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Ændring af vejledninger

• Drikkevandsvejledningen ændres mht. bl.a. 
kontrolprogrammer

• Pesticidvejledningen gøres elektronisk, evt. som 
bilag til drikkevandsvejledningen

• Manual for prøvetagning vurderes mhp. justering

• Måske justering af kogevejledningen

• Vejledning om kvalitetssikring på almene VF 
ændres ikke

• Vejledning om analysekvalitet ændres ikke
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Ny vejledning

Ændringen af vejledninger tager udgangspunkt i eksisterende 
vejledning

Bibeholdt de samme hovedoverskrifter:
1. Indledning
2. Vandkvalitet Ændret væsentligt

3. Kontrol med vandkvalitet Ændret væsentligt

4. Tilrettelæggelse af undersøgelsen af vandkvaliteten Ændret væsentligt

5. Forholdsregler mod utilfredsstillende vandkvalitet Ændret væsentligt

6. Påbud med dispensation NYT - baseret på tekst fra tidligere kap. 5

7. Sagsbehandlingsregler
8. Information til forbrugerne Ændret væsentligt

9. Kontrol med vandforbruger
10. Indberetning om vandkvalitet, vandmængder og status for boringer
11. Betaling for prøveudtagning og analyse
12. Litteraturliste

Bilag:
A. Beskrivelse af visse parametre i kontrollen
B. Vejledende kvalitetskrav for drikkevand NYT
C. Oversigt over indholdet i et kontrolprogram NYT
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Kap. 2 - Vandkvalitet

Nye afsnit:

• Vejledende værdier for drikkevandskvaliteten

Tidligere kvalitetskrav overgå til at være vejledende værdier – anført i bilag B

• Ansvarsfordeling mellem vandforsyning, kommune og forbruger

Nærmere beskrivelse af ansvarsfordeling ved overskridelse af taphanekrav
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Kap. 3 – Kontrol med vandkvalitet

Nye/ændrede afsnit:

• Den regelmæssige kontrol – et kontrolprogram

• Et kontrolprogram udarbejdes, godkendes og opdateres

• Et overblik over indholdet i et kontrolprogram

• Kontrol af opfyldelse af drikkevandskvalitetskrav – kontrolparametre

• Kontrolmålinger til efterprøvning i vandforsyningsanlægget

• Andre tiltag til efterprøvning i vandforsyningsanlægget – kvalitetssikring

• Midler til at afbøde risiko for menneskers sundhed

• Boringskontrol – kontrolparametre

• Kontrol af overfladevandsområder

• Risikovurdering som grundlag for at fravige kontrol af opfyldelse af 
drikkevandskvalitetskrav

• Dokumentation for at en overskridelse ikke kan henføres til vandforsyningen

• Krav om kontrol af stoffer og mikroorganismer ud over hvad der indgår i et 
godkendt kontrolprogram

• Hyppighed for kontrol med opfyldelse af drikkevandskvalitetskrav
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Kap. 4 – Tilrettelæggelse af undersøgelse af vandkvaliteten

Nye afsnit:

• Prøvetagningssteder til kontrol med opfyldelse af 
drikkevandskvalitetskrav

• Repræsentativ prøveudtagning til kontrol med opfyldelse af 
drikkevandskvalitetskrav
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Kap. 5 – Forholdsregler mod utilfredsstillende vandkvalitet

Nye afsnit:

• Forholdsregler når forsyningen ikke er ansvarlig – hos private 
forbrugere og i bygninger med offentlig adgang

• Forholdsregler over for private forbrugere

• Forholdsregler over for ejere af bygninger med offentlig adgang
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Kap. 8 – Information af forbrugerne

Nyt afsnit:

• Information til forbrugere af vand fra forsyninger der leverer mindre 
end 10 m3 pr. dag
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Bilag C - Oversigt over indholdet i et kontrolprogram

Tjeklist - oversigt over de elementer, som skal indgå i et 
vandforsyningsanlægs kontrolprogram:

1. Almindelige oplysninger

Bl.a.: Navn og adresse ansvarlig vandforsyning og identifikation af tilknyttede boringer

2. Kontrol af drikkevand
• Kontrolmålinger for opfyldelse af drikkevandskvalitet – med underpunkter fx 

prøveudtagningssted og -dato

• Efterprøvning i forsyningsanlægget
• Forud fastlagte kontrolparametre og prøveudtagningshyppigheder
• Beskrivelse af driftsforhold og situationer, der udløser yderligere kontrolmålinger i 

forsyningsanlægget

• De mest hensigtsmæssige midler til at afbøde risiko for menneskers sundhed

3. Målinger i boringskontrollen
• Obligatoriske kontrolparametre og deres prøvetagningshyppigheder
• Øvrige kontrolparametre og deres prøvetagningshyppigheder
• Prøveudtagningssteder og -datoer

4. Målinger til kontrol af overfladevandsområder

5. Dokumentation for sammenfatning af godkendt risikovurdering
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