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Bilag 1: Gældende kontrolprogram 2018-2022
Sønderup Vandværk
Indvundet 2016: 41903 m3/år 114,7 m3/dag
Vandbehandling: Normal vandbehandling og arsenfilter
Rentvandstank: Ja
Kontrolprogram opdateret januar 2018
Kontrol:

 
Boringskontrol

Gruppe A parametre Gruppe B para-
metre

Kontrol på vandværket Kontrol for Arsen Inspektion af 
rentvandstank

Udtages: DGU 40.1327 DGU 40.1341 Forbrugers taphane Forbrugers 
taphane Afgang Vandværk Afgang Vandværk & 

Afgang Arsenfilter *  

2018   4 (feb+maj+aug+nov) 1 (feb) 2 (maj + nov) 4 (feb+maj+aug+nov) 1
2019   4 (mar+jun+sep+dec) 1 (jun) 2 (mar + sep) 4 (mar+jun+sep+dec)  
2020 1 (okt) 1 (okt) 4 (jan+apr+jul+okt) 1 (okt) 2 (jan + jul) 4 (jan+apr+jul+okt)  
2021   4 (feb+maj+aug+nov) 1 (aug) 2 (feb + nov) 4 (feb+maj+aug+nov)  
2022   4 (mar+jun+sep+dec) 1 (mar) 2 (jun + sep) 4 (mar+jun+sep+dec)  

Andre Methan Methan Nitrit, hvis Toluen Nitrit Arsen  
parametre: Svovlbrinte Svovlbrinte ammonium >0,05 mg/l Xylener Methan   
   ved sidste prøve Naphtalen  * Der skal udtages 2  
 Toluen Toluen  Total kulbrinter Ilt vandprøver hver gang  
 Xylener Xylener   Ammonium ved hhv. afgang vand-  
 Naphtalen Naphtalen   Mangan værk og afgang arsen-  
 Total kulbrinter Total kulbrinter   Arsen filter, dvs. 8 vand-  
     Methan prøver hvert år  
     Jern   
     Kimtal ved 22 ⁰C   
     Coliforme bakterier   
     Escherichia coli (E. coli)   
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Generelle mål:
Kontrolprogrammet skal efterprøve at vandet er sundt og rent ved forbrugernes taphaner og at vandet kan overholde krave-
ne til drikkevandets kvalitet. Kontrolprogrammet har herudover til formål at efterprøve, om foranstaltningerne til begræns-
ning af risiciene for menneskers sundhed i hele vandforsyningskædens længde, fra indvindingsområdet over indvinding, be-
handling og lagring og til distribution, fungerer effektivt. Vandværkets løbende kvalitetssikring, inspektion af rentvandstan-
ken samt kontrolmålinger i forsyningsanlægget skal medvirke til opfyldelse af formålet. 

Kontrolprogrammet skal herudover identificere de mest hensigtsmæssige midler til at afbøde risikoen for menneskers sund-
hed. Vandforsyningen har beskrevet midler til at afbøde risikoen for menneskers sundhed i vandværkets beredskabsplan ved 
følgende beredskabssituationer: forurening af kildeplads, forurening af forsyningsanlæg, lækager i ledningsnet, klordesinfice-
ring, brand og eksplosion, strømafbrydelse og sabotage.

Kontrolparametre:
Kontrolparametre er valgt på baggrund af obligatoriske parametre i Drikkevandsbekendtgørelsen1 samt en vurdering af de 
lokale forhold på vandforsyningsanlægget. De obligatoriske parametre i den gældende Drikkevandsbekendtgørelse er listet 
nedenfor (obligatoriske parametre skal dog altid vælges efter gældende Drikkevandsbekendtgørelse). Parametrene udvalgt 
efter de lokale forhold er listet i kontrolprogrammet under andre parametre (se side 1). 

Gruppe A: Escherichia coli (E. coli), coliforme bakterier, kimtal ved 22 °C, farve, turbiditet, smag, lugt, pH, ledningsevne, 
jern samt evt. andre parametre jf. Drikkevandsbekendtgørelsen1 (se kontrolprogram side 1).

Gruppe B: Alle parametre, som ikke analyseres under Gruppe A, og som er fastsat i Drikkevandsbekendtgørelsens1 bilag 1 a-
d. De generelle obligatoriske parametre, hvor der ikke er taget højde for lokale forhold, er listet nedenfor: 
Hovedbestanddele: temperatur, NVOC, natrium, ammonium, mangan, chlorid, sulfat, nitrat, nitrit, fluorid.
Uorganiske sporstoffer: aluminium, antimon, arsen, bly, bor, cadmium, cobolt, chrom, cyanid, kobber, kviksølv, nikkel, se-
len, zink. 
Organiske mikroforureninger: pentachlorphenol, acrylamid, epichlorhydrin, vinylchlorid, flygtige organiske chlorforbindelser, 
benzen, benz(a)pyren, fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,2,3-cd)pyren, 
PFAS-forbindelser, pesticider (se drikkevandsbekendtgørelsens1 bilag 2), aldrin, dieldrin, heptachlor, heptachlorepoxid

1 Drikkevandsbekendtgørelsen: Bek. Nr. 1147 af 24. oktober 2017 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
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Boringskontrol: Parametre fastsat i Drikkevandsbekendtgørelsens1 bilag 7 samt evt. andre parametre valgt på baggrund af 
en vurdering af de lokale forhold på vandforsyningsanlægget (se kontrolprogram side 1)

Kontrol på vandværket: Parametre fastsat på baggrund af krav i Drikkevandsbekendtgørelsen1 samt evt. andre parametre 
valgt på baggrund af en vurdering af de lokale forhold på vandforsyningsanlægget (se kontrolprogram side 1). 

Kontrol for Arsen: Parameter er valgt på baggrund af en vurdering af de lokale forhold på vandforsyningsanlægget (se kon-
trolprogram side 1). 

Hyppigheder:
Prøvetagningshyppighed for Gruppe A-parametre og Gruppe B-parametre er fastsat på baggrund af Drikkevandsbekendtgø-
relsens1 bilag 5. Prøvetagningshyppighed for Boringskontrol er fastsat på baggrund af Drikkevandsbekendtgørelsens1 bilag 8. 
Indberettede distribuerede eller producerede vandmængder for 2016 er lagt til grund for bestemmelse af prøvetagningshyp-
pigheden. Prøvetagningshyppighed for ”Kontrol på vandværket” og ”Kontrol for Arsen” er valgt på baggrund af en vurdering 
af de lokale forhold på vandforsyningsanlægget.

Prøveudtagningssteder:
Prøvetagning til analyse af ”Gruppe A-parametre” og ”Gruppe B-parametre” skal jf. Drikkevandsbekendtgørelsen1 udtages 
ved forbrugers taphane (Taphaneprøve) som stikprøver. Prøver til kontrol af nitrit, samt parametrene methan, svovlbrinte og 
aggressiv CO2, hvis de findes i ”boringskontrollen”, skal jf. Drikkevandsbekendtgørelsen1 desuden kontrolleres ved afgang 
fra vandværket.

Taphaneprøverne skal spredes ud over hele ledningsnettet, også yderst på ledningsnettet.
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Taphaneprøver udtages fra følgende adresser:

Kontrolhyppighed for radioaktivitetsindikatorer i drikkevand:
Der skal ikke kontrolleres for radioaktivitetsindikatorer, da der ikke er risiko for radioaktivitet.


