

Lovgivningen på området udgøres primært af Forsvarsministeriets bekendtgørelser nr. 660 af 10. juni 2009 

af beredskabsloven og nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab samt 

Beredskabsstyrelsen vejledning om Helhedsorienteret beredskabsplanlægning (findes på 

Beredskabsstyrelsens hjemmeside www.brs.dk).  

På Miljøministeriets område udgøres lovgivningen primært af lov nr. 635 af 7. juni 2010 om vandforsyning 

(specielt § 62), Miljøstyrelsens vejledning nr. 8 fra 2002 om planlægning af beredskab for vandforsyningen, 

Miljøministeriets vejledning nr. 9243 af 21. maj 2010 om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske 

drikkevandsparametre samt lov nr. 578 af 18. juni 2012 om ændring af lov om vandsektorens organisering 

og økonomiske forhold. 

Paragraf 62 i vandforsyningsloven er helt central i forbindelse med håndtering af forureningshændelser. 

Ifølge vandforsyningslovens § 62, stk. 3 skal kommunalbestyrelsen, hvis vandet i et alment 

vandforsyningsanlæg vurderes sundhedsfarligt eller hvis der efter kommunalbestyrelsens skøn er 

nærliggende fare herfor, uden unødigt ophold give påbud om, hvilke foranstaltninger, der skal træffes.  

 

Ifølge § 62, stk. 5 skal kommunalbestyrelsens afgørelse af, om vandet er sundhedsfarligt, ske efter drøftelse 

med Sundhedsstyrelsen.  

 

Reglerne for information af forbrugerne i en forureningssituation fremgår også af vandforsyningslovens § 

62, stk. 1, 6 og 7. Det fremgår, at det er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre, at forbrugerne informeres 

om situationen samt om hvilke foranstaltninger, forbrugerne bør træffe. Det fremgår også, at 

kommunalbestyrelsen kan påbyde vandforsyningen at give denne information til forbrugerne.  
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10 vigtigste gode råd og budskaber fra workshoppen 

1. Alle kommuner skal lave en beredskabsplan1, der også omfatter vandforsyning. 

Vandselskabet/vandværket bør også lave sin egen beredskabsplan, som koordineres med 

myndighedens.  

2. Der anbefales gennemført kommunale beredskabsøvelser, der også inddrager vandforsyning. Fx 

hvert andet år. Vandselskaber/vandværker bør derudover lave egne øvelser, der sikrer kendskab til 

egne beredskabsplaner.  Øvelsens omfang tilpasses vandforsyningens størrelse og kompleksitet. 

3. Kommunerne bør tilføje krav om kildesporingsforløb og opsamlende redegørelse når der gives 

påbud om kogeanbefaling. 

4. Kildesporingsplaner skal indarbejdes som led i vandselskabernes/vandværkernes beredskabsplaner. 

5. Brug døgnprøveudtagere. 

6. Vælg prøvetagningssteder med bevidsthed om formål. 

7. Skab overblik over supplerende analysemuligheder og forstå resultaterne.  

8. Gem vandprøver til evt. senere analyse. 

9. Kildesporing kræver god kommunikation. Sørg for åbenhed og pædagogiske værktøjer. 

10. Før logbog. Aftal i beredskabsplanen hvem, der har ansvar for skrivning. Husk altid en afsluttende 

opsamling. Opsamlingen kan evt. efterfølgende bruges til Naturstyrelsens og Sundhedsstyrelsens 

årlige opsamling af forureningshændelser 

 

 

  

                                                           
1
 §25 i Bekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009 af beredskabsloven.  
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Beredskabsplaner 
Der er lovkrav om, at kommunen skal have en beredskabsplan, der også omfatter vandforsyning. Det 

anbefales også, at vandselskabet/vandværket har egen beredskabsplan, der koordineres med 

myndighedens. Beredskabsplanerne bør jævnligt opdateres og det skal naturligvis sikres, at der altid er styr 

på gældende version. Løbende opdatering af telefonlister er tilsvarende vigtigt. 

