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Dispensation for overholdelse af grænseværdien for bentazon på Holstebrovej 101
Struer Kommune har konstateret, at grænseværdien for bentazon i drikkevandet på
Holstebrovej 101, 7600 Struer har været overskredet i 2015, 2016 og 2018 med værdierne
0,18 μg/l, 0,18 μg/l og 0,17 μg/l. Grænseværdien for bentazon er 0,1 μg/l1.
Holstebrovej 101, 7600 Struer indvinder vand fra boring med dgu-nr. 64.357 og levere
vand til 5 husstande og til flere årlige offentlige arrangementer med drikkevandskvalitet og
til drift af landbrug uden drikkevandskvalitet. Det er vurderet, at der leveres mindre end 3
m3 vand af drikkevandskvalitet per dag i gennemsnit.
Struer Kommune har den 4. februar 2018 modtaget en udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed med følgende ordlyd:
WHO udgav i 2004 Bentazone in Drinking-water. I rapporten konkluderes
det, at det acceptable daglige indtag er 0,1 mg/kg, hvor det vurderes, at 10 %
af indtaget kommer fra vand. WHO beregner en helbredsmæssig værdi på
300 μg/l og konkluderer, at da de påviste koncentrationer af bentazon er
langt under dette, så er det ikke nødvendigt med en grænseværdi for drikkevand.
Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer på baggrund af rapporten fra WHO,
at det ikke er forbundet med sundhedsfare at indtage vandet fra Holstebrovej
101. Styrelsen for Patientsikkerhed henleder opmærksomheden på, at Bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (BEK nr
1068 af 23/08/2018) skal overholdes, og hvis vandet ikke overholder de gældende kvalitetskrav, så skal der ansøges om dispensation. Dispensationen
gives for det kortest mulige tidsrum.
På baggrund af ovenstående meddeler Struer Kommune en dispensation2 til overholdelse
af grænseværdien for bentazon på Holstebro 101, 7600 Struer i perioden 5. april 2019 til 5.
april 2022, med nedenstående vilkår.
Struer Kommune gør opmærksom på, at det ikke er muligt at give en dispensation for drikkevandskrav mere end 2 gange 3 år.

1
2

Bek nr. 1068 af 23. august 2018 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
§ 16 stk. 2 i Bek nr. 1068 af 23. august 2018 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
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Vilkår
 Bentazon må ikke i dispensationsperioden overskride 0,5 µg/l.


Der skal i dispensationsperioden udtages en årlig prøve for bentazon.



Inden 1. juli 2019 skal ejer udarbejde en redegørelse for brugen af bentazon i området omkring boring med dgu-nr. 64.357.



I samarbejde med Struer Kommune skal ejer i 2019 udarbejde en plan for, hvorledes ejer sikrer at mindske de boringsnære risici.



Ejer skal orientere de berørte husstande om dispensationen og dets indhold.

