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Påbud om forbedret vandkvalitet 
1. Påbud:
Nordfyns Kommune har den 20. maj 2019 varslet og begrundet et påbud om 
forbedring af vandkvaliteten, så de højst tilladelige værdier for desphenyl-
chloridazon og methyl-desphenyl-cloridazon jf. drikkevandsbekendtgørelsen1 kan 
overholdes. 

I varslet var der givet en afgørelse om dispensation fra drikkevandskvalitetskravet 
for desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-cloridazon.

I brevet blev der givet en frist på 14 dage til at indsende eventuelle bemærkniger. 
Der er ikke modtaget nogen bemærkninger til det varslede påbud, som hermed 
gives som et endeligt påbud:

Vandkvaliteten skal forbedres, så den højst tilladelige værdi på 0,1 µg/l, for 
des-
phenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon ved forbrugers taphane 
kan overholdes. 

De nødvendige udbedrende foranstaltninger skal være foretaget og indkørt, 
så de
højst tilladelige værdier er overholdt senest den 1. juni 2022.

Vandværket skal orientere forbrugerne om drikkevandets indhold af 
pesticider og nedbrydningsprodukter i forbindelse med den generelle 
information til forbrugerne.

Påbuddet gives med hjemmel i § 62 i vandforsyningsloven2.

Klagevejledning
Tørresø Strands Vandværk eller enhver med individuel væsentlig interesse i sagens 
udfald kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over kommunens afgørelse efter 
Vandforsyningslovens § 75. 

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentlig bekendtgjort. 

I klager via Klageportalen som ligger på www.naevneneshus.dk. Her skal I vælge at 
indgive klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageportalen findes også på 
www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen videresendes automatisk gennem Klageportalen 
til Nordfyns Kommune. 

En klage er modtaget, når den er tilgængelig for Nordfyns Kommune i Klageportalen. Når 
I klager skal privatpersoner betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer 
betaler 1.800 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. 

1 Drikkevandsbekendtgørelse nr. 524 af 1. maj 2019
2 Lov om vandforsyning nr. 118 af 22. februar 2018

http://www.nordfynskommune.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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En klage der kommer uden om Klageportalen skal Miljø- og Fødevareklagenævnet som 
udgangspunkt afvise, hvis der ikke er særlige grunde. 

Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet 
ansøgning til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense eller 
teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen sender ansøgningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som afgør om ansøgningen kan imødekommes. 

Søgsmål 
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden seks 
måneder efter at afgørelsen er meddelt (Vandforsyningsloven § 81).

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Thomas Hammershøy Alnor

Miljøsagsbehandler
Direkte tlf. 51 32 42 73
talnor@nordfynskommune.dk
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