
 

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR  Side 1 af 2 

 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK 

 ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 

 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 

 
 
Venø Vandværk 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accept af overskridelse af drikkevandskravet for nitrit fra afgang vand-
værk på Venø Vandværk 
 
 
Struer Kommune accepterer hermed, at Venø Vandværk overskrider drikke-
vandskravet for nitrit fra afgang vandværk.  
 
I henhold til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsynings-
anlæg1 er kvalitetskravet til nitrit fra afgang vandværk 0,01 mg/l. Mens kva-
litetskravet til indgang ejendom er 0,1 mg/l. 
 
I henhold til fodnoterne i bilag 1a2 i overnævnte bekendtgørelse kan der til-
lades overskridelse af kvalitetskravet fra afgang vandværk i forbindelse med 
skiftning af filtermateriale. Derudover er det endvidere angivet, at der kan 
tillades højere værdi ved afgang vandværk såfremt det kan dokumentere, at 
kvalitetskravet ved indgang ejendom er overholdt.  
 
Baggrunden for, at Venø Vandværk overskrider kvalitetskravet for nitrit på 
afgang vandværk er at vandværket i 2011 tog boringen med DGU nr. 54.763 
i brug. Råvandet i denne boring har et højt indhold af naturligt arsen. For at 
kunne overholde drikkevandskravet for arsen i afgang vandværk var vand-
værket nødsaget til at få et andet filtermateriale i deres filter. Dette skete i 
marts 2011. I første omgang blev det formodet at overskridelsen af nitrit 
skyldtes indkøring af filtermateriale. 
I maj 2013 altså efter godt 2 år viste en normalkontrol fra afgang vandværk, 
at kvalitetskravet til nitrit fra afgang vandværk stadig ikke var overholdt.  
 
Struer Kommune har vurderet i samråd med vandværket, at det ikke på nu-
værende tidspunkt er muligt at få nitrit indholdet længere ned fra afgang 
vandværk.  
 
                                                 
1 Bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 

2 Fodnote nr. 5: Overskridelser som følge af fornyelse af filtermaterialer kan forekomme, men bør ind-
skrænkes mest muligt. 
Fodnote nr. 7: Såfremt det kan dokumenteres, at kvalitetskravet ved indgang til ejendom er overholdt, kan 
der tillades højere værdi ved afgang fra vandværk dog maksimalt værdien ved indgang til ejendom. 
 

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på 
dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at 
få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte 
oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: 
www.datatilsynet.dk 
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For at kunne acceptere en overskridelse på nitrit fra afgang vandværk kræ-
vede Struer Kommune, at der blev udtaget en nitritanalyse på ledningsnettet 
for derved at kunne dokumentere, at kvalitetskravet til indgang ejendom er 
overholdt. 
 
Normal kontrollen fra afgang vandværk den 27. maj 2013 viste nitrit = 0,083 
mg/l. 
Nitritanalyse på ledningsnet den 14. august 2013 viste nitrit <0,003 mg/l. 
 
Struer Kommune har efterfølgende indhentet udtalelse ved embedslægen.  
 
Embedslægen Bo Fredsted udtaler: 
”Når drikkevandskvalitetskravet er overholdt ved indgang ejendom er 

Sundhedsstyrelsens holdning helt i overensstemmelse med Bekendtgørelse 

om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.” 

 

Struer Kommune accepterer derfor, at Venø Vandværk ikke overholder kva-
litetskravet for nitrit fra afgang vandværk, så længe vandværket overholder 
kvalitetskravet ved indgang ejendom. 
 
Nitrit skal fremover indgå i den begrænset kontrol der hvert år tages på led-
ningsnettet. 
 
Ved spørgsmål eller kommentarer kan jeg kontaktes på e-mail: 
anla@struer.dk eller på telefon 96 84 84 48. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Anni Lassen 
Geolog 
 