Redegørelse for baggrund og vilkår
Struer Kommune vurdere, at det på kort sigt ikke er muligt for Holstebrovej 101 at blive
koblet på en anden vandforsyning der stabilt kan levere vand til de 5 husstande og til de
offentlige arrangementer, grundet infrastrukturen af forsyningsledninger i området.
Ud fra udtalelsen fra Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer Struer Kommune, at det ikke
er nødvendigt at iværksætte en rådighedsbegrænsning i en dispensationsperiode på op til
3 år.
Ud fra Styrelsen for Patientsikkerheds udtalelse i sagen, vurderer Struer Kommune, at i
dispensationsperioden må værdien af bentazon i drikkevandet på Holstebrovej 101 ikke
overskride 0,5 µg/l. Værdien skal ses som et udtryk for både en sikkerhed for at drikkevandet ikke er skadeligt, men også for at stoffet er uønsket, og at det derfor ikke er hensigtsmæssigt at tillade at indholdet af bentazon stiger væsentligt i forhold til det nuværende
niveau.
Vandindvindingsanlægget på Holstebrovej 101, 7600 Struer leverer vand til adressen,
samt omkringliggende ejendomme, så der leveres drikkevand til 5 husstande i alt. Derudover er der på ejendommen flere årlige offentlige arrangementer hvor vandet anvendes.
Anlægget levere derudover vand til drift af landbruget uden krav om drikkevandskvalitet.
Geografisk er området der er berørt af dispensationen meget begrænset.
Det er Struer Kommunes vurdering, at problemet med bentazon er opstået som konsekvens af ejendommens egen anvendelse af stoffet. Boringen med dgu-nr. 64.357 indvinder
fra skrivekridt ca. 20 meter under terræn. Over indvindingsmagasinet er 5 meter smeltevandsler og 14 meter sandet moræneler. Nedsivningen af bentazon til indvindingsmagasinet kan derfor været sket lokalt gennem sprækker i lerlagene ovenover. Ved etableringen
af boringen er grundvandet truffet i 23 meters dybde. I omkringliggende boringer er der
fundet grundvand i dybderne 1 til 4 meter under terræn. Det terrænnære grundvand vurderes ikke til at udgøre et sammenhængende grundvandsmagasin, men lommer af sekundært grundvand.
Der er på ejendommen udført en række forureningsundersøgelser af Region Midt i forbindelse med vaskpladsen, nogle olietanke og en blyforurening fra en tidligere smedje. I denne forbindelse er det kun forureningen fra vaskepladsen der har interesse. Der er målt for
en række pesticider, herunder bentazon. Der er i undersøgelsesboringerne omkring vaske-
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pladsen ikke konstateret værdier af bentazon over grænseværdien. Konklusionen i Region
Midtjyllands afsluttende rapport fra den 12. april 2017 er:
Der er påvist forurening med pesticider i grundvandet på en stor del af ejendommen, primært omkring vaskepladsen og nordnordvest for vaskepladsen.
På baggrund af geologien og hydrogeologien i området sammenholdt med
resultaterne fra indeværende undersøgelse og udførte beregninger i modelleringsprogrammet JAGG2.0, så vurderes den påviste pesticidforurening i
det terrænære grundvand ikke umiddelbart at udgøre en risiko for påvirkning
af det primære grundvandsmagasin. Dog kan det ikke udelukkes, at forureningen på sigt vil kunne udgøre en risiko for påvirkning af områdets grundvandsressource.
Forureningen omkring vaskepladsen overvåges i en række boringer, og ejer har gennemført en række forbedringer, der skulle sikre, at der ikke kunne ske udslip fra vaskepladsen
længere.
Med stedets historik vurderer Struer Kommune, at problemer med vandkvaliteten skyldes
interne forhold på ejendommen, og at de igangværende tiltag vil kunne bidrage til en forbedring af risikofaktorerne for vandforsyningen. Forureningen skyldes formodentlig nedsivning ved boringen eller via sprækker i leret. I begge tilfælde er den boringsnære drift vigtig.
Derfor bør der snarest laves en redegørelse for hvordan arealerne omkring boringen er
blevet drevet og drives i dag, med henblik på at vurdere de boringsnære risici. En sådan
redegørelse kan afsluttes med en besigtigelse, hvor driften af arealerne umiddelbart ved
boringen aftales. Denne del bør gennemføres umiddelbart.
Da det ikke forventes, at der er væsentlige fluktuationer i bentazonnivauerne, er en årlig
analyse af bentazon tilstrækkelig.
Struer kommune vurderer, at med de igangværende tiltag omkring vaskepladsen, og med
en risikovurdering af de boringsnære områder, at det vil være tilstrækkeligt i forhold til forureningen med bentazon.
Hvis niveauerne for bentazon stiger, skal der foretages en ny vurdering af vandforsyningens egnethed i forhold til drikkevand.
Forslag til dispensation har været i høring hos ejer af vandforsyningsanlægget, der ikke
havde nogen bemærkninger til dispensationen.

Klagevejledning
Afgørelse efter bekendtgørelsen om,vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg kan i
henhold til § 30 påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Natur- og Fødevareklagenævnet via klageportalen på http://nmkn.dk/, alternativ er det muligt at indgive klagen til portalen via www.borger.dk eller www.virk.dk .
Yderligere vejledning om nævnets klagebehandling herunder gebyr, sagsbehandlingstid,
retlige spørgsmål m.v. findes på klagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/.
Evt. klage skal være indtastet i Klageportalen senest 4 uger efter denne afgørelse.

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Side 3 af 4

Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger.

Klageberettigede
• Adressaten for afgørelsen.
• Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
• Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø.
Endelig skal Struer Kommune gøre opmærksom på, at der generelt er ret til aktindsigt i
sagen jf. forvaltningslovens § 9.
Ifølge loven kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder
efter, at afgørelsen er offentliggjort.
Hvis der er bemærkninger til dispensationen, skal de sendes til Struer Kommune på teknisk@struer.dk.

Med venlig hilsen

Dennis Rosenblad Noe

Kopi til:
- Miljøstyrelsen
- Styrelsen for patientsikkerhed
Struer Kommune bruger IT i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge databeskyttelsesloven 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 databeskyttelsesloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk
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