
 

 

Vandanalyser udtaget på vandværket januar 2019 

 

I overensstemmelse med bestemmelserne i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 524 af 1. maj 2019 

om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, skal vandværket informere forbrugerne om 

den leverede vandkvalitet fra værket. 

 

I nedenstående tabel ses de målte værdier for udvalgte stoffer. Værdierne er fra den seneste 

analyserapport foretaget af Eurofins laboratorium. Vandprøven er udtaget fra vandet der afgår fra 

værket. 

 

Der er desuden analyseret for de lovpligtige pesticider og chlorerede opløsningsmidler, der er ikke 

fundet spor af disse stoffer i vandprøverne. Det ses at jern ligger en smugle over kravværdien. Der 

bliver løbende fuldt op med reguleringer i den daglige drift, så værdierne er nedbragt igen. 

 

Den udførlige vandanalyse rapport kan bestilles i kopi ved henvendelse til værket. 

 

  Enhed Værdier Krav Bemærkninger 

Hårdhed dH 7,0 5 - 30 
Vandet er blødt som følge 
 af mangel på kalk i de geologiske lag vandet passerer. 

PH værdi PH 7,3 7,0 -8,5 Indikator for vandes surhed 

Jern mg/l  0,014 max 0,1 
Højt indhold af jern kan give vandet bismag.  
Jernudfældning giver uklart vand  

Mangan mg/l 0,019 
max 
0,02 

Mangan forekommer i grundvandet ligesom jern 
med samme ulempe 

Coliforme 
bakterier 

pr. 100 
ml 

< 1 Under 1 
Indikator for bakteriologisk forurening af vandet fra 
f.x. kloakvand eller overfladevand 

Kimtal 22 C 
pr. 100 

ml 
< 1 max 50 Indikator for den samlede mængde bakterier i vandet 

Nitrat mg/l < 0,3 max 50 
Angiver den mængde nitrat der siver ned til 
grundvandet 

 

Pesticider og den videre forløb 

Idet der har været fundet pesticider der normalt ikke har været analyseret for i vandværkerne rundt i 

landet og der vil blive stillet nye krav om analyser af disse stoffer, har Vandværksets bestyrelse 

besluttet at udføre en analyse af vandet fra boringerne med en større analysepakke. Når resultaterne 

af disse analyser foreligger vil vi orientere om det i Aktuelt.  

 

Ekstraordinær generalforsamling 

 

TIRSDAG DEN 17. SEPTEMBER KL. 19.30 I GRIF’s Klubhus 

MED FØLGENDE DAGSORDEN. 

 

1. Valg af dirigent 

2. Gennemgang af projekt med nye vandtanke, samt renovering af værket 

3. Fremlæggelse af investeringsplan og vurdering af den fremadrettede vandpris til godkendelse  

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Eventuelt    

   

Vandværket vil være vært med øl og vand, samt kaffe og kage. 


