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Den 23. februar 2020 

 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 

 
 

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 521 (MOF alm. del) stillet 5. februar 2020 efter ønske fra 

Mai Villadsen (EL). 

Spørgsmål nr. 521 

” Vil ministeren oversende en skematisk oversigt over, hvilke almene vandværker der giver 

dispensation eller har givet dispensation til at overskride grænseværdierne for sprøjtegifte 

i drikkevandet de seneste 5 år, jf. svar på MOF alm. del - spørgsmål 309? I den skematiske 

oversigt bedes det endvidere oplyst, hvor meget grænseværdierne er overskredet 

samt hvilke stoffer det omfatter.” 

Svar 

Det er dybt bekymrende, at vi finder flere og flere rester af sprøjtemidler i vores vand, og at der derfor i 

forlængelse heraf har været givet kommunale dispensationer for at sikre, at danskerne kan modtage 

drikkevand. Kommunalbestyrelsen giver kun dispensationer, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed har 

udtalt, at der ikke er en sundhedsmæssig risiko, og hvis der ingen andre alternativer er. Det vil sige, at 

der eksempelvis ikke kan fremskaffes en anden forsyningskilde eller at problemet ikke kan udbedres 

inden for kort tid. 

 

Der oversendes en skematisk oversigt med informationer omkring de dispensationer, der er givet for 

vandværkers overskridelse af pesticider i perioden 2015-23. januar 2020. 

 

Det er kommunerne, som har ansvaret for at kontrollere at drikkevandet opfylder kvalitetskravene. Og 

det er kommunerne som giver dispensationer til almene vandværker, hvis kvalitetskravene ikke er 

overholdt. Det er centralt at kommunerne afsøger at dispensationen ikke indebærer en potentiel fare 

for sundheden, og at der ingen andre alternativer er, før de giver tilladelse til dispensationen.  

 

Der skal være tryghed om vores drikkevand, derfor har jeg sat gang i følgende tiltag; der skal laves en 

grundig gennemgang af selve forvaltningen på området, der skal laves et gennemgang af vores 

overvågnings- og godkendelsessystemer for sprøjtemidler, og der skal et ekstra sæt øjne på, inden der 

bliver givet nye dispensationer til brugen af sprøjtemidler.  

 

Jeg har også igangsat en kortlægning af udfordringerne for vores grundvand, så vi kan få en bedre 

beskyttelse af drikkevandet, og der vil senere i år blive screenet for flere stoffer, så danskerne fortsat 

kan være trygge ved at åbne for vandhanen. 

 

 

 

Lea Wermelin / Lea Frimann Hansen 
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