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Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg1) 

I medfør af § 5, § 8, § 55, stk. 7, § 56, § 57, stk. 2, § 58, stk. 3 og 4, § 59, stk. 1 og 3, § 60, stk. 2, § 69 a, § 71 a og § 84, 
stk. 2, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, fastsættes: 

Kapitel 7 
Information til forbrugerne om vandforsyningen og om vandets kvalitet 

§ 28. Et alment vandforsyningsanlæg skal stille den nødvendige information om 
vandforsyningen og drikkevandets kvalitet til rådighed for forbrugerne. Informationen skal 
mindst indeholde oplysninger om 
 

1) vandforsyningens navn, adresse, telefonnummer, e-post, hjemmeside og eventuelle 
kontaktpersoner, 
 
2) forsyningsområder, 
 
3) indvindingsmængder og områder, hvor vandet indvindes fra, 
 
4) vandbehandling på vandforsyningsanlægget, 
 
5) drikkevandets kvalitet i relation til maksimale værdier fastsat i henhold til bilag 1 a-d, 
resultaterne af supplerende undersøgelser efter § 7, stk. 3, eller kvalitetskrav fastsat 
ved vilkår i indvindingstilladelsen, herunder antal og resultater af samtlige analyser, der 
er foretaget i henhold til denne bekendtgørelse og vilkår i indvindingstilladelsen, og 
 
6) en generel beskrivelse af drikkevandets kvalitet, herunder værdier for almindelige  
parametre såsom hårdhed, jern, mangan og mikrobiologisk kvalitet, værdier for 
parametre af særlig lokal betydning, såsom nitrat, nikkel og fluorid, samt oplysninger om 
overskridelser af maksimale værdier fastsat i henhold til bilag 1 a-d, resultaterne af 
supplerende undersøgelser efter § 7, stk. 3, eller kvalitetskrav fastsat ved vilkår i 
indvindingstilladelsen. 
 
Stk. 2. Ejeren af det almene vandforsyningsanlæg skal mindst én gang om året 

opdatere oplysninger efter stk. 1. 
 
Stk. 3. Informationen, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 6 skal være tilgængelig på vandforsyningens 

hjemmeside eller mindst én gang om året offentliggøres i et trykt medie, som er til 
rådighed for alle forbrugere af vand fra det almene vandforsyningsanlæg, f.eks. et omdelt 
lokalblad, en lokal vejviser eller en husstandsomdelt folder. Det skal fremgå af det 
offentliggjorte, hvor og hvordan forbrugeren kan indhente yderligere oplysninger om 
forhold under stk. 1, nr. 2-5. 
 

Information om takstblad – vejledning fra Naturstyrelsen punkt 8,  

samt information om regnskab og budget: 

Det skal fremgå af takstbladet, at det er godkendt af kommunalbestyrelsen, og hvilken 

periode det gælder for. Takstbladet skal være tilgængeligt for forbrugerne. 

Hvilket også gælder vandværkernes regnskab og budget. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160400#Not1
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Velkommen til Vandrådets temaaften den 17. november 2014. 

 

Kl. 17:45 Spisning 

Kl. 19:00 Velkomst - Aftenens program -forbruger kontakt/information v/Vandrådet 

Kl. 19:05 Konfliktmægler Dorthe Lynderup, Stop konflikten: 

 

Kommunikationsstrategi – konflikthåndtering, værktøjer til at løse og imødegå konflikter. 

Dorthe Lynderup sætter sig både i bestyrelsernes og forbrugernes sted og vil med sit indlæg 

give os en bedre vej til overskud i hverdagen i en tid, hvor der stilles større og større krav til 

vandværkerne– se mere på Dorthes hjemmeside www.stopkonflikten.nu.  

 

Kl. 20:35 Kaffe pause 

 

Kl. 20:50 Aftenens program fortsætter v/Vandrådet 

  

Vandværkets forpligtigelser i henhold til bekendtgørelsen af nr. 292 af 26.3.2014 om 

vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, kapitel 7,  

”Information til forbrugerne om vandforsyningen og om vandets kvalitet”.  

samt ”Information om godkendt taktsblad”, regnskab og budget. 

 

Kl. 21:00 Jan Nielsen og Lisbeth Korsgaard, Rambøll 

 

Nye teknologiske informations muligheder i henhold til bekendtgørelsen, hjemmesideløsninger 

og kortlægningsmuligheder –  www.vandtotal.dk  

 

Kl. 21:45 De sidste spørgsmål til panelet v/Vandrådet 

 

Kl. 22:00 (ca.) Aftenen slutter. 

 

 

Bestyrelsen 

 

http://www.stopkonflikten.nu/
http://www.vandtotal.dk/