Følgende skema formidler de punkter i beredskabsplanerne, som workshoppens drøftelser pegede på, bør 

huskes: 

Kommunens beredskabsplan: Vandselskabets /vandværkets beredskabsplan: 

• Diagram over rækkefølge af obligatoriske 

kontakter (herunder embedslæge, 

Fødevarestyrelsen, sygehusvæsenet)  

• Skabeloner for kogeanbefaling, 

pressemeddelelse, sms tekst, breve på flere 

sprog  

• Kommunikationsplan 

• Sikring af beredskabets funktion 

• Oversigt over kommunale følsomme 

brugere 

• Hvem der har ansvar for at føre logbogen 

• Præcisering af finansiering af evt. 

nødvandsforsyning 

 

• Diagram over rækkefølge af obligatoriske 

kontakter (kommunen først) 

• Kommunikationsplan 

• Sikring af beredskabets funktion 

• Oversigt over følsomme brugere 

• Risiko virksomheder 

• Procedurer/skabeloner (logbog, opfølgning) 

• Tekniske data 

• Beredskabsudstyr 

• Kildesporingsplan med beskrivelse af mulige 

lokale risikoforhold og hvordan man vil 

gribe det an 

Beredskabsplanerne kan både udarbejdes i hardcopy eller være internetbaseret. 

 

Rollefordeling: 

Erfaringerne viser, at rollefordelingen mellem myndighed og vandselskab/vandværk kan give udfordringer 

særligt, hvor man ikke kender hinanden så godt i forvejen. Derfor gives der en klar opfordring til 

kommunerne om at holde beredskabsøvelser, hvor vandforsyning inddrages. Det anbefales at gennemføre 

beredskabsøvelser, fx hvert andet år. Øvelserne vil bl.a. klarlægge om de metoder, figurer mv. der 

anvendes til at præsentere data og formidle resultater af kildesporing mv. kan forstås af alle beredskabets 

parter.  

Vandselskaber/vandværker bør derudover lave interne øvelser, der sikrer kendskab til egne 

beredskabsplaner.  
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Kommunen skal som tilsynsmyndighed sikre: 

• Kontakt til øvrige myndigheder (embedslæge evt. via døgnvagt, fødevarestyrelsen, kommunalt 

beredskab herunder også politiet) 

• Koordinering af indsatsen 

• Nødvendig fremdrift i beredskabet 

• Nødvendige støttefunktioner 

 

Kontakt til kommunen udenfor almindelig åbningstid kan typisk ske via døgnvagten. 

Nødforsyning: 

Erfaringerne viser, at nogle forbrugere forventer udbringning af rent vand i tankvogne eller lignende. Men 

det er vigtigt at huske, at det er kommunen, der sammen med embedslægen afgør, om der er nogle, der 

har behov for nødvand og i givet fald hvem. Kommunen har tilsynspligt på nødvandet. Der er ikke ved en 

kogeanbefaling et fast krav om nødvand. Kommunens beredskabsplan bør præcisere finansiering af evt. 

nødvand. 

Kildesporing 
Professionel kildesporing er en kontinuert proces, der forberedes i fredstid og kan foregå lang tid efter 

hændelsen. Som led i vandselskabets beredskabsplan kan det anbefales at udarbejde en kildesporingsplan 

med beskrivelse af mulige lokale risikoforhold og hvordan man vil gribe det an.  

 

De værker, der har indført DDS har i deres Drikkevandssikkerhedsplan en opsummering af alle de forhold, 

som er udpeget ved risikoanalysen. Beredskabsplanen kan henvise til denne og anvende den som afsæt ved 

kildesporing. Øvrige vandværker bør udarbejde en tjekliste vedrørende kildeopsporing. 

For at sikre at alle vandforsyninger gennemfører tilstrækkelig kildeopsporing bør kommunerne overveje i 

forbindelse med det initiale påbud til vandværket at påbyde: 

• at kildesporing skal gennemføres, også selv om resultaterne undervejes igen bliver normale. Sagen 

er ikke afsluttet før kilden er fundet med rimelig sikkerhed 

• at der laves en skriftlig afrapportering af hændelsen, der afrundes med en opsamling. Opsamlingen 

kan evt. efterfølgende bruges i Natur- og Sundhedsstyrelsens årlige opsamling af 

forureningshændelser, jf. teksten i følgende afsnit om logbogsføring. 

