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Miljø og Natur 

 

Dispensation for drikkevandets indhold af desphenyl-chloridazon på Andebølle 
og Omegns Vandværk (CVR nr. 36645652)  
 
1. Sagsfemstilling 
 
Der er den 19/9 2017 konstateret et indhold på 0,20µg/l af nedbrydningsstoffet desphenyl-
chloridazon i drikkevandet, afgang-vandværk, fra Andebølle og Omegns Vandværk. 
Efterfølgende er råvandet fra vandværkets to boringer, DGU nr. 136.250 og DGU nr. 136.868, 
blevet analyseret og der er fundet et indhold af desphenyl-chloridazon på hhv. 0,21µg/l og 
0,34µg/l. Desphenyl-chloridazon er et nedbrydningsprodukt af stoffet chloridazon, som er 
blevet benyttet til ukrudtsbekæmpelse i dyrkningen af roer, løg og rødbeder. 
 
Andebølle og Omegns Vandværk er beliggende i Assens kommune. Vandværket leverer vand til 
255 forbrugere i Assens Kommune, Middelfart Kommune og Nordfyns Kommune. 
Vandværkeret udpumpede 48989 m3 vand i 2016. I forsyningsområdet er der ingen 
lægepraksis, tandlægepraksis eller fødevarevirksomheder. Institutionen Bjerget, som er en 
behandlingstilbud til piger i alderen 14-23 år, er beliggende i vandværkets forsyningsområde.  
 
2. Årsag til dispensation 
 
Assens Kommune har d. 23/10 2017 modtaget en ansøgning om dispensation fra 
grænseværdien for desphenyl-chloridazon indtil d. 1/12 2018 fra Andebølle og Omegns 
Vandværk. Vandværket er gået i gang med at finde en ny kildeplads og har kontaktet en 
brøndborer med viden om området. Vandværket skønner at det vil være muligt at have en ny 
boring i drift 1. marts 2018. Etableringsomkostningerne skønnes at være på 870.000 kr.  
 
Dispensationen gives, da det bedømmes at der ikke er en umiddelbar mulighed for at skaffe 
anden vandforsyning til Andebølle og Omegns Vandværks forsyningsområde, da vandværket 
ikke er ringforbundet med et andet vandværk.  
 
Andebølle og Omegns Vandværk informerer, at de har taget boring DGU nr. 136.868 ud af 
produktionen, da det er den boring hvor der er målt det højeste indhold af desphenyl-
chloridation. Vandværket forsynes dermed kun med råvand fra boring DGU nr. 136.250, hvor 
indholdet af desphenyl-chloridazon er 0,21µg/l, grænseværdien er 0,1µg/l. 
 

  

ANDEBØLLE OG OMEGNS VANDVÆRK 
Formand Knud-Erik Poulsen 
Sprattenborgvej 13 
5692 Vissenbjerg          

21. december 2017 
Sags id: 17/23736 
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Overlæge Danny Haimes, Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd/Nord, 

udtaler:   
 
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord/Syd vurderer på det 
foreliggende grundlag, sammenholdt med Miljøstyrelsens vurdering af pestici-det 
Desphenyl-Chloridazon1, i ovennævnte koncentrationer på afgang vand-værk, ikke vil 
udgøre en sundhedsmæssig risiko ved indtag i den påtænkte dispensationsperiode. 

 
På den baggrund giver Assens kommune dispensation for indholdet af desphenyl-chloridazon 
med følgende krav: 
 
2.1   
Vandkvaliteten skal forbedres, så den højeste tilladelige værdi for desphenyl-
chloridazon ikke overstiger kravværdien på 0,1µg/l. De nødvendig udbedrende 
foranstaltninger hertil skal være foretaget og indkørt, så den højst tilladelige 
værdi for desphenyl-chloridazon i drikkevandet ved afgang-vandværk, ikke 
overstiger 0,1µg/l d. 1. december 2018. Dette skal dokumenteres ved prøvetagning 
og analyse ved et akkrediteret laboratorium. 
 
Dispensationen for kvalitetskravet fra drikkevandet afgang-vandværk gives på 
følgende vilkår: 
 

1. Vandværket skal orientere forbrugere om drikkevandets indhold af 
desphenyl-chloridazon. 
 

2. Ud over den rutinemæssige kontrol skal drikkevandet afgang-vandværk 
analyseres for indholdet af desphenyl-chloridazon en gang hver 3. måned. 
Resultatet af den første analyse skal være kommunen i hænde inden 1. april 
2018 
 

3. Prøverne skal udtages af certificerede personer. Der skal anvendes et 
akkrediteret laboratorium til analysen. Analysedata skal jf. § 26 i 
bekendtgørelse om vandkvalitet rapporteres til Assens Kommune samt 
indberettes til den fællesdatabase for grund- og drikkevand (Jupiter) 
 

4. Indholdet af desphenyl-chloridazon i drikkevandet afgang-vandværk må 
ikke overstige 0,4µg/l. 

 
 
3. Lovgrundlag 
 
Påbudet og dispensationen gives i henhold til §62 i lov om vandforsyningen m.v., LBK nr. 125 af 
26/01/2017, samt §16 og §17 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg, BEK nr. 1147 af 24/10/2017.  
 
Der ret til aktindsigt og til at fremsætte bemærkninger, som vil indgå i overvejelserne om at give 
påbuddet. Eventuelle bemærkninger bedes sendt til os inden 8 dage. Den allerede modtaget 
ansøgning om dispensation, vil indgå som en bemærkning i behandlingen af påbuddet. 

4.  Klagevejledning. 
 
Der kan efter Vandforsyningslovens § 75 klages over afgørelsen. 
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Frist for at indgive klage  
Du kan klage over afgørelsen inden for 4 uger, fra afgørelsen er meddelt. Det betyder at, 
klagefristen udløber d. 18. januar 2018.                                                                   
 
Hvordan klager du?  
Hvis der ønskes at klage over denne afgørelse, kan der sendes klage til Natur- og 
Miljøklagenævnet. Der klages via Klageportalen, som der findes et link til på forsiden af 
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på 
www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen 
til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 
myndigheden i Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr på kr. 1800. Gebyret 
betales med betalingskort i Klageportalen.  
 
Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes på www.borger.dk og 
www.virk.dk samt på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. På www.nmkn.dk kan der 
findes information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, 
”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Natur- og 
Miljøklagenævnet.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at 
bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har 
truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og 
Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Hvem kan klage?  
Klageberettigede er blandt andre; adressaten for afgørelsen, enhver, som har en individuel, 
væsentlig interesse i sagen, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 
afgørelsen, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at 
beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige rekreative interesser. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers 
klageberettigelse. 
Vejledning om klage til Natur- og Miljøklagenævnet finder du på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside,  
Sådan klager  man, vej ledning fra  Natur - og  mil jøklagenævnet  

Venlig hilsen 

Laust Hvidtfeldt Lorentzen 
Geolog 
 
Kopi til: 

Styrelse for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, sesyd@sst.dk (CVR nr. 37105562) 
Middelfart Kommune, Rikke.Clausen@middelfart.dk (CVR nr. 29189684) 

Nordfyns Kommune, talnor@nordfynskommune.dk (CVR nr. 29188947) 
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk (CVR nr. 25798376) 
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