
 

 
 
Administrationsgrundlag for enkeltvandforsyninger i Vejen Kommune. 
 
Administrationen af enkeltvandforsyningerne baseres på 3 kvalitetskategorier: God -, forringet - og dårlig kvalitet. 
 
Alle vandforsyninger, både indenfor og udenfor de almene vandværkers naturlige forsyningsområder, skal som 
udgangspunkt overholde kravene til god drikkevandskvalitet.  
 
Grænsen mellem kategorien ”Forringet kvalitet” og ”Dårlig kvalitet” angiver det administrative niveau for hvornår 
kommunen meddeler påbud om at fremskaffe vand af god kvalitet. 

Analyseparameter 
 

God kvalitet 
 

Forringet kvalitet  Dårlig kvalitet 
 

Nitrat 
- mg pr. liter 

0 - 50 51 - 75 > 75 

E. coli 
- antal pr. 100 ml 

<1 <1  ≥ 1 

Coliforme bakterier 
- antal pr. 100 ml 

<1 1 - 20  > 20 

Kimtal ved 22° 
- antal pr. ml 

<200 200 - 1000 > 1000 

Kontrolanalyse Ingen Ingen 3 måneder 

Analysefrekvens 5 år 5 år 5 år hvis alene nitratindholdet er over 
75 mg/l, - ellers påbud om 

fremskaffelse af drikkevand med 
tilfredsstillende kvalitet 

Sundhedsmæssig betydning  Kan være skadeligt for børn under 1 
år. 

Kan være skadeligt for børn under 1 
år. 

Risiko for forekomst af 
sygdomsfremkaldende 

mikroorganismer. 
 



 

 

Handling 
                 -Generelt 

 

 

 

 

                -Bakteriologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

- Nitrat 

 

 

 
 
 

 
Der gøres opmærksom på det 

forhøjede nitratindhold og/eller den 
forringede bakteriologiske kvalitet 

 
 

Ved en bakteriologisk forringet 
kvalitet anbefales det, at der udføres 

et teknisk/hygiejnisk tilsyn samt 
gennemførsel af eventuelle 

nødvendige foranstaltninger og 
efterfølgende kontrolanalyse. 

 
 

Der foretages ikke yderligere 
opfølgende sagsbehandling 

 
 
 
Vandet må ikke gives til børn under 

1 år 
 

 
Der gøres opmærksom på det 

forhøjede nitratindhold og/eller den 
forringede bakteriologiske kvalitet. 

 
 
Ved en bakteriologisk dårlig kvalitet, 

udstedes kogeanbefaling. 
 

Vejen Kommune tilbyder et 
teknisk/hygiejnisk tilsyn med forslag 

til gennemførsel af eventuelle 
nødvendige foranstaltninger. 

 
Der meddeles henstillinger/påbud med 
henblik på at opnå en tilfredsstillende 

vandkvalitet. 
 

 
Vandet må ikke gives til børn under 1 

år 
  

Når der foreligger to på hinanden 
følgende analyser med et nitratindhold 
over 75 mg/l meddeles der påbud om 
etablering af en anden vandforsyning 

indenfor 1 år. 
Tidsfristen for etablering af en anden 

vandforsyning kan forlænges på 
baggrund af beboernes alder. 

 


