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Påbud om levering af drikkevand der opfylder kravene til drikkevandskvalitet
Roskilde Kommune fremsender hermed påbud om, at Nordmarken Vand A.m.b.a. skal
levere drikkevand, som opfylder kravene til drikkevandskvalitet jf. gældende
bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 1.
Varsel af påbud har været i høring fra den 20. december 2018 til den 3. januar 2019.
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Indsigelser
Vandværket har i høringsperioden ikke gjort indsigelser.
Baggrund
Roskilde Kommune modtog den 12.-13. december 2018 i alt tre analyserapporter
vedr. råvandet fra Nordmarken Vandværks tre aktive indvindingsboringer: DGU nr.:
199.290, 199.841 og 199.1624 (se bilag 1-3). Analyserapporterne viser, at der i alle
tre indvindingsboringer er blevet påvist et forhøjet indhold af DMS og BAM samt et
mindre indhold af 2,6-dichlorbenzosyre, alle enheder er i µg/l:
Nordmarken Vand A.m.b.a

N,N-dimethylsulfamid (DMS)

2,6-dichlorbenzamid (BAM)

Afgang vandværk

20-12-2018

0,13

20-12-2018

0,13

20-12-2018

2,6-dichlorbenzosyre
i.p.

DGU nr: 199.290

29-11-2018

0,064

29-11-2018

0,16

29-11-2018

0,018

DGU nr: 199.841

29-11-2018

0,30

29-11-2018

0,14

29-11-2018

0,036

DGU nr: 199.1624

29-11-2018

0,11

29-11-2018

0,13

29-11-2018

0,017

i.p. = ikke påvist
rød markering = hvor koncentrationen er over kvalitetskriteriet (0,10 µg/l)

Vandværket har efterfølgende udtaget en opfølgende drikkevandsprøve fra afgang
vandværk den 20. december 2018 der viser en overskridelse af DMS og BAM (se
bilag 4).
I et brev til kommunen af den 10. januar 2019, oplyser vandværket, at de via en
eksisterende nødforsyningsledning til Værebro vandværk, påtænker at købe vand til
en opblandingsprocent på 50 % tilsvarende ca. 44.250 m3/år med opstart i løbet af
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uge 3, 2019. Roskilde Kommune vurderer, at denne løsning ikke er tilstrækkeligt
begrundet, idet der på nuværende tidspunkt ikke foreligger en drikkevandsanalyse
med den aktuelle værdi af DMS fra afgang vandværk, Værebro vandværk som kan
bekræfte, at ovenstående opblandingsprocent er fyldestgørende. Kommunen har
derfor anmodet om supplerende oplysninger og yderligere opfordret Nordmarken
A.m.b.a. til at udarbejde forslag til andre løsningsmodeller, såfremt planen om en
nødforsyning fra Værebro vandværk ikke kan realiseres.
Bemærkninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed
Varslet har været sendt i høring hos Styrelsen for Patientsikkerhed fra den 20.
december 2018 til den 3. januar 2019. Roskilde Kommune har i høringsperioden ikke
modtaget nogen bemærkninger.
Sundhedsfaglige vurdering
DMS
DMS er et nedbrydningsprodukt af pesticiderne totylfluanid og dichlofluanid.
Dichlofluanid har ikke været godkendt som pesticid i Danmark eller EU. Totylfluanid
blev tilbagekaldt i Danmark i 2007 og forbudt i EU som pesticid i 2010 pga. nedsivning
af DMS til grundvandet og dannelsen af nitrosaminer af DMS ved ozonering af
drikkevand.
I Miljøstyrelsens notat2 Sundhedsmæssig vurdering af DMS – et nedbrydningsprodukt
af totylfluanid fra 6. juni 2018 vurderer Miljøstyrelsen, at den sundhedsmæssige
grænse for eksponering af DMS via drikkevand for voksne er 60 ug/l.
For børn (3-12 mdr.) vurderes den sundhedsmæssige grænse at være 10 ug/l.
På daværende tidspunkt for notatet var det højeste fund af DMS i drikkevand på 0,24
ug/l. Miljøstyrelsen vurderede, at indtag af drikkevand indeholdende DMS i disse
koncentrationer, ikke udgør en sundhedsmæssig risiko.
BAM
Jf. Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 732 fra 2002 3 stammer BAM (2,6-dichlorbenzamid)
fra totalukrudtsmidlerne Prefix og Casoron, og er et nedbrydningsprodukt fra
aktivstofferne dichlorbenil og chlorthiamid i disse ukrudtsmidler. Midlerne har været
brugt i perioden 1965-1997, men er nu forbudt.
Ifølge miljøprojektet er grænseværdien (0,1 ug/l) fastsat så lavt, at der ikke er en
sundhedsmæssig risiko ved at drikke vand med et indhold op til 10 gange
grænseværdien i en kortere periode.

