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Påbud om forbedring af drikkevandskvaliteten ved Kærby Vandværk 
og information til forbrugerne 

Afgørelse 

Randers Kommune påbyder hermed Kærby Vandværk at forbedre 
drikkevandskvaliteten.  

Der meddeles samtidig påbud om, at vandværkets forbrugere informeres om, at 
drikkevandet bedømmes af være sundhedsfarligt, samt hvilke forholdsregler der bør 
iagttages. 

Som en hjælp til vandværket er der vedlagt et udkast til informationsbrev til 
forbrugerne. 

Vilkår 
 Påbud om forbedring af drikkevandskvaliteten skal være opfyldt senest den 

31. juli 2024. 
 Information til vandværkets forbrugere skal udsendes umiddelbart efter 

modtagelsen af det brev. 

Begrundelse 
Der er konstateret forhøjet indhold af strontium i drikkevandet. Senest er der målt 
indhold på 24.400 µg/l (analyse på afgang vandværk den 5/10 2022). 

Forvarsel og høring om det forhøjede indhold af strontium er sket den 25. april 2022. 

Indhold af strontium og forhold omkring vandværket er yderligere beskrevet i 
afsnittet Baggrund. 

Lovgrundlag 
Hvis drikkevandet fra en almen vandforsyning bedømmes at være sundhedsfarligt, 
skal kommunalbestyrelsen uden unødigt ophold give påbud om, hvilke 
foranstaltninger der skal træffes til imødegåelse heraf jf. vandforsyningslovens § 62 
stk. 1, 3 og 5. 
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Et påbud efter § 62, stk. 1, i vandforsyningsloven vil indebære, at vandforsyningen 
skal ophøre midlertidigt eller for bestandigt, eller at der skal træffes andre 
foranstaltninger, herunder sikkerhedsforanstaltninger hos forbrugerne. 

Jf. vandforsyningsloves § 62 stk. 7 skal vandværkets forbrugere informeres om 
drikkevandskvaliteten, herunder oplyses om foranstaltninger, den enkelte forbruger 
bør træffe. 

Høringssvar 

Randers Kommune har den 25. april 2022 fremsendt partshøring vedrørende påbud 
om forbedring af drikkevandskvaliteten ved Kærby Vandværk. 

Peter Qvortrup har på vegne af bestyrelsen for Kærby Vandværk fremsendt 
høringssvar vedrørende strontium i drikkevandet fra Kærby Vandværk. 

Resumé af høringssvaret 
Kærby Vandværk sår tvivl om, hvorvidt der skal stilles krav til indholdet af strontium i 
drikkevandet, på grund af det løse vidensgrundlag og Styrelsen for Patientsikkerheds 
meget lidt konkrete formulering med en anbefaling, samt at Miljøstyrelsen ikke har 
strontium på listen over uønskede stoffer i drikkevandet. 

Der er ingen spædbørn blandt borgerne i Kærby. 

Der er ikke bemærket negative følger af indtagelse af strontium i drikkevand blandt 
borgere i Kærby. 

Vandkvaliteten er i øvrigt af høj kvalitet, da boringen ligger i et godt beskyttet 
område. Produktionsapparat og ledningsnet er fuldt opdateret med digital 
overvågning. 

I forhold til strontiumproblematiseringen mener Kærby Vandværk, at det er ude af 
proportioner at kræve en ny boring, da der ikke er dokumenterede skadelige 
virkninger. Vandværkets oplæg til en alternativ løsning er, at vandværkets forbrugere 
orienteres med et brev, der redegør for sagen og i særlig grad pointerer, at spædbørn 
ikke bør indtage drikkevandet, hvilket betyder en begrænset mængde indkøbt vand. 
Brevet vil ligeledes sendes til nye tilflyttere. 

Randers Kommunes bemærkninger 
Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i afgørelsen, da oplægget til en 
alternativ løsning ikke kan accepteres. 

Det skal desuden ikke være op til den enkelte, hvornår vandet kan eller ikke kan 
indtages. Styrelsen for Patientsikkerhed bedømmer vandet at være sundhedsfarligt. 

Det er desuden Randers Kommunes vurdering, at en indførelse af restriktioner i 
forhold til brugen af vandet fra Kærby Vandværk, på sigt vil kunne have en negativ 
indvirkning på salget af huse i området og samtidig kan det blive vanskeligt at 
tiltrække nye borgere til byen. 



