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Dispensation i tre år for overskridelse af kvalitetskrav for Desphenyl-chloridazon
I prøver udtaget i boringerne på Vandcenter Djurs boringer på kildepladsen i Dolmer samt i ledningsnettet, er der konstateret overskridelser på stoffet desphenyl-chloridazon.
Afgørelse1
Hermed meddeles dispensation til at levere vand, der ikke overholder kvalitetskravene for nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon.
Dispensationen gives på følgende vilkår.
1. Der skal udtages prøve mindst én gang årligt fra boringerne med følgende DGU nr.: 71.135,
71.136, 71.137, 71.261 og 71.268.
2. Der skal udtages prøve mindst én gang årligt fra den del af ledningsnettet, der forsynes fra Dolmer Kildeplads.
3. Næste prøver fra boringer og ledningsnet skal udtages senest den 24. oktober 2018.
4. Prøverne skal udtages og analyseres af akkrediteret analysefirma.
5. Senest 31. december 2020 skal der foreligge en handlingsplan der beskriver hvilke udberedende
foranstaltninger der påtænkes gennemført for at sikre vandkvaliten, herunder tidsplan og skøn
over omkostninger.
6. Herværende dispensation kan på ethvert tidspunkt tilbagekaldes, hvis der sker en væsentlig stigning i indholdet af disphenyl-chloridazon i ledningsnettet.
Dispensationen er gældende i tre år og udløber den 8. januar 2021.

1Bekendtgørelse

nr. 1147 af 24. oktober 2017 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. §16 stk. 2
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Begrundelse
Der er konstateret følgende indhold i det vand, der indvindes fra de fem boringer på kildepladsen i Dolmer
samt fra den del af ledningsnettet, der forsynes fra Dolmer:

Afgang kildeplads
Boring 71.135
Boring 71.136
Boring 71.137
Boring 71.261
Boring 71.268
Ledningsnet

Dato

Desphenyl-chloridazon

11. oktober 2017
24. oktober 2017
24. oktober 2017
24. oktober 2017
24. oktober 2017
24. oktober 2017
22. november 2017

0,12 µg/l
0,14 µg/l
0,17 µg/l
0,12 µg/l
0,16 µg/l
0,11 µg/l
0,12 µg/l

Grænseværdi*
0,10 µg/l
0,10 µg/l

*Der gælder ikke grænseværdier for grundvand med kun for det vand, der leveres til forbrugerne

Årsag til dispensation
Vandcenter Djurs har ansøgt om dispensation fra kvalitetskravene for desphenyl-chloridazon. Jf. notat
fra Miljøstyrelsen2 er der ikke risiko for sundhedsfare i de koncentrationer, der måles i det vand, der
indvindes fra kildepladsen ved Dolmer.
Det er muligt for Vandcentret at fortynde sig til en vandkvalitet, der overholder grænseværdien ved at
blande vand fra Dolmer med vand fra Vandcentrets kildeplads ved Havdal, men denne løsning vil være
omkostningsfuld, på grund af den ekstra mængde energi det vil koste at opretholde et tilfredsstillende
tryk i ledningsnettet. Det vurderes derfor, at der ikke er proportionalitet mellem omkostningerne den gevinst der opnås ved at fortynde med vand fra Havdal, idet det vurderes at der i forvejen ikke er en
sundhedsmæssig risiko.
For at sikre et oplyst grundlag til at vurdere hvorledes der atter kan opnås en tilfredsstillende vandkvalitet,
er det nødvendigt at kende udviklingen i grundvandsmagasinets indhold af desphenyl-chloridazon, altså
om der er et faldende eller stigende indhold.

Styrelsen for Patientsikkerhed udtaler:
"Norddjurs Kommune påtænker at give dispensation fra kvalitetskravene på maksimalt tre år, hvor vandværket i dispensationsperioden skal indhente resultater, der kan begrunde en korrekt indsats for at overholde kvalitetskravene. Der vil i dispensationen blive stillet vilkår om, at der skal udtages jævnlige prøver
og, at der skal foretages afhjælpende foranstaltninger, hvis det indenfor de tre år viser sig, at der sker en
væsentlig stigning.
Styrelsen for Patientsikkerhed har ingen sundhedsfaglige bemærkninger til det fremsendte."

