
 

 

 

 

 

Afgørelse om kontrolprogram for vandforsyningen til spejderhytterne Avnstrup 

beliggende Tjørnehusvej 8 og 9   

 

Vi træffer hermed afgørelse om kontrolprogram for perioden 2021 – 2052 vandforsyningen til 

spejderhytterne beliggende Tjørnehusvej 8 og 9, 4330.    

 

Kontrolprogrammet er fastsat efter gældende drikkevandsbekendtgørelse1. Programmet 

indeholder den pligtige kontrol af drikkevandet for vandforsyningsanlæg der leverer vand til 

udlejning af spejderhytter. 

  

Kontrolprogrammet med analysepakker er vedlagt som bilag.   

 

Oplysninger om vandforsyningen 

Vandforsyningen er et enkeltvandforsyningsanlæg med Jupiter nr.104515. Indvindingen sker 

fra boringerne DGU nr. 206.882. Der produceres < 10 m³ vand pr. dag. Anlægget er 

beliggende i skoven ved Tjørnehusvej 9 og leverer vand til to spejderhytter. Der er et 

mindre vandbehandlingsanlæg hvor der sker filtrering og iltning af vandet.     

 

Vurdering 

Kontrolprogrammet indeholder de lovpligtige kontrolparametre og kontrolhyppigheder for 

vandforsyningsanlæg der leverer vand til kommerciel aktivitet og producerer mindre end 10 

m³ vand pr. dag. 

 

Inden for indvindingsoplandet ligger ingen kortlagte forureningslokaliteter. 

 

Det er oplyst, at der foretages ugentligt tilsyn med vandværkets funktioner af fast 

vandværkspasser. Der filterskylles automatisk 1 gang i døgnet. Vandværk og boringer er 

                                                   
1 Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg nr. 1070 af 28. oktober 2019 
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aflåste. Vandværket efterses ved behov af et vandteknisk firma. Boringen efterses ved 

behov af et brøndborefirma. Ved forurening af drikkevand, lukkes der for vandet til 

spejderhytterne. Hytterne udlejes ikke før vandkvaliteten igen er tilfredsstillende. Der 

tages kontakt til et vandteknisk firma med henblik på at lokalisere og udbedre årsagen til 

forureningen.   

 

På denne baggrund vurderer vi, at kontrolprogrammet er dækkende med henblik på, at 

kontrollere vandets kvalitet ved taphanerne i spejderhytterne.  

 

Lovgivning  

Vores afgørelse om kontrolprogrammet er truffet i henhold til § 7, stk. 3 i Bekendtgørelse 

om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg nr. 1070 af 28. oktober 2019. 

 

I henhold til § 7 stk. 3 skal vi, som tilsynsmyndighed, fastlægge kontrolprogrammet i en 

afgørelse. Herudover skal vi til enhver tid tage kontrolprogrammet op til fornyet vurdering, 

når det er miljø- eller sundhedsfagligt begrundet. Kontrolprogrammet gælder i 5 år, før det 

jf. § 7 stk. 3 enten skal opdateres eller godkendes uden ændringer.   

 

Høring  

Udkast til kontrolprogrammet var sendt i høring hos vandværket i høringsperioden fra den  

23. april 2020 – 29. oktober 2020. 

 

Klagevejledning, søgsmål, aktindsigt 

Afgørelse efter vandforsyningsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 

Klagefrist 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 

bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

 

Din klage skal være indgivet senest den 26. november 2020. 

 

Hvordan klager du? 

Hvis du ønsker at klage, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportal 

Nævnenes Hus  

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage 

er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du 

betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden 

om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for 

at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har 
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truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til klagenævnet, 

som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Klageberettigede 

• Afgørelse efter vandforsyningsloven kan påklages af: 

• Miljøministeren 

• enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet 

efter lov om nationalparker 

• landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse 

af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for areal-

anvendelsen, på betingelse af: 

▪ at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som 

dokumenterer dens formål, og 

▪ at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 

medlemmer. 

 

Søgsmål 

Hvis ansøger vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra 

endelig afgørelse. 

 

Aktindsigt 

Vi gør opmærksom på, at alle har mulighed for at få aktindsigt i denne sag2. 

 

Har I spørgsmål eller bemærkninger 

Hvis I har spørgsmål eller bemærkninger er I meget velkomne til at kontakte mig på        

e-mail vinh@lejre.dk eller telefon 46 46 49 46.  
 

Med venlig hilsen 

 

Vinie Hansen 

miljømedarbejder 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi til:  Styrelsen for Patientsikkerhed, trost@stps.dk  

                                                   
2 Offentlighedsloven (Lov nr. 606 af 12-06-2013), Forvaltningsloven (Lov nr. 571 af 19-12-1985, jf. lovbek. nr 

433 af 22-04-2014) og Lov om aktindsigt i Miljøoplysninger (Lovbek. nr. 102 af 26-01-2017) 
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