
  

Bemærkninger til forslag til landstingsforordning om ændring af 
landstingsforordning om kontrol med levnedsmidler og zoonoser 

  

Almindelige bemærkninger 

I Grønland udføres den mikrobiologiske kontrol med drikkevand i henhold til 
Landslægens cirkulære nr. 20 af 26. januar 1990. Dette cirkulære er udstedt med 
hjemmel i Ministeriet for Grønlands " instruks for de i Grønland ansatte 
distriktslæger" fra 16. april 1959. I lovgivningen om sundhedsvæsenet i Grønland er 
emnet ikke nævnt. Der er således i dag utidssvarende lovhjemmel til at udføre 
mikrobiologisk undersøgelse af drikkevandet. Derudover savnes præcision i 
ansvarsfordelingen på området. 

Det er væsentligt for befolkningens sundhed, at der er tilstrækkelig forsyning af vand 
af drikkevandskvalitet. Det er derfor nødvendigt at skabe lovhjemmel til at fastsætte 
krav til den mikrobiologiske kvalitet vandet skal have, samt til indretningen af de 
anlæg der behandler og leverer vandet. Endvidere skal der fastsættes regler for 
overvågningen, så mulige mikrobielle sundhedsfarer opdages. Endelig skal der 
fastsættes retningslinier for indgreb ved overskridelser af kvalitetskravene, så mulige 
sundhedsrisici effektivt kan afværges.  

Der er ikke formuleret særskilte paragraffer om myndighedsudøvelsen i 
ændringsforslaget, idet den gældende forordning i § 2 fastslå, at den centrale 
myndighed er Landsstyret, mens den decentrale myndighed fastsættes af Landsstyret 
fsv. angår kapitel 3, 4 og 5, som er de aktuelle kapitler i ændringsforslaget. Det 
vurderes således, at såfremt ændringsforslaget vedtages, er lovhjemmel til 
fastsættelse af decentral myndighed sikret. Dette betyder, at ændringsforslaget vil få 
betydning for den kommende ændring af bekendtgørelse om 
Embedslægeinstitutionen.  

Ved udfærdigelse af bekendtgørelse om vandkvalitet vil det blive sikret, at de 
grønlandske regler bliver i overensstemmelse med EU- direktivet om kvaliteten af 
drikkevand ( Rådets direktiv 98/83 EF af 3. november 1998 om kvaliteten af 
drikkevand), så levnedsmiddelvirksomheder ikke hindres eksport til EU af den 
grund. 

Da badevand udgør sammenlignelige problemstillinger, medtages det under samme 
ændringsforslag. Der er allerede flere svømmehaller i Grønland, og det vil være 
fornuftigt med lovgrundlag for at indføre overvågning af sikkerheden af badevandet 
både her og i badesøer m.v.  

Forslaget har været sendt til høring hos Embedslægeinstitutionen, Direktoratet for 
Sundhed, Råstofdirektoratet, Direktoratet for Boliger og Infrastruktur, 
Økonomidirektoratet, KANUKOKA, Nukissiorfiit, veterinærinspektøren for 



Grønland og Landsstyrets Sekretariats Lovkontor. Direktoratet for Sundhed har 
bemærket, at et forøget antal prøver medfører større udgifter, men da der er 
budgetteret med betaling for det forøgede antal prøver i tillægsbevillingen i 
finansloven for 2001, vurderes forslaget samlet at være udgiftsneutralt. 
Sundhedsvæsenet havde bemærkninger til kompetencefordelingen. Det er ikke 
formålet med landstingsforordningen at tage stilling til landsstyrets samlede 
administration. Dette vil blive taget op i det efterfølgende arbejde med en egentlig 
vandkvalitetsbekendtgørelse. 

Nukissiorfiit ønsker politisk stillingtagen til implementering af EU-direktivet. 
Formålet med forordningen er at gøre det muligt at formulere en egentlig 
vandkvalitetsbekendtgørelse. Omfanget og rækkevidden af denne bekendtgørelse bør 
så diskuteres under arbejdet med den.  

  

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 

Til § 1 , nr.1 

Denne paragraf ændres for at fastslå, at forordningen udover hvad der allerede er 
nævnt, også omfatter mikrobiologiske kvalitetskrav til drikkevand, offentligt 
tilgængeligt badevand, samt krav til teknisk-hygiejnisk indretning af 
vandbehandlings- og forsyningsanlæg. Når det specielt er mikrobiologisk kvalitet og 
ikke fysisk-kemisk kvalitet der nævnes, skyldes det, at de fysisk-kemiske parametre 
er omfattet af miljøbeskyttelsesforordningen. 

Til § 1, nr.2 

Her bemyndiges Landsstyret til at fastsætte kvalitetskrav til vandet. Kravene vil blive 
udformet som maksimale indhold af dels totalt bakterieindhold, visse 
indikatorbakterier samt visse specifikke sygdomsfremkaldende bakterier. Som 
hovedregel vil der naturligvis blive stillet krav om, at indholdet skal være så lavt som 
muligt. De specifikke krav vil blive udformet, så de er i overensstemmelse med EU-
kravene, hvorved grønlandsk eksport bedst sikres. 

Til § 1 nr. 3 

Landsstyret forpligtes til at fastsætte regler om overvågning af den mikrobiologiske 
vandkvalitet, herunder om hvad der skal undersøges for, hvor tit og af hvem. I 
forbindelse med udformningen af disse regler, vil der blive lagt vægt på, at 
sundhedsvæsenet har en aktiv rolle i overvågningen. 

Til § 1 nr. 4 

Landsstyret forpligtes til at fastsætte regler om, hvordan der skal reageres når 
overvågningen viser, at fastsatte kvalitetskrav ikke er overholdt. Der vil i 
udformningen af reglerne blive lagt vægt på driftsherren for vandforsyningens ansvar 



for at levere vand der ikke er sundhedsskadeligt. Der vil blive udformet regler der 
giver tilsynsmyndighederne adgang til at udstede nødvendige påbud og forbud for at 
sikre, at en mulig sundhedsfare hurtigt og effektivt kan afværges. Endelig vil det 
blive sikret, at befolkningen i givet fald oplyses om mulig sundhedsfare, samt om 
forholdsregler til imødegåelse heraf. 

Til § 1 nr. 5 

Denne paragraf er formuleret for at sikre, at der kan stilles teknisk hygiejniske krav 
til indretningen af vandbehandlings-og forsyningsanlæg, så anlæggene indrettes 
hygiejnisk forsvarligt. 

Til § 1 nr. 6 

Her er alle forskrifter medtaget for at sikre lovgrundlag for sanktioner ved 
overtrædelser. Når konfiskation er medtaget skyldes det risikoen for, at emballeret 
vand fremstilles i strid med reglerne. Det vil da være nødvendigt at kunne konfiskere 
sådant emballeret vand. Når bøde er en mulighed skyldes det, at man herved kan 
fjerne økonomisk gevinst ved overtrædelse af reglerne, samt motivere til fremtidig 
overholdelse.  


