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Badevandsanalyse 2017 

Dansk Miljøteknologi har i forsommeren 2017 opdateret sin analyse af badevandsprofiler for danske 

badestrande ud fra de senest reviderede badevandsprofiler. 

 

For hver profil er badevandskvaliteten opgjort. Der er enkelte ny-udpegede badestrande, hvor der endnu ikke 

er data nok til at opgøre badevandskvaliteten. 

 

Analysen fokuserer især på kvantificering af potentielle punktkilder til forurening. Det omfatter både fækale 

forureningskilder som overløbsbygværker fra fælleskloaker, sommerhuse og ukloakerede ejendomme i det 

åbne land og ejendomme med simpel spildevandsrensning. Og det omfatter udløb af renset spildevand fra 

renseanlæg til vandløb eller via havledninger.  

 

Antallet af regnvandsudløb, drænudløb direkte på stranden og vandløb med udløb nær strandene er også 

estimeret under et, da kommunerne har udpeget disse potentielle forureningskilder ved mange badestrande. 

Det skyldes at fækale bakterier kan ledes med overfladevandet og påvirke badevandskvaliteten ved 

strandene. Flere kommuner har endvidere problemer med fejlkoblinger, hvor drænvand og spildevand er 

koblet på regnvandsledninger og udgør en fækal forureningsrisiko ved badestrandene. 

 

Det er undersøgt om badevandsprofilerne beskriver tiltag i forhold til registrering af punktkilder og 

systematisk varsling af badevandskvalitet eller om badestranden er omfattet af softwaretjenesten 

badevandsudsigten.dk. Ved at benytte sig af systematisk varsling får kommunerne mulighed for tidlig 

varsling af badegæster om forringet badevandskvalitet. 

 

Endelig er det undersøgt om badevandsprofilen indeholder informationer om planlagte foranstaltninger, der 

kan nedbringe risikoen for forurenet badevand. Foranstaltninger der skulle være gennemført ultimo 2016 er 

ikke medtaget i denne opgørelse, da det forudsættes at de er gennemført. 

 

Om badevandsprofiler 

For alle badestrande skal der udarbejdes en badevandsprofil jf. badevandsbekendtgørelsen. 

Badevandsprofilerne indeholder beskrivelser af bl.a. sundhedsmæssige risikofaktorer og 

forvaltningsforanstaltninger til sikring af de badendes sundhed. I alt er der gennemgået 819 

badevandsprofiler (se bilag 1). For 6 af de udpegede badestrande har der ikke været en tilgængelig 

badevandsprofil. De 819 badevandsprofiler er fordelt på 74 kystkommuner. 

 

Badevandskvaliteten  

I badesæsonen 2016 havde 695 strande udmærket badevandskvalitet, 84 strande havde god 

badevandskvalitet, 21 badestrande havde tilstrækkelig badevandskvalitet og 7 badestrande havde ringe 

badevandskvalitet. 5 strande er ny-udpegede og badevandskvaliteten er derfor endnu ikke klassificeret. 

 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=143189


Antallet af punktkilder ved badestrande 

611 badestrande har en eller flere kendte punktkilder. Ved 206 badestrande er der alene tale om et udløb fra 

separate regnvandssystemer, drænudløb på stranden eller et vandløb med udløb nær badestranden. I alle 

tilfælde kan udløbene indeholde fækale bakterier og udgøre en risiko for forringet badevandskvalitet.  

 

Ved 405 badestrande er der tale om en eller flere fækale punktkilder. Aflastninger via opblandet spildevand 

fra overløbsbygværker og nødoverløb fra pumpestationer er den hyppigst forekomne punktkilde på 294 

badestrande. Enten ved direkte overløb ved strande eller til et vandløb nær stranden.  

 

Spildevandsudledninger fra ukloakerede ejendomme og sommerhuse kan forekomme ved 155 badestrande. 

Nogle områder har nedsivningsløsninger, men vurderes at udgøre en risiko som følge af høj 

grundvandsstand. Andre har samletanke/septiktanke, men med risiko for overløb. Og atter andre har ukendte 

spildevandsforhold eller ingen renseløsning til deres spildevand. 

 

Udledning af renset spildevand fra renseanlæg kan stadig indeholde fækale bakterier. Renseanlæg er udpeget 

som en potentiel kilde til forringet badevandskvalitet på 129 badestrande. Enten fordi renseanlægget leder 

renset spildevand ud gennem en havledning eller fordi der udledes til et vandløb nær stranden.  

 

Systematisk varsling  

På 142 badestrande er etableret et system, der gør det muligt at varsle badegæster om forringet 

badevandskvalitet, inden de går i vandet. Ved 118 af de 142 badestrand er der en kendt fækal punktkilde. 

Ved 263 badestrande, med en kendt fækal punktkilde, er der ikke etableret et varslingssystem. Her udsendes 

der badevandsvarsler, når en analyseret badevandsprøve viser, at kvaliteten af badevandet er forringet.  

 

Forvaltningsforanstaltninger 

På 106 badestrande er planlagt foranstaltninger fra 2016 og frem. Bl.a. med det formål at reducere 

punktkildebelastningen og forbedre badevandskvaliteten ved stranden. Typisk i form af separatkloakering og 

nedlæggelse af overløbsbygværker, ved kloakering af enkelt ejendomme og sommerhusområder og ved 

kapacitetsforøgelse ved bygværker (forsinkelsesbassiner) eller kapacitetsforøgelse ved intelligent styring på 

renseanlæg. Andre forvaltningsforanstaltninger tæller oprettelse af registrerings- og varslingssystemer ved 

bygværker, pumpestationer og ved regnvandsudløb og vandløb.  

 

Overblik 

Antal badestrande 819 

Antal badevandsprofiler 812 

Antal badestrande med punktkilder 611 

Antal badestrande med fækal punktkilde (overløbsbygværker, 

spredt bebyggelse, renseanlæg) 

405 

Antal badestrande uden fækale punktkilder, men med udløb 

fra vandløb, drænudløb og regnvandsudløb 

206 

Antal badestrande med systematisk varsling om forringet 

badevandskvalitet 

142 

Antal badestrande med fækal punktkilde og systematisk 

varsling 

118 

Antal badestrande med planlagte foranstaltninger til 

forbedring af badevandskvaliteten  

106 

 


