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Dispensation til et NVOC-indhold over kvalitetskrav på Nørhalne 
Vandværk a.m.b.a. 
 
Afgørelse 
Jammerbugt Kommune meddeler dispensation til Nørhalne Vandværk A.m.b.a. til et 
indhold af NVOC over kvalitetskravet. Dispensationen er meddelt jf. § 17 i drikke-
vandsbekendtgørelsen1 og § 62 i vandforsyningsloven2. 
 
Dispensationen meddeles på følgende vilkår 
 

1. dispensationen er gældende til den 31/8 2024.  
 

2. der må maximalt være et indhold af NVOC på 6 mg/l, i det drikkevand der 
sendes til vandværkets forbrugere 

 
I den periode, hvor dispensationen er gældende påbydes: 
 

3. at der årligt udtages vandprøver fra boringerne med DGU nr. 26.5354 og 
26.6637 samt afgang vandværk. Prøverne skal analyseres for indhold af 
NVOC. 
 

4. Det gældende kontrolprogram for vandværket skal altid følges. 
 

5. vandprøverne skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium. 
 

6. Jammerbugt Kommune skal holdes orienteret om resultatet af NVOC-indhol-
det i vandprøverne 
 

7. Aftaler om indkøb af vand fra andre forsyninger til fortynding, skal meddeles 
til Jammerbugt Kommune inden levering af vand igangsættes. 
 

 
1 Bek. nr. 1110 af 30 maj 2021 – Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsan-
læg 
2 Lovbek. Nr. 1450 af 5. oktober 2020 – Lov om vandforsyning m.v. 
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8. Jammerbugt Kommune skal orienteres og skal godkende, hvis der ønskes 
foretaget andre konkrete projekter til fjernelse af NVOC i drikkevandet. 
 

Påbuddet meddeles jf. § 62 i vandforsyningsloven3. 
 
Afhjælpende foranstaltninger 
Nørhalne Vandværk skal følge op på det forhøjede indhold af NVOC i den periode 
hvor dispensationen varer.  
 
Vandværket har foreslået følgende: 

 Anlæg og indkøring af ny råvandsledning fra vandværk til den nyetablerede 
boring 

 Der udtages vandprøve fra den eksisterende boring som ikke længere er i 
drift. Boringen har tidligere vist et laver indhold af NVOC. 

 Indholdet af NVOC følges og det afventes om indholdet falder ved længere 
tids drift. 

 Muligheden for rensemuligheder overvejes og vurderes løbende 
 Mulighed for at købe vand fra nabovandværk undersøges. Både økonomi og 

de praktiske forhold vurderes nærmere 
 
Offentliggørelse 
Til orientering kan det oplyse, at afgørelsen offentliggøres på kommunens hjem-
meside, således at vandværkets forbrugere orienteres om afgørelsen.  
 
Samtidigt skal vandværket jf.: § 29 i drikkevandsbekendtgørelsen informere forbru-
gerne. Dette kan dog ske ved opslag på vandværkets hjemmeside http://www.nor-
halnevand.dk. 
 
Tilsyn 
Jammerbugt Kommune fører i dispensationsperioden tilsyn med, at ovennævnte vil-
kår overholdes. 
 
Sagens behandling 
Nørhalne vandværk har en indvindingstilladelse på 109.800 m3. I 2020 har værket 
indvundet 94.343 m3, hvilket svarer til 258 m3 pr dag. Værket har haft 2 indvindings-
boringer indtil 2020. Der er 720 ejendomme tilsluttet Nørhalne Vandværk og der er 
ca. 45 følsomme forbrugere. Der er ikke fødevarevirksomheder som kan påvirkes af 
det forhøjede NVOC-indhold. 
 
Nørhalne Vandværk a.m.b.a har siden 2020 indvundet vand på 1 boring indtil der i 
efteråret 2020 blev givet tilladelse til en ny indvindingsboring på en ny kildeplads på 
Skaggårdsvej. Den anden boring har givet store driftsmæssige udfordringer og har 
derfor ikke kunnet levere vand.  
 

 
3 Lovbek. Nr. 1450 af 5. oktober 2020 – Lov om vandforsyning m.v. 
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I området omkring Nørhalne er der et forhøjet indhold af NVOC som skyldes natur-
lige geologiske forhold. Det vurderes, at der ikke i nærområdet kan etableres en bor-
ing med en vandkvalitet som kan overholde kravet på de 4 mg/l. 
 
På den nye boring 26.6637 er der udtaget en vandprøve efter ren-pumpning af borin-
gen og den viser et forhøjet indhold af NVOC på 5,5 mg/l.  
 
I skemaet nedenfor ses de seneste målinger for NVOC: 
 
Dato Indhold af NVOC (mg/l) 

 
 Boring 

26.5334 
Boring 

26.5354 
Boring 

26.6637 
Afgang 

vandværk 
02-03-2021 4,4   5,9 
02-11-2020   5,5  
26-06-2020    4,7 
18-10-2017  3,9   

 
På baggrund af den sårbare situation med kun 1 brugbar boring ønsker Nørhalne 
Vandværk en dispensation, så den nye boring kan tages i drift og dermed kan der 
indvindes mere skånsomt på den eksisterende boringer inden grundvandskvaliteten 
forværres yderligere. 
 
Vandkemien viser ellers en uproblematisk vandkvalitet i den nye boring og det vur-
deres at indholdet af jern kan fjernes på det nuværende vandbehandlingsanlæg be-
stående af 2 trykfiltre. 
 
Høring 
Ansøgning om dispensation har været sendt i høring hos Styrelsen for Patientsik-
kerhed og styrelsen har lavet en sundhedsfaglig vurdering. 
 
Styrelsen for patientsikkerhed har taget udgangspunkt i, at overskridelsen af NVOC 
ikke er forureningsbetinget men er geologisk betinget. Når øvrige parametre er i or-
den og overskridelsen alene drejer sig om NVOC, vil de målte værdier på Nørhalne 
Vandværk ikke i sig selv indebære nogen sundhedsmæssig risiko ved brug af van-
det til drikkevand. 
 
Klagevejledning 
I henhold til § 75 i bekendtgørelse nr. 1450 af 5. oktober 2020 af lov om vandforsy-
ning m.v. kan afgørelsen om tilladelse til etablering af boringer og vandindvinding 
påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger det vil sige den 30. august 
2021. 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder her: https://naevnenes-
hus.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gen-
nem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgi-

https://naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
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vet, 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 kom-
mer 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 truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender her-
efter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Hvis vi modtager klager, vurderer Jammerbugt Kommune om afgørelsen fastholdes, 
eller om sagen genoptages. Hvis sagen genoptages, informeres sagens parter her-
om. 
 
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsen er med-
delt. 
 
Ansøger vil straks få besked, hvis vi modtager en klage fra andre. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mariane Eduardsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi sendt til: 
NIRAS – tobl@niras.dk 
Styrelsen for patientsikkerhed: daha@stps.dk 
Miljøstyrelsen Aalborg: njl@mst.dk 
Miljøstyrelsen: mst@mst.dk 
Forbrugerrådet: fbr@fbr.dk 
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