Påbuddet sætter ikke krav om etablering af en ny boring, men det er en mulig 
løsning. 

Baggrund  

Kærby Vandværk har én aktiv indvindingsboring. Boringen indvinder fra det primære 
grundvandsmagasin i kalken. 

Boring DGU nr. 58.449 (etableret maj 1988) er 87 meter dyb og indvinder i intervallet 
71 til 87 meter under terræn. 

Den 21. oktober 2021 er der for første gang konstateret et forhøjet indhold af 
strontium i drikkevandet ved Kærby Vandværk. Indholdet af strontium blev målt til 
24.500 µg/l på afgang vandværk, og drikkevandskvalitetskriteriet i drikkevandet er på 
10.000 µg/l jf. Bilag B i Drikkevandsvejledningen.  

Analyse af råvandet den 4. maj 2022 fra boringen DGU-nr. 58.449 bekræftede det 
forhøjede indhold af strontium med et indhold af strontium på 25.500 µg/l. 
Efterfølgende prøve på afgang vandværk viser indhold af strontium på 24.400 µg/l. 

Der er ikke målt nitrat eller pesticider i vandet og vandtypen, der indvindes i 
boringen, er vandtype C, hvilket er en reduceret vandtype, som indikerer, at 
grundvandsmagasinet er velbeskyttet og ikke påvirket af aktiviteter på overfladen. 
Det forhøjede indhold af strontium er naturligt forekommende. 

I området omkring Kærby Vandværk forløber den primære grundvandstrømning i 
kalkmagasinet fra syd mod nord. Størstedelen af indvindingsoplandet er udpeget 
som nitratfølsomt indsatsområde (NFI) og indsatsområde (IO).  

Styrelsen for Patientsikkerhed  

Randers Kommune har den 23. november 2021 jf. § 62, stk. 5, anmodet Styrelsen for 
Patientsikkerhed om en sundhedsfaglig vurdering på baggrund af indhold af 
strontium over drikkevandskvalitetskriteriet.  

Styrelsen for Patientsikkerhed svarede den 3. december 2021, hvor der af den 
sundhedsfaglige vurdering blandt andet fremgår følgende: 

Ved fastsættelsen af det vejledende kvalitetskriterium for strontium på 10 mg/l er 
der taget højde for den tilgængelige viden om strontiums sundhedsmæssige effekter. 
Den publicerede viden stammer hovedsageligt fra dyrestudier. Studierne af 
strontiums toksiske effekter tyder på, at det primært er knoglevæv, som påvirkes 
uhensigtsmæssigt af strontium, og at det i særdeleshed er voksende knogler, som er 
følsomme for skader. Eftersom knoglevæksten er størst hos spædbørn og i 
puberteten vurderes disse aldersgrupper at være de mest sårbare 
befolkningsgrupper. Ved fastsættelse af kvalitetskriteriet i drikkevand er der bl.a. 
taget højde for, at drikkevand er den primære kilde til strontiumindtagelse og for den 
anslåede daglige drikkevandsindtagelse hos børn. 

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2022/02/978-87-7038-389-9.pdf


Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler ud fra den foreliggende viden, at 
kvalitetskriteriet for strontium på 10 mg/l overholdes. 

Datablad for stoffer med jord- og drikkevandskvalitetskriterier. Strontium: 
https://mst.dk/media/92451/Strontium%20datablad%20final%20version%20juni%20
2008.pdf  
  
Baggrundsrapporter for stoffer med jord- og drikkevandskvalitetskriterier. Strontium: 
https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2013/dec/strontium-
inorganic-and-soluble-salts/. 
 
Klagevejledning 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet.  

Klagefristen er udvidet fra 4 uger til 5 uger på grund af sammenfald med påsken 
Klagen skal være indgivet senest d. 19. april 2023. 

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på 
klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Randers 
Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for 
borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige 
myndigheder. 

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Randers Kommune. Hvis Randers 
Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i 
nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om 
klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du 
ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet 
anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan 
fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget. 

 

Hvis der er spørgsmål vedrørende dette brev, er I velkommen til at kontakte 
undertegnede. 

 

Med venlig hilsen 

Anna Maria Nielsen 
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Sendt i kopi til: 

Styrelsen for Patientsikkerhed 
Miljøstyrelsen


