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DVN ønsker jer en god påske
Til vandværksfolk, kontaktpersoner hos Vandråd og andre
interesserede

1. Påskeferie i DVN
2. Moderniseringer – KUV L&D 2021 samt mitdrikkevand.dk, kursustilbud m.m.
3. Nye testmuligheder samt hygiejnepakker …..kommer i april 
4. Tirstrup og Højmark

Næste nyhedsbrev med flere spørgsmål og temaer.
Kan vi bruge rodzonen og de øvre grundvandsmagasiner i kampen mod både naturlige og
menneskeskabte uønskede stoffer? – på en mere klimavenlig måde og som forbehandling
forud for almindelig vandbehandling – også som sikkerhed mod pesticider i råvandet?

Pesticidrester
Nitrat og Ammonium
Strontium, Arsen, Nikkel, Bor m.fl. uorganiske sporstoffer
Metan, Svovlbrinte (så disse klimaskadelige gasarter ikke udledes i atmosfæren)

1. Påsken i DVN
DVN kontoret er lukket i uge 13 - de 3 dage før Påske.
Vi er dog aldrig længere væk end et telefonopkald.
 

http://dvn.dk/


2. Modernisering - KUV L&D 2021 - mitdrikkevand.dk -
kursustilbud m.m.
Med udgangspunkt i Hjerm og Kongerslev vandværker arbejder vi med moderniseringer af
flere vigtige ting.
 
Vi har oplevet, at ikke alle vore kunder får udnyttet det de fik lært på kurserne ifølge
bekendtgørelse 132 om kvalitetssikring af en vandforsyning.
Der er også gået mange år siden vi lancerede dette projekt i samarbejde med mange
Vandråd.
Så vi har vurderet, at det nok er tid til, at vi kontakter vore kunder om dette ”værktøj”.
Det vil ske fra april måned.

Hvad kan vandværket få af opfølgningskurser? – på vandværket eller hos os? –
gælder både temakurser om teknik og hygiejne.
Udvikling af nem oversigt af vigtige nøgletal, og en årlig service på både analyser og
fysiske data (opsamlet i løbet af året)
Kan vandværkets egen PC få et IT-tjek?
Bruge jeres egen e-kalender til planlagte opgaver?
Flere spørgsmål besvares?
Læs "Idekatalog DVN 2021"

3. Nye testmuligheder samt hygiejnepakker …..mere info kommer
i april

Ud over den både sikre og billige test for kim 22 og coli kommer der nye tilbud.
Vandværker og landmænd især – men også skoler, private kan selv lave både sæbe
og hudvenlig desinfektion mod fx CORONA – ud fra vand + salt + strøm
Læs nuværende oversigt på dvn.dk

4. Rent vand til Tirstrup, Højmark m.fl. 
Vi er glade på vegne af Tirstrup og Højmark Vandværker.
 
Drikkevandskvaliteten hos Tirstrup har gennem længere tid svinget lige omkring
grænseværdien, men med de seneste analyser for Desphenyl-Chloridazon (DPC) er
tendensen meget tydelig både for drikkevandet samt øvre og nedre grundvandsprøver.
Se selv graferne på mitdrikkevand.dk.
 
Tilsvarende ser det ud til, at vi har fået en god og nem løsning på DMS hos Højmark
vandværk, foreløbig på deres boring 3 (B3) som har ligget højst i DMS (ca. 40 pct. over
grænseværdien). Nu er DMS under detektionsgrænsen.
Se selv graferne på mitdrikkevand.dk.
 
Både Tirstrup og Højmark deltager som A-medlemmer på Grundvandets Venner.
Kontakt os herigennem, hvis du også vil være medlem.

 
Vandguiden - som e-bog fra 2021.
Vi opfordrer alle vandværksfolk,
landmænd m.fl. til at tilmelde sig

https://dvn.dk/
https://dvn.dk/vand-teknik/egenkontrol-for-vandvaerker
https://mitdrikkevand.dk/index.php?ID=3&wpID=13025&sID=20498
https://mitdrikkevand.dk/index.php?ID=3&wpID=12334&sID=12338


nyhedbrev på sitet vandguiden.dk samt
tegne et abonnement. Velegnet til
selvstudie og søgning på artikler, ord,
emner, analyser, m.m.

Jørgen Krogh Andersen
Hydrogeolog i DVN
 
 
Du kan finde mere information og eksempler på følgende hjemmesider: ”dvn.dk,
vandguiden.dk, mitdrikkevand.dk og grundvandetsvenner.dk".
 

DVN er medlem af Danske Vandværker   
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