Erfaringer med konkrete hændelser giver grundlag for følgende råd og anbefalinger i relation til 

kildesporing: 

• Vælg prøveudtagningssteder med bevidsthed om formål 

Prøveudtagningssteder kan vælges ud fra 2 principielt forskellige strategier: 

1.: For at opspore kilden eller 

2: For at afgrænse forureningsområdet 
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Når ønsket er at opspore kilden vælges prøveudtagningssteder opstrøms ud fra en 

fortætningsstrategi. Prøverne skal tages således, at man kan identificere hvor forureningen er 

kraftigst og dermed sandsynliggøre, hvor den stammer fra. 

 

Når ønsket er afgrænsning af forureningsområdet vælges prøveudtagningssteder nedstrøms ud fra 

en udbredelsesstrategi, hvor analyserne skal identificere grænseområdet mellem forurenet vand og 

rent vand. 

 

• Brug døgnprøvetagere 

Der er gode erfaringer med brug af døgnprøvetagere ved forureningshændelser og derfor 

anbefales øget brug af disse. Der blev stillet forslag om at etablere et centralt beredskabslager af 

døgnprøvetagere som vandforsyningerne kan låne i forbindelse med hændelser. Den enkelte 

vandforsyning bør sikre sig, at der er viden om hvor døgnprøveudtagere kan lånes/lejes når 

behovet evt. opstår.  

 

Døgnprøveudtagning og analyse under normal drift kan bidrage til læring om processer og skærpe 

opmærksomheden omkring forskellige kildemuligheder. I en konkret hændelse opstod der tvivl om 

hvorvidt man kan opnå 0-værdier for coliformt indhold ved døgnprøveudtagning, men det har 

efterfølgende analyser bekræftet at man kan, men et minimalt indhold detekteret ved 

døgnprøvetagning behøver ikke at være alarmerende. 

 

• Skab overblik over supplerende analysemuligheder og forstå resultaterne 

Det er vigtigt, at der i fredstid er skabt overblik over analysemuligheder, herunder særligt hvilke 

supplerende analysemetoder, der kan tages i brug og hvilke typer af svar de kan bidrage med.  Det 

anbefales, at der udarbejdes en række ”actionscards” for kildesporing, hvor 

anvendelsesmuligheder og erfaringer med fortolkning af resultater ved forskellige nyere relevante 

metoder beskrives. Som eksempler på supplerende analyser kan nævnes: 

* Malditof massespektrometri  

* Ekstraktion af filtre og efteranalyse af positive filtre fra døgnprøveudtagning 

* Nærmere karakterisering af E-coli kan bidrage til viden. Viden om, at Citrobacter Freundii kan give 

falsk positivt resultat for E-coli, bør formidles. 

 

• Gem vandprøver 

Etablering af et ”arkiv” af vandprøver kan øge muligheder for at kildesporing og vandforsyningerne 

bør overveje at nedfryse vandprøver til evt. senere analyse. Hvis der ikke indtræffer 

forureningshændelser kan ubrugte prøver blot destrueres efter fx 6 mdr. Indtræffer der en 

hændelse kan prøverne give mulighed for at igangsætte ekstra analyser på de gemte vandprøver og 

dermed øge kendskabet til forureningshistorikken. F.eks. er der lang inkubationstid ved 

sygdomsudbrud af campylobacter og hvis sygdom optræder, vil det være værdifuldt at kunne 
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analysere prøver af tidligere leveret vand. 

 

• Kildesporing kræver åben og forståelig kommunikation 

Det er en nødvendig forudsætning for kildesporing, at der skabes tryghed i organisationen for den 

enkelte medarbejder til at informere om evt. fejl. Det er samtidigt vigtigt, at der sikres en åben 

kommunikation, hvor man undgår at stirre sig blind på bestemte årsager.  

