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Sikkert drikkevand i Vejen Kommune 

Vandværkerne i Vejen Kommune vil gerne fortsat sikre, at kunderne har rent vand i 

hanerne og sætter derfor fokus på tilbageløb fra installationer til vandværkernes 

ledningsnet.  

01. juli 2015 

I en kampagne, som løber fra efteråret 2015 vil vandværkerne i Vejen Kommune tage kontakt 

til virksomheder for at sikre at de har en tilstrækkelig tilbagestrømningssikring. 

-"De fleste virksomheder er i den tro at deres installation allerede er sikret mod 

tilbagestrømning, men dette er desværre ikke altid tilfældet. Gennem årene har det været en 

udbredt opfattelse, at den kontraventil, der er i måleren, er tilstrækkelig, hvilket kun vil være 

korrekt i ganske få tilfælde. Derfor er det vigtigt at virksomhederne har den rette 

tilbagestrømningssikring," siger Iben Nilsson fra Teknik & Miljø i Vejen Kommune. 

Hvis der ikke er etableret den rette tilbagestrømningssikring vil en forbruger kunne forårsage 

en forurening i vandværkernes ledningsnet. Udgifter der er forbundet med sådan en forurening 

vil blive sendt videre til forureneren - altså virksomheden der haft utilstrækkelig 

tilbagestrømningssikring. 

-"I løbet af kampagnen vil virksomheder blive bedt om at vurdere om 

tilbagestrømningssikringen er tilstrækkelig. Hvis det ikke er tilfældet - eller det er umuligt at 

vurdere det - skal man kontakte en autoriseret vvs-installatør, og bede ham gennemgå 

installationen og etablere den rette tilbagestrømningssikring," siger Iben Nilsson. 

Hvilke virksomheder bliver kontaktet? 

Vandværkerne i Vejen Kommune vil kontakte de virksomheder, hvor forureningsrisikoen er 

størst, hvis tilbagestrømningssikringen ikke er i orden. 

Det kan for eksempel være: 

 Bilvaskeanlæg 

 Laboratorier, der arbejder med biologisk og mikrobiologisk materiale 

 Landbrugets drifts- og avlsbygninger 

 Sprinkleranlæg med vandreservoir 

 Ridecentre 

 Svømmebade 

 Hospitalsinstallationer/tandlægeklinikker 

 Frisører 
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Fakta 

 Hvorfor kan der ske tilbagestrømning? 

Drikkevand i forsyningsledninger transporteres under tryk. Trykket er normalt højere i 

ledningsnettet end ved det enkelte tapsted, og så kan der ikke strømme vand tilbage i 

ledningsnettet. I nogle tilfælde kan der forekomme undertryk i ledningsnettet f.eks. ved 

ledningsbrud og ved store aftapninger til brand. Her kan der strømme vand tilbage i 

ledningsnettet. 

 Hvor skal tilbage tilbagestrømningssikringen placeres? 

Tilbagestrømningssikringen skal placeres umiddelbart efter vandmåleren, og 

tilbagestrømningssikringens type er afhængig af hvilke kemiske stoffer, bakterier eller 

virus, der håndteres på virksomheden. 

 Har vi haft forurening af drikkevand i Vejen Kommune pga. tilbageløb? 

I Vejen Kommune har der ikke været forurening af drikkevand, der skyldes tilbageløb. 

 Hvad siger loven om sikring mod tilbageløb? 

Normalt stilles krav om vandinstallationer og tilbagestrømningssikring via byggeloven. 

Hvis installationen er lovligt udført, og der ikke er sket væsentlige ændringer siden den 

blev udført, så kan man med byggeloven i hånden ikke kræve at installationen ændres. 

Via vandforsyningslovgivningen har vandværkerne dog mulighed for at pålægge ejerne at 

lade foretage de foranstaltninger, som vandforsyningerne finder forsvarligt af hensyn til 

vandinstallationernes funktion - herunder pålægge ejeren at etablere og dokumentere 

kontrol af tilbagestrømningssikringer. Dette gælder både nye anlæg og især eksisterende 

anlæg. 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: 

 Vandværkerne i Vejen Kommune: Arne Welcher Christensen på telefon: 75 55 73 75 el. 

formand@gesten-vand.dk 

 Iben Nilsson, Teknik & Miljø i Vejen Kommune på telefon: 79 96 62 73 el. ikn@vejen.dk 

 Sonja Miltersen, direktør, Vejen Kommune på telefon: 79 96 60 02 el. somi@vejen.dk 
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