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DEPARTEMENTET

J.nr. M 2034-0055 

Den 22. september 2004

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 387, 388, 389, 390 og 391 (alm. del – bilag 1164) stillet af
Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg den 30. august 2004.

Spørgsmål nr. 387:

I hvilket omfang kan rensning af drikkevand fjerne eller reducere:
− Aktivstoffer påvist over og under den fastsatte grænseværdi.
− Stoffer, hvis tilstedeværelse ikke erkendes, fordi stoffer ikke indgår i vandværkets måleprogram.
− Stoffer, der er giftige, men som man har valgt ikke at måle for – f.eks. naturlige giftstoffer fra planter

eller andre naturligt forekommende stoffer eller forureninger.
− Nedbrydningsprodukter fra aktivstoffer.
− Generel forurening (PAH, MTBE, pthalather o.lign.).

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, der har oplyst følgende:

”Der eksisterer i dag metoder til rensning af drikkevandet, som kan fjerne en række forurenende
stoffer. En metode, som er relativt grundigt undersøgt for sin renseevne i forskellige typer af
grundvand, er filtrering af vandet med aktivt kul. Dette er en metode som vi i dag ved er istand til i et
vist omfang, og under de rette omstændigheder, at rense drikkevand for de stoffer som i spørgsmål 387
er henført til ”generel forurening”, nemlig stoffer som f.eks. PAH, MTBE, pthalather m.m.

Det er også tilfældet for pesticider, hvor en række af såvel aktivstofferne som nedbrydningsprodukterne
af pesticider kan fjernes ved rensning af drikkevandet med aktivt kul. Det gælder både ved
koncentrationer af stofferne som ligger over og under grænseværdien, under henvisning til første og
fjerde punkt i spørgsmålet. Og det gælder selvsagt også, under henvisning til andet punkt i spørgsmålet,
både hvor man har påvist stofferne i vandforsyningernes måleprogram, og hvor stofferne ikke indgår i
måleprogrammet.
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Det skal dog erindres, at der er flere problematiske forhold man bør være opmærksom på ved
etablering af en rensning af drikkevandet, som ligger udover den rensning vi i dag har på de danske
vandværker, hvor der alene sker en mekanisk grovfiltrering af vandet og en iltning.

For det første er det sådan, at en mere gennemgribende rensning af drikkevandet kan ændre
sammensætningen af vandet. Dette kan under visse omstændigheder føre til en ændret kemisk opførsel
af vandet, som igen kan føre til f.eks. opløsning af stoffer i vandforsyningsledninger og installationer.

For det andet vil man ofte i de anlæg som anvendes til en supplerende rensning af drikkevandet have
risiko for vækst af bakterier. Vi har set flere eksempler på at dette kan føre til problemer for de
vandforsyninger, som har etableret supplerende rensning af drikkevandet.”

Spørgsmål nr. 388:

Vil rensning af drikkevand mindske en evt. risiko fra mulige kombinationseffekter af ovennævnte
stoffer, således at rensning kan mindske truslen fra ”alt det, vi endnu ikke ved noget om”?

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, der har oplyst følgende:

”Der er ingen tvivl om at risikoen fra kombinationseffekter vil blive reduceret i det øjeblik man ved
rensning fjerner et eller flere forurenende stoffer fra drikkevandet. Og tilsvarende, at truslen fra noget
af det som i spørgsmålet er kaldt ”alt det vi endnu ikke ved noget om” kan mindskes herved. Der skal
dog samtidig henvises til ovennævnte usikkerhed omkring en ændret kemisk opførsel af vandet og
risikoen for vækst af bakterier.”

Spørgsmål nr. 389:

Er det farligt at drikke renset drikkevand?

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, der har oplyst følgende:

”I det omfang man sørger for at drive, vedligeholde og overvåge de anlæg som renser drikkevandet,
findes der i dag flere afprøvede rensemetoder, bl.a. kulfiltrering af vandet, om hvilke man kan slå fast
at de er i stand til at levere rent drikkevand. Og det vil dermed ikke være farligt at drikke vandet.”

Spørgsmål nr. 390:

Kan man rense drikkevandet, så det stadig smager lige så godt efter rensningen?
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Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, der har oplyst følgende:

”Ja. Det kan godt lade sig gøre, igen under de rette betingelser og med den rette metode til rensning af
drikkevandet, at fjerne forurenende stoffer, uden at man derved tilsætter stoffer eller på anden måde
ændrer kvaliteten af vandet, således at det ændrer smagen.”

Spørgsmål nr. 391:

Er det tilladt for et vandværk eller en privat brøndejer at anvende forsigtighedsprincippet og ud fra det
at vælge at rense drikkevandet?

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, der har oplyst følgende:

”Nej, det er det som udgangspunkt ikke. Det gælder efter lovgivningen på området, at
kommunalbestyrelsen eller amtsrådet skal give tilladelse til ændringer af vandforsyningsanlæg, hvilket
også indbefatter etablering af anlæg til rensning af drikkevandet.

Samtidig gælder det som en national målsætning, at vandforsyningen skal baseres på indvinding af rent
grundvand, som underkastes et minimum af vandbehandling. Dette princip gælder også som grundlag
for kommunernes og amternes administrationspraksis i denne type sager.”

I Danmark har vi således iværksat en stor indsats for at beskytte grundvandet. Jeg mener derfor, at vi
skal videreføre den nuværende politik i forhold til vandværker og private brøndejere, hvor drikkevand
kun skal renses i de tilfælde hvor tekniske og økonomiske overvejelser viser, at det ikke er muligt for en
vandforsyning at finde uforurenet grundvand.


