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Dispensation fra kvalitetskravet til drikkevands indhold af jern, mangan og turbiditet

Favrskov Kommune meddeler hermed Aptrup Vandværk dispensation fra kvalitetskravet til drikkevandets indhold af jern, mangan og turbiditet.
Dispensationen gives på baggrund af en vurdering af følgende forhold:
 Reduktion af jern, mangan og turbiditet kræver en væsentlig investering
 Vandværket overvejer tilslutning til andet vandværk
 Overskridelsen har ikke sundhedsfaglige konsekvenser.
Vilkårene for dispensationen er beskrevet nedenfor.
Dispensationen gives i henhold til Vandforsyningslovens1 § 62 samt Drikkevandsbekendtgørelsens2 § 16, stk. 2.

Vilkår
1. Dispensationen er gældende frem til 1. marts 2022.
Baggrund for afgørelsen
Aptrup Vandværk er et privat alment vandværk med en indvindingstilladelse på 10.000
m³/år. Vandværket indvinder fra een boring, DGU 78.570, og forsyner 2 landbrug, 4
landhusholdninger og 8 parcelhuse.
Vandværket har kun den ene boring og ingen nødforbindelse til andet vandværk.
Vandværket har intet filteranlæg. Filteranlæg kan afhjælpe overskridelser af jern, mangan og turbiditet. Etablering af filteranlæg vil kræve en væsentlig udgift for vandværket. Der gives dispensation i 3 år, så vandværket har mulighed for at overveje, om
vandværket til bestå og investere i filteranlæg eller tilkoble sig andet vandværk. Vand1
2

Lovbekendtgørelse LBK nr 118 af 22/02/2018 om vandforsyning m.v.
Bekendtgørelse BEK nr 1068 af 23/08/2018 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
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værket har i øvrigt en tilfredsstillende vandkvalitet, dog med forhøjet og stigende nitratindhold i boringen.
Dispensationsansøgningen er indsendt i forbindelse med ansøgning om fornyelse af
indvindingstilladelsen (uændret vandmængde).
Styrelsen for Patientsikkerhed er hørt i forbindelse med nærværende dispensation og
udtaler den 5. oktober 2018, at de ikke har sundhedsfaglige bemærkninger til dispensationen. På den baggrund er der ikke stillet krav om øget kontrol.

Klagevejledning
Afgørelsen kan, for så vidt angår de retlige forhold, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet3 af




Aptrup Vandværk
Styrelsen for Patientsikkerhed
Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen.
Afgørelsen er offentliggjort på Favrskov Kommunes hjemmeside den 8. februar 2019.
Afgørelsen kan påklages inden 4 uger efter afgørelsens offentliggørelse, dvs. klagen
skal indgives inden den 8. marts 2019.
Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk
eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når
den er tilgængelig for Favrskov Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du
betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer
og offentlige myndigheder.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Favrskov Kommune. Hvis
Favrskov Kommune fastholder afgørelsen, sender Favrskov Kommune klagen videre
til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Favrskov Kommune. Favrskov Kommune videresender herefter din anmodning
til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at
blive fritaget på www.naevneneshus.dk.
For at klagen er rettidig indsendt, skal den være godkendt i Klageportalen og gebyret
betalt, eller en faktura bestilt, inden midnat på fristdagen.
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Jf. Vandforsyningsloven §75
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Søgsmål
Afgørelser efter Miljøbeskyttelsesloven (etablering af fredningsbælte og beskyttelseszone omkring boringsplacering) kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter,
at afgørelsen er meddelt.
Hvis afgørelsen skal indbringes for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Med venlig hilsen
Gry Erlandsen
Geolog

Kopi sendt til:
Styrelsen for patientsikkerhed, senord@sst.dk
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