Sundhedsmæssig vurdering af DMS – et nedbrydningsprodukt af totylfluanid. Notat af 6. juni 2018.
Miljøstyrelsen.
3
Pesticider og vandværker. Udredningsrapport om BAM-forurening. Miljøprojekt nr. 732 fra 2002.
Miljøstyrelsen.
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Afgørelse om påbud
Roskilde Kommune påbyder i henhold til § 62 i vandforsyningsloven4
NordmarkenVand A.m.b.a.:
-

At bringe vandforsyningen i en sådan stand, at der kan leveres drikkevand,
der overholder kravene i gældende bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn
med vandforsyningsanlæg. Drikkevandskvaliteten skal være dokumenteret
ved 2 på hinanden følgende rene prøver (akkrediteret prøvetagning) ved
afgang vandværk.

-

At udarbejde en tidsplan for de afhjælpende foranstaltninger og forslag til
kontrolprogram, så det sikres at niveauet ikke er stigende indtil udbedringerne
er foretaget.

-

NordmarkenVand A.m.b.a. skal løbende informere forbrugerne om
vandkvaliteten.

En kopi af planen for afhjælpende foranstaltninger skal være Roskilde Kommune i
hænde snarest og senest den 1. februar 2019.
Afhjælpende foranstaltninger kan eksempelvis være:
- Udtage den/de forurenede boringer af produktion og evt. afværgepumpe på
de udtagne boringer.
- Opblanding med vand af bedre kvalitet, fx fra andet vandværk hvortil der er
nødforbindelse.
- Nødforsyning fra andet vandværk med vand af bedre kvalitet.
- Gennemgang af boringer for utætheder.
Dispensationsmulighed
Opfylder vandet fra et alment vandforsyningsanlæg ikke de kvalitetskrav, som er
fastsat i medfør af bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med
vandforsyningsanlæg, kan vandforsyningen om nødvendigt indsende en ansøgning til
kommunen om dispensation fra de i bilag 1a-c fastsatte kvalitetskrav for et bestemt
tidsrum, der skal fastsættes så kort som muligt, og som højst kan være i 3 år, jf. § 16 i
bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
Kommunen må kun dispensere, hvis dispensationen ikke indebærer en potentiel fare
for sundheden, og hvis kommunen vurderer, at der ikke umiddelbart er mulighed for at
fremskaffe anden vandforsyning. Inden en evt. dispensation kan meddeles, indhenter
kommunen en udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
Hjemmel og Roskilde Kommunes vurdering
Jf. § 62, stk. 1 i vandforsyningsloven kan kommunalbestyrelsen give påbud om, at
anlægget skal ophøre midlertidigt eller for bestandigt, eller om andre foranstaltninger,
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herunder at forbrugerne skal træffe sikkerhedsforanstaltninger, hvis vandet i et
vandforsyningssystem ikke opfylder de kvalitetskrav, der er fastsat i loven eller regler
udstedt i medfør af loven. Tilsvarende gælder, hvis vandet bedømmes at være
sundhedsfarligt, eller hvis der efter kommunalbestyrelsens skøn er nærliggende fare
for, at vandet i et vandforsyningssystem kan blive sundhedsfarligt. Endvidere kan
kommunalbestyrelsen påbyde, at der skal gives information eller underretning til
forbrugerne, jf. stk. 6 og 7, herunder om måden herfor.
Roskilde Kommune vurderer, at det er nødvendigt med påbud idet det forhøjet
pesticidniveau, der den 12-13. december 2018 blev påvist i alle vandværkets tre
boringer, samt overskridelse påvist fra afgang vandværk af den 20. december 2018
