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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) oplysning om følgende 

indikatorparametre og tilknyttede 

parameterværdier:  

(5) oplysning om de i bilag I, del Ba, 

anførte indikatorparametre og tilknyttede 

parameterværdier. 

 Desuden oplysning om følgende 

parametre: 

a) Farve 
 

b) pH (Brintionkoncentration) 
 

c) Ledningsevne 
 

d) Jern 
 

e) Mangan 
 

f) Lugt 
 

g) Smag 
 

h) Hårdhed a) Hårdhed 

i) Mineraler, anioner/kationer opløst i 

vand:  

b) Mineraler, anioner/kationer opløst i 

vand: 

– Borat BO3
- – Borat B03

- 

– Carbonat CO3
2- – Carbonat C03

2- 

– Chlorid Cl- – Chlorid Cl- 

– Fluorid F- – Fluorid F- 

– Hydrogencarbonat HCO3
- – Hydrogencarbonat HCO3

- 

– Nitrat NO3
- – Nitrat NO3

- 
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– Nitrit NO2
- – Nitrit NO2

- 

– Phosphat PO4
3- – Phosphat P04

3- 

– Silikat Si02 – Silikat Si02 

– Sulfat S04
2- – Sulfat S04

2- 

– Sulfid S2
- – Sulfid S2

- 

– Aluminium Al – Aluminium Al 

– Ammonium NH4+ – Ammonium NH44+ 

– Calcium Ca – Calcium Ca 

– Magnesium Mg – Magnesium Mg 

– Kalium K – Kalium K 

– Natrium Na – Natrium Na 

Disse parameterværdier og andre ikke-

ioniserede forbindelser og sporstoffer kan 

angives med en referenceværdi og/eller en 

forklaring  

Disse parameterværdier og andre ikke-

ioniserede forbindelser og sporstoffer kan 

angives med en referenceværdi og/eller en 

forklaring 

Or. en 

Begrundelse 

Forbrugerne bør have oplysning om hårdheden af det vand, de forsynes med, ikke mindst for 

at kunne dosere deres vaskemidler korrekt. Desuden bør de have oplysning om 

mineralindholdet i postevandet, så de kan sammenligne med indholdet i mineralvand på 

flaske. Kommissionen havde foreslået, at vandleverandørerne skulle give forbrugerne disse 

oplysninger, men disse parametre ikke blev overført til det nye bilag I, Ba. 

 

 

 