Komplekse systemer kan gøre det vanskeligt at få overblik over hvad vej vandet løber i 

ledningsnettet, særligt hvis der iværksættes afværgeforanstaltninger, der ændrer på de normale 

processer. Det er vigtigt, at de medarbejdere, der har kompetencerne til at gennemskue disse 

processer, formidler informationen så den kan forstås af den øvrige beredskabsgruppe. Det skal 

sikres, at resultaterne kommunikeres, så der skabes en tydelig fælles forståelse. Det anbefales, at 

værktøjer til formidling afprøves i ”fredstid”. Ligeledes er det vigtigt, at der forberedes værktøjer, 

der kan bidrage til at skabe overblik over analysedata, herunder især brug af GIS. 

Logbogsføring 
I enhver forureningssituation bør der føres en logbog. Ansvar for logbogsføring bør beskrives i 

myndighedens beredskabsplan og i det enkelte vandværk eller vandselskabs beredskabsplan. 

I sager på mindre vandforsyninger vil de kommunale notater (notatpligtige) kunne udformes som en 

logbog. På større vandforsyninger kan der udarbejdes en fælles logbog, hvor de involverede parter enten 

alle har mulighed for at skrive eller sammen udpeger en logbogsansvarlig. Udover denne logbog vil det 

være hensigtsmæssigt at føre en separat driftslogbog, hvor flere driftsdetaljer medtages. 

Det vurderes at være mest operationelt at føre logbøgerne kronologisk fremfor emneopdelt. Det er vigtigt 

at sikre kontinuitet i logbogsføringen også udenfor normal arbejdstid. Dette skal sikres via 

beredskabsplanen. 

En logbog bør indeholde 

• Dato og klokkeslæt for alle notater samt initialer for den, der udfylder det konkrete input. 

• Alle væsentlige hændelser indføres i logbogen med tidspunkt for hændelsen 

• Analyseresultater, der danner grundlag for beslutninger 

• Aktion (kontakt til andre myndigheder, interventioner, pressekontakt, væsentlige driftstiltag mv.) 

• Involverede 

• Teser om årsagssammenhænge, præciser hvad teser baseres på og af hvem 

• Henvisning til selvstændige mødereferater, analyserapporter  

• Beslutninger, inkl. hvem har deltaget i beslutning 

• Afgørelser, påbud 

Der kræves et vist detaljeringsniveau for logbogsregistreringer for at muliggøre efterfølgende kildesporing: 
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• Hændelser som overvejes at have betydning for hændelsen, men som frafaldes skal alligevel 

medtages i log-bogsregistreringen, så der er mulighed for at gå tilbage og genoverveje 

• Fortolkning af de vigtigste analyseresultater 

• Registrering af vejrforhold i perioden op til og under hændelsen 

• Reparationsarbejder i perioden op til hændelsen 

• Alle fejl og mangler som er dukket op under hændelsen, også selvom disse undervejs løses 

Der bør udarbejdes en afsluttende opsamling på logbogen, der bør indeholde følgende: 

• Fakta om vandforsynings størrelse, udpumpet mængde, antal boringer, antal forbrugere, følsomme 

forbruger i forsyningsområdet 

• Antal af forbrugere og følsomme forbrugere i det berørte forsyningsområde 

• Angivelse af type af følsomme forbrugere i det berørte område 

• Kendte antal sygdomstilfælde relateret til hændelsen 

• Kilde til forurening og vurdering af sikkerhed i kildefastsættelsen 

Opsamlingen kan evt. bruges til kvalificering af Natur- og Sundhedsstyrelsens årlige opsamling af 

forureningshændelser. 

Forberedelsestip om logbog til ”fredstid”: Lav evt. et eksempel som bilag i beredskabsplanen, gerne fra en 

øvelse. 

Andre anbefalinger: 

• Også små vandværker bør føre driftslogbøger 

• Parallelt med logbogen, er det hensigtsmæssigt at få registreret de øvrige observationer, man har 

gjort vedr. forbedringstiltag. Der identificeres ofte forhold, som kunne forbedres, selvom det ikke 

har relevans for den konkrete hændelse. 


