
From:                                 Christina Jönsson
Sent:                                  Wed, 29 May 2019 11:56:46 +0200
To:                                      Anja Charlotte Kiel Groth;Lene Bagh
Subject:                             Høje-Taastrup Kommune, Katrinebjerg Vandværk. DMS i drikkevand
Attachments:                   Toksikologisk vurdering af DMS.PDF

Hej Anja og Lene
 
Høje-Taastrup Kommune har i december 2018 orienteret Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning 
Øst om fund af pesticider i drikkevand fra Katrinebjerg Vandværk.
Der er i en prøve udtaget fra afgang vandværk den 12. november 2018 påvist et indhold af N,N-
dimethylsulfamid (DMS) på 0,16 µg/l, og i en prøve fra boring DGU-nr. 200.3361 udtaget den 30. april 2019 
påvist et indhold af DMS på 0,25 µg/l.
 
Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2018 kontaktet Miljøstyrelsen for at få oplysninger om stoffet DMS. 
Miljøstyrelsen notat af 6. juni 2018 vedr. sundhedsmæssig vurdering af DMS er vedhæftet til orientering.
Styrelsen for Patientsikkerhed kan vedrørende de sundhedsmæssige effekter af DMS oplyse, at den 
sundhedsmæssige acceptable daglige indtagelse fra drikkevand er i en vurdering fra Miljøstyrelsen er vurderet 
til at være 60 μg/liter for voksne og 10 μg/liter for børn.
 
Miljøstyrelsen vurderer, at indtag af drikkevand indeholdende DMS i det aktuelle koncentrationsniveau ikke 
udgør en sundhedsmæssig risiko. Der er i den risikovurderingen af DMS taget hensyn til, at evidensen er yderst 
sparsom specielt med hensyn til kronisk eksponering. Styrelsen for Patientsikkerhed er enig i denne vurdering.
 
Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer på det foreliggende grundlag, at indtag af drikkevand indeholdende 
DMS i den koncentration, der er fundet i drikkevand fra Katrinebjerg Vandværk, ikke vil udgøre en umiddelbar 
sundhedsmæssig risiko. 
 
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, bemærker at drikkevandskvaliteten som 
udgangspunkt skal forsøges overholdt. Styrelsen anbefaler, at der iværksættes undersøgelser med henblik på 
at lægge en plan for levering af drikkevand, som overholder drikkevandsbekendtgørelsens krav til drikkevand. 
Hvis kommunen vurderer, at der er omstændigheder som gør, at vandværket i en periode må levere 
drikkevand, som ikke overholder kvalitetskriterierne skal kommunen meddele en dispensation. Styrelsen for 
Patientsikkerhed skal give en udtalelse til dispensationen på baggrund af en konkret vurdering. Styrelsen råder 
til, at en dispensation skal være af kortest mulig varighed. 
 
Ved bemærkninger eller spørgsmål er I velkomne til at kontakte mig.
 
Med venlig hilsen
 
Christina Jönsson
Chefkonsulent, cand.scient.
T (dir.) +45 77 55 77 30
chjn@stps.dk
 

mailto:chjn@stps.dk


Styrelsen for Patientsikkerhed / Danish Patient Safety Authority
Tilsyn og Rådgivning Øst
Islands Brygge 67
2300 København S
T +45 72 28 66 00
trost@stps.dk
 

 
Bemærk venligst at eksterne svar på denne mail ikke må indeholde personfølsomme oplysninger med mindre korrespondancen er krypteret og sendt 
over en sikret mailforbindelse. Krypteret og sikret mail kan modtages på trost@stps.dk.
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