Orientering af Miljøstyrelsen
Kildepladsen i Dolmer har tilladelse til at indvinde op til 1644 m 3 vand dagligt. Miljøstyrelsen skal derfor
have kopi af denne afgørelse med henblik på at orientere EU-Kommissionen.3
2Sundhedsmæssige
3Bekendtgørelse

effekter af chloridazon og dets grundvandsmetabolit chloridazondesphenyl. MST, den 11. juli 2017
nr. 1147 af 24. oktober 2017 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. §16 stk. 3
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Orientering af vandværkets forbrugere
Norddjurs Kommune orienterer Vandcenter Djurs forbrugere ved at offentliggøre dispensationen på
www.norddjurs.dk. Dette vurderes tilstrækkeligt, da det vurderes, at dispensationen ikke indebærer en
særlig risiko.4

Højst tilladelige værdi
Ifølge vilkår 5, kan dispensationen tilbagekaldes hvis der sker en væsentlig stigning af desphenyl-chloridazon. Det vil ikke umiddelbart give mening at tale om en højst tilladelig værdi, idet Miljøstyrelsen vurderer, at der først vil være en sundhedsrisiko når koncentrationen i drikkevandet er mindst 240 µg/l. Det vil
derfor blive vurderet i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed om en given stigning er så væsentlig,
at dispensationen skal tilbagekaldes.

Berørte område
Det berørte område fremgår af nedenstående kortudsnit. Det berører cirka 6700 borgere. Der vil ligeledes
være et antal fødevarevirksomheder, især i form af caféer, spisesteder og lignende, men disse vurderes
ikke at blive påvirket.

4Bekendtgørelse

nr. 1147 af 24. oktober 2017 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. §17 stk. 2
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Særlige forholdsregler5
Norddjurs Kommune vurderer, at det ikke er nødvendigt for forbrugerne at træffe særlige forholdsregler i
dispensationsperioden.

Høring
Udkast til dispensationen har været offentliggjort på Norddjurs Kommunes hjemmeside. Der er ikke kommet bemærkninger til den påtænkte dispensation.
Klage over afgørelsen
Afgørelsen kan påklages6 til Miljø- og Fødevareklagenævnet af adressaten og enhver, der må antages
at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal klagen indsendes via Klageportalen, som man finder
et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Der skal indbetales et klagegebyr på 900 kr. (hvis man klager som
privatperson) og 1.800 kr. (hvis man klager som virksomhed eller organisation). Klagegebyret tilbagebetales under visse forudsætninger.
Klagefristen udløber7 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller
helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Nærmere detaljer vedrørende indsendelse af klage, betaling m.v. fremgår af vedlagte bilag 1.
Søgsmål
Søgsmål til prøvelse af ovenstående afgørelse, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er
meddelt eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at Miljø og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger. For afgørelser, hvorom der er udfærdiget offentlig bekendtgørelse, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsen8.
Du skal gøres opmærksomme på, at afgørelsen er registreret i en fællesoffentlig database, hvor ejendomsmæglere har mulighed for at trække oplysninger i tilfælde af handel.
Skulle der være spørgsmål til dette brev er du meget velkommen til at kontakte mig
Venlig hilsen

Peter Thastum
Biolog
Kopi sendt til:
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed, senord@mst.dk
Fødevarestyrelsen, fvst@fvst.dk

5Lovbekendtgørelse

nr. 125 af 26. januar 2017 om vandforsyning m.v. § 62 stk. 2
Lovbekendtgørelse nr. 125 af 26. januar 2017 om vandforsyning m.v. §75
Lovbekendtgørelse nr. 125 af 26. januar 2017 om vandforsyning m.v. §77
8 Lovbekendtgørelse nr. 125 af 26. januar 2017 om vandforsyning. § 81
6
7
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BILAG 1: Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages9 til Miljø- og Fødevareklagenævnet af adressaten og enhver, der må antages
at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.
Klagen skal indsendes via Klageportalen, som man finder 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
og klagen er modtaget, når klager har godkendt klagen og betalt gebyr/bestilt en faktura i klageportalen.
Klagefristen udløber10 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort,
regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde herfor. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen.
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Når man klager, skal man betale et gebyr 11 på 900 kr. (hvis man klager som privatperson) og 1.800 kr.
(hvis man klager som virksomhed eller organisation). Man betaler gebyret ved elektronisk overførsel i
klageportalen eller ved giroindbetaling.
Gebyret tilbagebetales, hvis:
1. klagen medfører, at afgørelsen ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet,
tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
• der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
• klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
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nr. 125 af 26. januar 2017 om vandforsyning m.v. §75
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