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Coliforme bakterier
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17 vandværker ud af 53 har oplevet overskridelser af bakterielle parametre i efteråret 2010



 Fra årsskiftet til 1. april

 3 vandværker med overskridelse på 1 coliform bakterie



Ny liste over vandværksformænd

 Vi har fået tilsendt en liste med vandværksformænd den 
21. marts 2011. Den bruger vi fremover. Hvis vi ikke har 
kendskab til kontaktpersonen er det den listet person vi 
kontakter. Vi sender også vores anmeldelse af tilsyn til den 
person på listen.



 Ledningsnet

 Vi mangler stadigt at få opgaven tilbage fra rådgiver



Enkeltindvinder

 Vi har fået ført tilsyn med de enkeltindvindere kommunen 
har kendskab til.

 Jeg har medbragt kort over de forskellige områder. Findes 
også i pdf, som jeg kan videresende. I skal skrive jer på 
listen over de kort I vil have videresendt. Skriv pdf efter 
nr., så får I det pdf, ellers tilsender vi det bare som A3 
papirformat.

 I må meget gerne kigge på dem og give os oplysninger om 
de vi ikke har med og som I har kendskab til.

 I forsommeren sender vi varsel om påbud ud til Nordborg 
området.



Kegnæs



Nybøl Nor område



Indvindingstilladelser

 Vi kan først forny tilladelserne når vandplanerne ligger fast

 Vi kan nedsætte de tilladte indvindingsmængder



Lukning af vandværker

 Hvis små vandværker har svært ved at køre rundt, ser vi 
positivt på at de tilslutter sig et større 
vandforsyningsanlæg, hvis det er det der er ønsket.

 Der skal laves et tillæg til vandforsyningsplanen og det 
tager 4 måneder, at gennemføre pga. politisk behandling.



Vandforsyningsplanen

 Der arbejdes på at få grunddata indsamlet.

 Tilsyn her til foråret kan virke mere omfattende, da vi vil ud 
og prøve på at vurdere hvert anlæg ud fra fysiske rammer, 
drikkevandskvalitet og forsyningssikkerhed.


