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Baggrund og aftaler. 
 
April 2007 blev der udtaget udvidet kontrol hos Ø. Svenstrup vandværk på afgangsledningen 
fra vandværket. Den 26. april fik DVN analyseblanket, som viste, at der var forhøjede værdi-
er af coliforme bakterier (3 stk./100 ml.) og e.coli (3 stk./100 ml.) .  
 
Eurofins oplyste, at vandværket ikke var blevet informeret om overskridelserne, da Eurofins 
ikke kunne få kontakt med vandværket. DVN fik kontakt til kasserer Niels Ole Jakobsen, 
som oplyste, at den tidligere formand var syg, og ny formand var Bjarne Madsen. 
 
27/4-2007 blev der udtaget vandprøver til opsporing af kilden. Der blev udtaget vandprøver 
fra boring Syd - B1, DGU nr. 25.365, fra boring Nord - B2, DGU nr. 25.542 samt afgang 
vandværk.  
 
Det blev aftalt, at DVN opstiller handlingsplan med forslag til opgaver. 
 
 

Konklusion - dokumentation og videre forløb : 
 
Prøverne var positive for afgang vandværk, hvilket betyder, at bakterierne findes i 
rentvandstanken. Se foto i bilag. 
 
Efter 18 og 24 timer var alle prøver klare, og efter 48 timer viste bakterietesten afgang vand-
værk en blå farve. Dette viser, at der findes coliforme bakterier men på et meget lavt niveau. 
Vandet er således ikke sundhedsfarligt. 
 
Mandag d. 30/4-2007 blev der aftalt, at vandværket indtil videre øger forbruget ved at åbne 
for prøvehanen afgang vandværk, så vandværket udpumper mest muligt vand. Da trykket er 
meget højt, ca. 5 bar, og hanen er en 3/4” hane, vurderes merforbruget at være på ca. 100 m³ 
pr. døgn. 
 
D. 3/5-07 blev der udtaget ny prøve fra afgang vandværk. 
 
D. 8/5-07 blev der udtaget endnu en prøve. 
 
Det er aftalt med vandværket, at der udtages en ny prøve i uge 21. 
 
Det undersøges, om der er andre utætheder i rentvandstanken, end dem der er fundet ved 
nedgang. 
 
 
Anbefalinger - det videre forløb : 
Løbende dokumentation af vandkvalitet og teknik. 
Det anbefales, at vandværket løbende følger både kvalitetsparametre og teknik/tilstand/
energiforbrug m.m. Så kan vandværket løbende følge udviklingen og bruge systemet til do-
kumentation. 
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DVN kan tilbyde at opsætte et manuelt vandværks-passer system med beskrivelse af opga-
ver, vedligeholdelse og at vandværket opsættes i DVN´s nye IT-system, www.
mitdrikkevand.dk og vandarkiv. 
Systemet kan udvides med automatisk dataopsamling og alarm. 
 
Der er aftalt et møde i slutningen af maj måned. 
 
Opgavebeskrivelser: 
1. Montering af insektnet ved udluftning rentvandstank og insektnet på ”snorkel” på til-

løb rentvandstank, tætninger ved gummiliste ( er udført). 
2. Hæve vandstand i rentvandstank når utætheden (årsagen) er konstateret - det forventes, 

at årsagen har været smådyr, som er faldet ned i rentvandstanken, og at løsningen med 
insektnet hjælper. Forsætte med at følge urenheder/små orm i vandet. Fortsætter dette 
skal rentvandstanken afdækkes, og der skal søges efter utæthed i selv tanken, evt. ved 
samlinger. 

3. Foretage diverse tætninger ved B1 og især B2, som er utæt grundet overløb.  
4. Der sættes lås på boringer og rentvandstank ( er udført). 
5. Ny prøvehane til udtagning af vandprøver, afgang vandværk monteres lige efter måler. 

Den gl. hane kan bibeholdes til rengøring m.m. Formålet med den nye hane er, at 
vandstrålen skal kunne reguleres ned til en passende mængde, og den skal kunne 
”afbrændes” specielt til udtagning af bakterieprøver/test.  

6. Ændre styringen, så hver råvandspumpe kan tvangsstyres. 
7. Ændre på anlægget, så der kan forsynes udenom rentvandstank. 
8. Fjerne gl. anlæg og få de gl. boringer forskriftsmæssigt lukket. 
9. Lave en beskyttende kasse med låst låg over ventiler og sætte tydelige mærker på hver 

ventil. 
 
Det anbefales som nævnt at gennemføre forebyggende tiltag (vandværks-passer system både 
manuelt system og IT-system med alarmfunktioner ). Forebyggelse er den eneste måde 
vandværket kan sikre sig en god udvikling på råvandets kvalitet, hvilket især er vigtig angå-
ende B1. 
 
Det anbefales, at der opsættes en egentlig tilstandsrapport/handlingsplan/vedligeholdelses-
program, som alle i bestyrelsen har, og at denne lægges ind i vandværkets IT-system. 
 
Jeg forventer, at vi kan drøfte rapporten og anbefalingerne på et møde i uge 21 samt drøfte 
behov for trykforøger, vandværks-passer systemet ( vandarkiv) m.m. 
 
Vandværket kan meddele kommunen, at der arbejdes med en handlingsplan for en løsning af 
problemet med bakterier, og at kommunen kan modtage rapport, når det er dokumenteret, at 
fejlene er fundet. 

Konklusion - anbefalinger - videre forløb - fortsat : 
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Bilag 
 
 
Bilag 1       Foto - resultater fra tests d. 27/4-2007 
 
Bilag 2       Foto - resultater fra tests d. 3/5 og 8/5 2007 
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Bilag 1 : Fotos - test udført d. 27/4-2007 

Viser resultat efter 18 timer i varmeskab. 
 
Bæger til venstre er afgang vandværk. 
Bæger i midten er boring syd 
Bæger til højre er boring nord 
 
Prøven er negative, ingen coliforme bakterier. 
 
 

 
Viser resultat efter 48 timer i varmeskab. 
 
Prøver udtaget ved boring nord og boring syd 
er stadig klare og dermed negative mht. colifor-
me bakt. 
 
Prøve udtaget ved afgang vandværk er blevet 
grøn/blå, hvilket indikerer, at prøven er positiv 
og dermed indeholder få coliforme bakterier, da 
det først sker farvereaktion efter 48 timer. 
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Bilag 2 : Fotos - test udført d. 3/5 og 8/5 2007 

Resultat af prøve udtaget d. 3/5-2007 ved af-
gang vandværk. 
 
Viser resultat efter 48 timer i varmeskab. 
 
Prøven er positiv, men kun indikation for få co-
liforme bakterier. 
 
 

 
Prøve til venstre er udtaget d. 3/5-07. 
Prøve til højre er udtaget d. 8/5-07. 
 
Resultat er efter 48 timer i varmeskab. 
 
Prøven til højre viser, at indholdet af coliforme 
bakterier er aftaget, og vurderes til at være kun 
nogle få coliforme bakterier. 
 
Det anbefales at fortsætte ekstra forbrug og ob-
servere, om der stadigvæk kan komme orm ind 
i rentvandstanken, m.m.  
 


