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Afgørelse om kontrolprogram for Kristrup Vandværk 2018 - 2023 

Randers Kommune træffer hermed afgørelse om kontrolprogram for Kristrup 

Vandværk for perioden 2018 – 2023. 

Høring 

Kommunen sendte et udkast til kontrolprogram til vandværket den 3. juli 2018. 

Herefter har vi modtaget vandværkets indstilling til det endelige kontrolprogram den 

10. juli 2018. 

Indhold af kontrolprogrammet 

Programmet indeholder den pligtige A- kontrol, B – kontrol, boringskontrol, samt 

egenkontrol på vandværket og ledningsnettet. I kontrolprogrammet er der endvidere 

indarbejdet skærpet kontrol af udvalgte parametre. Programmet beskriver herudover 

vandværkets tiltag til at forebygge forurening og til at afbøde risiko for forbrugernes 

sundhed. 

Kontrolprogrammet er sendt til vandværket sammen med dette brev.  

Vurdering 

Kontrolprogrammet indeholder de lovpligtige kontrolparametre og kontrol-

hyppigheder. 

Herudover indeholder programmet egenkontrol, der kontrollerer og overvåger 

indvindingsanlægget, behandlingsanlægget og ledningsnettet. 

Inden for 300 meter fra vandværkets boringer er der registreret én V2 kortlagt 

lokalitet og fire V1 kortlagte lokaliteter. Desuden ligger Kristrup Kirkegård 140 meter 

syd for kildepladsen på Gl. Clausholmvej og 120 meter sydøst for kildepladsen på 

Asser Rigs Vej. 

Randers Kommune vurderer, at parametrene som indgår i kontrolprogrammet tager 

højde for de forureningsstoffer, som allerede er påvist i indvindingsoplandet. 

På denne baggrund vurderer vi, at Kristrup Vandværks kontrolprogram 2018 – 2022 

er dækkende med henblik på, at: 

Udvikling, Miljø og Teknik 
Natur og Miljø 

Laksetorvet  
8900 Randers 
 

Telefon +45 8915 1515 
Direkte 89151719 
 

jens.osterby.hansen@randers.dk 
www.randers.dk 
 



 

 

 kontrollere vandets kvalitet 

 efterprøve, at foranstaltningerne til begrænsning af risiciene for menneskers 

sundhed i hele vandforsyningskædens længde, fra indvindingsområdet over 

indvinding, behandling og lagring og til distribution, fungerer effektivt. 

 mindske, eller afværge risiko for forbrugernes sundhed. 

Lovgivning 

Vores afgørelse om kontrolprogram for Kristrup Vandværk er truffet i henhold til § 7, 

stk. 3 i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, BEK nr. 

975 af 27/06/2018. 

I henhold til § 7 stk. 3 skal Randers Kommune, som tilsynsmyndighed, fastlægge 

kontrolprogrammet i en afgørelse. Herudover skal vi til enhver tid tage kontrol-

programmet op til fornyet vurdering, når det er miljø- eller sundhedsfagligt 

begrundet. Kontrolprogrammet gælder i 5 år fra 2018 - 2023, før det jf. § 7 stk. 3 

enten skal opdateres eller godkendes uden ændringer. 

Klagevejledning, søgsmål, aktindsigt 

Vandværket kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil 

4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort jf. Vandforsyningslovens1 § 75, hvilket vil 

sige senest tirsdag den 18. september 2018.  

Afgørelsen offentliggøres på Randers Kommunes hjemmeside den tirsdag den 21. 

august. 2018 

Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat, enhver, der har en individuel, 

væsentlig interesse i sagens udfald samt klageberettigede myndigheder, foreninger 

og organisationer, jf. Vandforsyningslovens § 80. 

Hvis I ønsker I at klage over afgørelsen, skal det ske til Miljø- og Fødevareklage-

nævnet via klageportalen som I finder via www.nmkn.dk. Her kan I også finde 

vejledning til, hvordan I klager. 

Afgørelsen kan afprøves ved domstolen, jf. § 81 i Vandforsyningsloven. Søgsmål skal 

være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt. 

Har I spørgsmål eller bemærkninger 

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

e-mail jens.osterby.hansen@randers.dk  eller telefon 8915 1719. 

 

Med venlig hilsen 

Jens Østerby Hansen 

Geolog 
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