afspejler en overskridelse af hhv. DMS og BAM fra forbrugers taphane jf.
kvalitetskriteriet på 0,1 µg/L i drikkevandsbekendtgørelsen. Den direkte kilde til
forureningen vides endnu ikke, men må antages at være magasinbetinget, siden
forureningen påvises i alle tre indvindingsboringer.
Derudover foreligger der ikke på nuværende tidspunkt en plan for løsninger, idet den
foreslåede løsning med opblanding af vand fra Værebro Vandværk ikke kan
godkendes af kommunen, førend der foreligger analyser for DMS fra vandet fra
Værebro Vandværk.
Klagevejledning, søgsmål og aktindsigt
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil 4 uger efter at
afgørelsen er offentliggjort jf. vandforsyningslovens § 75, hvilket vil sige senest
fredag den 15. februar 2019.
Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat, enhver, der har en individuel,
væsentlig interesse i sagens udfald samt klageberettigede myndigheder, foreninger og
organisationer, jf. vandforsyningslovens § 80.
Ønsker du at klage over afgørelsen, skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet
via klageportalen som du finder via www.naevneneshus.dk. Her kan du også finde
vejledning til, hvordan du klager.
Jf. vandforsyningsloven § 78 stk. 1 har en klage over et påbud eller forbud
opsættende virkning indtil Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger, eller
Miljø – og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
Kommunen kan dog, når særlige grunde taler herfor, samtidig med påbuddet eller
forbuddet bestemme, at dette skal efterkommes uanset klage. Uanset om denne
beslutning påklages, skal påbuddet eller forbuddet efterkommes, indtil Miljø- og
Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. vandforsyningslovens § 78, stk. 2.
Afgørelsen kan afprøves ved domstolen, jf. § 81 i vandforsyningsloven. Søgsmål skal
være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt, hvilket vil sige senest fredag
den 19. juli 2018.
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Roskilde Kommune gør opmærksom på, at alle har mulighed for at få aktindsigt i
denne sag5.
I tilfælde af spørgsmål eller bemærkninger er I meget velkomne til at kontakte mig på
e-mail tuek@roskilde.dk eller telefonnummer 46 31 37 80

Venlig hilsen

Tue Kofod
Miljøsagsbehandler - Hydrogeolog

Kopi sendt til:
 Styrelsen for Patientsikkerhed – stps@stps.dk
Bilag:





Bilag 1: Analyserapport fra DGU nr.: 199.290 af den 29-11-2018
Bilag 2: Analyserapport fra DGU nr.: 199.841 af den 29-11-2018
Bilag 3: Analyserapport fra DGU nr.: 199.1624 af den 29-11-2018
Bilag 4: Analyserapport fra afgang vandværk af den 20-12-2018

Jf. Offentlighedsloven (Lov nr. 606 af 12. juni 2013), Forvaltningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22.
april 2014) og Lov om aktindsigt i Miljøoplysninger (Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017).
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Bilag 2: Analyserapport fra DGU nr.: 199.841 af den 29-11-2018
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Bilag 3: Analyserapport fra DGU nr.: 199.1624 af den 29-11-2018
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Bilag 4: Analyserapport fra afgang vandværk af den 20-12-2018
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