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3. oktober 2019 

Information til medlemmerne af Syddjurs Vandråd 
 
Jeg har modtaget nedenstående svar på min korrespondance med Syddjurs Kommune vedr. 
kontrol for pesticidet CTA.  
Det er Syddjurs Vandråds opfattelse, at det herefter ikke er påkrævet at kontrollere for pestici-
det CTA inden 1. november, men at det skal medtages i næste ordinære kontrol for pesticider.  
Jeg gør samtidig opmærksom på, at Miljøstyrelsens fortolkning af begrebet kontrol betyder kon-
trol ved forbrugers taphane.  
Kontrol for pesticider skal således foretages ved forbrugers taphane. 
Med venlig hilsen 
Syddjurs Vandråd 
Sven Weel Jensen, Formand 
  
  
Fra: Morten Hundahl <mhp@syddjurs.dk>  
Sendt: 2. oktober 2019 16:22 
Til: 'sven@weel-jensen.dk' <sven@weel-jensen.dk> 
 
Emne: Kontrol for CTA inden 1. november 2019  
  
Kære Sven – med kopi til bestyrelsen for Syddjurs Vandråd 
  
Du har i flere mails henvendt dig til mig vedrørende dels pesticidprøvetagning på taphaneniveau, som du 
anser at være ufornuftig (og jeg kan kun give dig ret!), samt Miljøstyrelsens nu ændrede krave om CTA-
analyse inden den fastsatte deadline den 1. november 
  
I forlængelse af dine seneste mails omkring prøvetagning for indhold af pesticider skal jeg indledningsvis 
forsøge at give et kronologisk overblik over forløbet: 
  
24/10 2017       
Ny bekendtgørelse, hvor kravene til vandværkernes egenkontrol ændres. Flere prøver fra ledningsnettet 
(taphane) og der skal opstilles et individuelt kontrolprogram for vandværker. Desphenyl-chloridazon og 
methyl-desphenyl-chloridazon tilføjes den obligatoriske pesticidanalyseprogram 
Af bekendtgørelse fremgår det, at det er vandværkets ansvar at udarbejde forslag til nyt kontrolprogram. 
Syddjurs vandråd anbefaler sine medlemmer at afvente et egentligt påbud fra kommunens side, hvilket giver 
et meget langtrukkent sagsforløb fra kommunens side. Vi forventer dog umiddelbart, at have udarbejdet de 
påkrævede kontrolprogrammer ved årets udgang. 
  
27/6  2018        
Ny bekendtgørelse, hvor DMS og 1,2,4 triazol tilføjes. 
  
22/2  2019 
Kommunen henstiller til alle vandværker om at få foretaget de nye pesticidprøver, fordi vi er i fuld gang med 
BNBO og indsatsplanlægningen, og hvor det enkelte vandværk måske – måske ikke - skal overveje sine 
vandboringernes fremtid. I brevet skriver vi, at prøverne som minimum skal udtages på boringsniveau, hvil-
ket måske er blevet misforstået af nogle, som troede, at der ikke skulle udtages taphaneprøver med negative 
pesticidfund på boringsniveau – hvilket også alt andet lige er sund fornuft. Dette har vi også selv været usik-
re på, men Miljøstyrelsen har for nyligt indskærpet overfor kommunen, at prøvetagningen skal foregå på 
taphaneniveau, så denne diskussion kan stoppes. 
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I brevet opfordrede vi endvidere til at gennemføre en bredere screening for pesticider, således at der forelig-
ger et godt beslutningsgrundlag til de kommende indsatsplaner og BNBO-udlægning.  Enkelte vandværker 
har fulgt denne anbefaling. 
  
1/5 2019          
Nye bekendtgørelse nr. 524, hvor kravet til analyse for indhold af CTA inden 1. november indgår 
  
Medio august 2019   
Kommunen udsender en ”reminder” til alle vandværker om at få foretaget de nye pesticidprøver, herunder 
for CTA inden 1. november 
  
19/9 2019 
Miljøstyrelsen udsender brev, hvor kravet om CTA-analyse inden 1. november tilbagekaldes. CTA-analyse 
skal herefter blot foregå i forbindelse med de ordinære pesticidanalyser 
  
Jeg kan godt forstå, at vandværkerne er udfordret af den senere tids mange fund af ”nye” pesticider og krav 
om nye analyser. Kommunen har modtaget mange forespørgsler – også selvom Danske Vandværker og 
analyselaboratorierne giver gode informationer. Grundlægges må jeg dog præcisere, at vandværkerne selv 
har en forpligtigelse til at holde øje med, om der bliver tilføjet nye stoffer til bekendtgørelsen og selv få bestilt 
en analyse for dem ved førstkomne regelmæssige kontrol (§32 i drikkevandsbekendtgørelsen). 
  
Siden 2017 har det som bekendt været et krav, at pesticidanalyser blev foretaget på taphaneniveau. Dette 
giver i mine øjne slet ikke faglig mening, men kravet er udløst af et EU-direktiv, så de højere magter be-
stemmer. Jf. ovenstående har Miljøstyrelsen fornylig indskærpet at alle pesticidprøver skal udtages på tap-
haneniveau. 
  
Med henvisning til Miljøstyrelsens brev af 19. september, foreslår du i din mail af 20. september at ”Syddjurs 
Kommune omgående annulerer det brev, som er udsendt til en række vandværker” og at du ”undrer dig over 
at Syddjurs Kommune ikke har informeret de berørte vandværker om brevet fra Miljøstyrelsen”. 
  
Aktuelt er mine medarbejdere travlt optaget med at lande frivillige aftale med landmænd og vandværker om 
BNBO jf. Folketingets beslutning. NTM-udvalget har således besluttet, at denne proces skal landes i år, 
hvorfor vi aktuelt afholder rigtig mange og ressourcekrævende møder. 
Miljøstyrelsens brev overraskede os, og den fastsatte – og nu annulerede – deadline på 1. november er jo 
”lige straks” – som vi ikke kan nå at reagere på. 
  
Som tidligere anført, at det imidlertid vandværkets eget ansvar at forholde sig til myndighederne krav – her-
under også kontrolprogrammet. Danske Vandværker og analyselaboratorierne har i den forbindelse givet 
gode informationer, ligesom du selv har været aktiv på  Vandrådets hjemmeside, så informationen burde alt 
andet lige være kommet vandværkerne i hænde. 
 
Venlig hilsen 
 
Morten Hundahl 
Afdelingsleder 
Syddjurs Kommune, Miljø og Klima 
 
Direkte +4587535251 
Mobil +4520183709 
mhp@syddjurs.dk 
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