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Miljøministeriet 

Miljøstyrelsen 

Tolderlundsvej 5 

5000 Odense C 

 

Sendes pr. mail til vandforsyning@mst.dk 

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til høring af vejledning om vandkvalitet og tilsyn med 

vandforsyningsanlæg, J. nr. 2019-6444 

Miljøstyrelsen har den 1. juli 2021 sendt høring af Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med 

vandforsyningsanlæg i høring med frist for bemærkninger den 27. august 2021.  

 

Landbrug & Fødevarer er overordnet meget utilfredse med implementeringen af direktivets regler, 

jf. Landbrug & Fødevarers bemærkninger til den netop vedtagne bekendtgørelse, som vejledningen 

bygger videre på. Reglerne stiller således helt urimelige målekrav til meget små vandforsyninger, fx 

egenindvinding af vand til et meget begrænset antal udlejningsejendomme. Landbrug & Fødevarer 

finder således ikke, at målekravene er proportionale med den meget lave mængde vand, som der 

indvindes i disse tilfælde. 

 

De markante målekrav til meget små vandindvindere vil have negativ indflydelse på vækst og 

udvikling i det åbne land. Det skyldes blandt andet, at en familie-udlejningsejendom i 

landdistrikterne ikke blot kan vælte udgiften til kontrolprogram over på lejer. Et eksempel på en 

husleje kunne være i omegnen af 4-6.000 kr. om måneden, og en sådan kan ikke finansiere 

merudgifterne til de udvidede kontrolprøver, som kan beløbe sig til 10.000 kr. årligt. 

 

Landbrug & Fødevarer skal – på baggrund af ovenstående – opfordre Miljøstyrelsen til at finde en 

pragmatisk løsning på de udfordringer, som rammer landdistrikter og yderområder. 

 

Landbrug & Fødevarer skal samtidig opfordre til, at der etableres en markant mere lempet 

administrativ tilgang til den risikovurdering, som kan reducere målekravene over tid. Dette vil 

bidrage til en større grad af proportionalitet i reglerne, og i sidste ende være med til at begrænse 

konsekvenserne ved reglerne. 

 

Konkret fremgår det i vejledningen på side 21: ”Bemærk også, at en ikke-almen vandforsyning, der 

leverer vand til kommerciel aktivitet eller offentlig aktivitet – f.eks. egen indvinding af vand til 

udlejningsejendomme – altid skal have et fuldt kontrolprogram i overensstemmelse med 

bekendtgørelsens bilag…”. Dette bør ændres, så det ikke fremgår, at man altid skal have et fuldt 

kontrolprogram. Det er netop kommunen, som skal træffe denne afgørelse (og i sidste ende 

domstolene), og vejledningen skal således også give kommunen denne skønsbeføjelse. 

 

Landbrug & Fødevarer skal desuden henvise til bemærkninger fra høringen til bekendtgørelsen. 

  

Landbrug & Fødevarer står gerne til rådighed med uddybning af ovenstående. 

 

 

Med venlig hilsen 
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Henrik Borg Kristensen 

Chefkonsulent 

Miljø & Bæredygtighed 
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