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Afgørelse efter Drikkevandsbekendtgørelsens §6 for Danstrupvej 3, 3480 Fredensborg
Fredensborg Kommune træffer hermed afgørelse om, at der mindst
én gang hvert 5. år skal udtages en vandprøve fra en taphane på en af
husstandene på Danstrupvej 3, 3480 Fredensborg for dokumentation af
drikkevandskvaliteten. Første prøve skal udtages i løbet af 2019.
Afgørelsen træffes efter §6 i Drikkevandsbekendtgørelsen, der omfatter
ikke-almene vandforsyninger, der i gennemsnit leverer mindre end 10 m 3
dagligt til mere end én husstand og som ikke leverer vand som led i en
kommerciel eller offentlig aktivitet.
Høring
Udkast til afgørelsen er sendt i høring hos ejer den 6. maj 2019. Ejer har
accepteret analysefrekvens og kontrollens indhold.
Analysekontrollens indhold
Der skal analyseres for parametrene angivet i Drikkevandsbekendtgørelsens1 Bilag 3. Analysen skal indeholde Clostridium perfringens, herunder
sporer, da det ikke kan udelukkes, at vandet fra boringen er påvirket af
overfladevand.
Kontrollen skal indeholde følgende parametre:










Vandets udseende og lugt1)
pH
Ledningsevne
Coliforme bakterier
Nitrat
Escherichia coli (E. coli)
Arsen
Kimtal ved 22° C
Clostridium perfringens, herunder sporer2)

1) Subjektiv bedømmelse
2) Undersøgelsen foretages kun, hvis vandet stammer fra eller påvirkes af overfladevand.
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Vurdering
Fredensborg Kommune skal sikre, at vandkvaliteten overholder kvalitetskravene fastsat i Drikkevandsbekendtgørelsen (nr. 524 af 01/05/2019).
Det er Fredensborg Kommunes vurdering på baggrund af oplysninger i
BBR, at nærværende vandforsyning er omfattet af bekendtgørelsen.
Fredensborg Kommune skal jf. bekendtgørelsens §6 træffe afgørelse om
hyppigheden af den forenklede kontrol, jf. bilag 3 i bekendtgørelsen, som
vandforsyningen skal lade foretage for at sikre brugerne af vandet en god
vandkvalitet.
Prøven skal udtages ved en taphane, der anvendes jævnligt, uden at
vandet har løbet inden prøvetagningen.
Det er op til vandforsyningsanlæggets ejer at vælge et laboratorium til at
udtage og analysere vandprøven. Laboratoriet skal være akkrediteret til
at udtage og analysere drikkevandsprøver. Afgørelsen bør af vandforsyningen sendes til laboratoriet, så det sikres, at alle parametre medtages i
analysen.
Analyseresultater skal iht. Drikkevandsbekendtgørelsen, § 26 indberettes
til Fredensborg Kommune. Hvis kvalitetskravene ikke er overholdt drøfter
kommunen eventuelt resultaterne med Styrelsen for Patientsikkerhed.
Hyppighed
Fredensborg Kommune vurderer, at en analyse hvert 5. år vil være tilstrækkeligt i forhold til en vurdering af vandets kvalitet.
Da seneste analyse er foretaget i 2014 skal der senest i 2019 udtages en
ny prøve til analyse.
Klage
Afgørelsen kan påklages jf. §75 og §80 i vandforsyningsloven af vandforsyningens ejer, enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens
udfald samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer.
Klagen skal indgives inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige
torsdag, den 11. juli 2019.
Eventuel klage skal indgives på Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal. Link til klageportalen findes på https://naevneneshus.dk/start-dinklage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/ eller der kan logges på via
www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med Nem-ID.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fredensborg Kommune via
Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr på 900,- kr. for
borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige
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myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist
medhold i klagen.
Vandforsyningens ejer får besked, hvis der er klager over afgørelsen.
En eventuel retssag på baggrund af afgørelsen skal være anlagt inden 6
måneder fra datoen for afgørelsen.
Spørgsmål og vejledning
Hvis der er spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til Fredensborg Kommune v/ Lennart Straarup på tlf. 72 56 59 40 eller på mail
lest@fredensborg.dk.
Venlig hilsen
Lennart Straarup
Grundvandsmedarbejder
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