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Miljøstyrelsen 

Vandforsyning 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

 

 

 

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til udkast til forslag til direktiv om ændring af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af 

drikkevand (drikkevandsdirektivet), MST-020-00043. 

 

Miljøstyrelsen har den 2. februar 2018 udsendt udkast til nyt drikkevandsdirektiv med høringsfrist 

den 8. februar kl. 12:00. Indledningsvist skal Landbrug & Fødevarer bemærke, at det ikke er muligt 

at komme med yderligere kvalificerede bemærkninger med en høringsfrist på fem hverdage. 

Landbrug & Fødevarer tager derfor forbehold for yderligere bemærkninger til forslaget. 

 

Overordnede bemærkninger 

Det er positivt, at drikkevandsdirektivet opdateres og tilpasses med henblik på at sikre kvaliteten af 

drikkevandet.  

 

Det er vigtigt, at fødevareproducerende virksomheder kan være trygge ved kvaliteten af det vand, 

der benyttes i produktionen og dermed med kontrollen af drikkevandskvaliteten. Vi ser derfor 

positivt på, at kontrollen med kvaliteten af drikkevand foreslås gennemført mere risikobaseret med 

udgangspunkt i en konkret risikovurdering.  

 

Vi bemærker i den forbindelse, at medlemslandene skal sørge for, at der er mulighed for at tilpasse 

kontrolhyppigheden og kontrolparametrene, hvilket netop er vigtigt i den konkrete 

kontrolvaretagelse. 

 

Dispensationsmuligheder 

Den korte høringsfrist gør det desværre ikke muligt i tilstrækkelig grad at vurdere konsekvenserne 

af flere af ændringerne i direktivteksten. Det gælder særligt mulighederne for dispensationer. 

Landbrug & Fødevarer skal derfor henlede opmærksomheden på to dispensationsmuligheder, som 

har væsentlig betydning for landbrugs- og fødevareerhvervet, og som bør fastholdes fremadrettet: 

 

1. Det bør sikres, at der fremadrettet fortsat kan dispenseres for vand fra et 

vandforsyningsanlæg, der forsyner en fødevarevirksomhed, jf. drikkevandsbekendtgørelsens § 

4, stk. 2. Paragraffen er afgørende for, at der ikke stilles undøvendige analysekrav til vand, 

som bruges til malkekvæg og i grøntsagsproduktionen. 

 

2. Vi er samtidig bekymrede for, om fjernelsen af dispensationen i den tidligere artikel 9 kan give 

udfordringer for fødevarevirksomheder med egen boring. Vi er særligt bekymrede for, om 
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Danmark framadrettet kan dispensere for krav, som ikke har betydning for sundheden eller 

fødevaresikkerheden. Vi skal derdfor bede om, at man fra dansk side anmoder Kommissionen 

om at vurdere, hvorvidt ændringen vil få konsekvenser for virksomheder med egen boring, og 

om der forsat vil være mulighed for at dispensere fra parameterværdier, som ikke overholder 

kravene i drikkevandsdirektivet (men som ikke har betydning for sundheden eller 

fødevaresikkerheden). 

 

Økonomiske konsekvenser 

Det er positivt med mere og bedre information om drikkevandet kvalitet samt bedre uddannelse af 

blikkenslagere. Landbrug & Fødevarer skal dog kraftigt opfordre til, at man i den endelige 

implementering ikke lægger regningen for disse tiltag over på de danske vandforbrugere. Det er 

Landbrug & Fødevarers opfattelse, at hverken informationskampagner og generel uddannelse af 

blikkenslagere bør være en del af kerneydelsen i de danske vandforsyninger.  

 

Specifikke bemærkninger 

 

Artikel 10 – Risikovurdering af forbrugernes fordelingsnet 

Det bør præciseres, at der her kun menes forsyninger, som leverer til vandforbrugere gennem et 

ledningsnet, og ikke fx fødevarevirksomheder med egen boring. 

 

I den danske implementering bør det som minimum sikres, at uddannelse af blikkenslagere, 

oplysning samt rådgivning ikke finansieres af vandforbrugerne via taksterne. 

 

Artikel 14 – Oplysninger til offentligheden 

Det bør præciseres, at der her kun menes forsyninger, som leverer til vandforbrugere gennem et 

ledningsnet, og ikke fx fødevarevirksomheder med egen boring. 

 

Bilag 1, del A 

Det anføres, at der skal analyseres for Clostridium perfringens sporer. I det nuværende direktiv er 

der indført en note, hvor det fremgår, at kravet kun gælder for overfladevand. Årsagen til noten er, 

at analyseparameteren ikke er relevant for fx vandboringer, hvor denne parasit ikke findes. Man bør 

derfor fra dansk side arbejde for, at den eksisterende note bliver fastholdt, så erhvervet undgår 

unødvendige øgede omkostninger. 

 

Bilag IV 

Det bør præciseres, at bilaget ikke omfatter fødevarevirksomheder med egen boring. 

 

 

Såfremt der er spørgsmål eller problemstillinger, der ønskes uddybet, står vi naturligvis til rådighed. 

 

 

Med venlig hilsen 
 

 

Susanne Kofoed  Henrik Borg Kristensen 

Chefkonsulent  Chefkonsulent 

 

D 33 39 42 64  D 33 39 46 56 

M 27 24 56 64  M 51 67 15 49 

E sko@lf.dk  E hbk@lf.dk 
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