§ 62. Opfylder vandet i et vandforsyningssystem ikke de kvalitetskrav, der er fastsat i loven eller regler
udstedt i medfør af loven, kan kommunalbestyrelsen give påbud om, at anlægget skal ophøre midlertidigt
eller for bestandigt, eller om andre foranstaltninger, herunder at forbrugerne skal træffe
sikkerhedsforanstaltninger. Tilsvarende gælder, hvis vandet bedømmes at være sundhedsfarligt, eller hvis
der efter kommunalbestyrelsens skøn er nærliggende fare for, at vandet i et vandforsyningssystem kan
blive sundhedsfarligt. Endvidere kan kommunalbestyrelsen påbyde, at der skal gives information eller
underretning til forbrugerne, jf. stk. 6 og 7, herunder om måden herfor.
Stk. 2. Opfylder vandet fra en almen vandforsyning ikke de kvalitetskrav, der er fastsat i loven eller regler
udstedt i medfør af loven, drager kommunalbestyrelsen omsorg for, at årsagen hertil påvises, og sørger for,
at der hurtigst muligt træffes udbedrende foranstaltninger til genoprettelse af drikkevandets kvalitet,
herunder ved at give påbud efter stk. 1. Det samme gælder ikkealmene vandforsyninger, som leverer mere
end 3000 m3 vand årligt, samt vandforsyningssystemer, hvor vandet leveres som led i en offentlig eller
kommerciel aktivitet.
Stk. 3. Bedømmes vandet i et vandforsyningsanlæg eller vandforsyningssystem, som er omfattet af stk. 2, at
være sundhedsfarligt, eller er der efter kommunalbestyrelsens skøn nærliggende fare for, at vandet kan
blive sundhedsfarligt, skal kommunalbestyrelsen uden unødigt ophold give påbud om, hvilke
foranstaltninger efter stk. 1 der skal træffes til imødegåelse heraf.
Stk. 4. Bedømmes vandet i et vandforsyningsanlæg eller vandforsyningssystem, som ikke er omfattet af stk.
2, at være sundhedsfarligt, skal kommunalbestyrelsen beslutte, om der bør træffes foranstaltninger efter
stk. 1.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsens afgørelse af, om vandet er sundhedsfarligt, skal ske efter drøftelse med
Sundhedsstyrelsen.
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen sikrer, at vandforsyningssystemets forbrugere informeres om forhold
omfattet af stk. 2, herunder oplyses om eventuelle foranstaltninger, den enkelte forbruger bør træffe,
medmindre kommunalbestyrelsen finder, at overskridelsen af kvalitetskravene er ubetydelig.
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen sikrer, at vandforsyningssystemets forbrugere straks underrettes om forhold
omfattet af stk. 3 eller 4, herunder oplyses om foranstaltninger, den enkelte forbruger bør træffe.
Stk. 8. Hvis vandet i et vandforsyningssystem, der forsyner fødevarevirksomheder og de
primærproducenter, med hvilke der føres tilsyn efter loven, ikke opfylder de fastsatte kvalitetskrav, skal
kommunalbestyrelsen underrette den pågældende statslige fødevareregion om de foranstaltninger, der er
iværksat i medfør af denne paragraf.

