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Forløbet af forureningssagen i perioden 19. juni til 3. juli 2012.
- opdateret med efterfølgende tiltag.
Tirsdag den 19.06.12.
Der udtages rutinemæssigt en vandprøve – ”afgang vandværk” – til udvidet kontrol. (Frekvens: hvert andet
år). Prøveudtageren oplyses om, at vandværkets hydroforer er udskiftet for knapt 2 måneder siden. Iflg.
prøveudtageren regnes 1 måned normalt for tilstrækkeligt inden prøveudtagning til analyse.
Onsdag den 27.06.12. – formiddag.
Kommunen og vandværkerne (Sletterhage og Esby) modtager en analyse af vandprøven pr. 19.06.12 med
flg. anmærkning:
 Kim ved såvel 22 som ved 37 grader overskrider grænseværdierne.
 Ingen E-coli eller coliforme bakterier .
Kommunen kan ikke komme i kontakt med Embedslægen.
I stedet arrangeres en inspektion af vandværket kl. 10:20 – 11:50 sammen med vandværkets formand.
Med fokus på den modtagne vandanalyse diskuteres en tilsyneladende uhensigtsmæssig placering af
prøveudtagningshanen. Der bliver enighed om en bedre placering – nær ved udpumpningspumpen. Ideen
tages med når Kommunen skal tale med Embedslægen senere på dagen. Vandværket iværksætter
omgående etablering af en ny prøveudtagningshane.
Onsdag, den 27.06.12. – Eftermiddag kl. ca. 16.
Kommunen har talt med Embedslægen, der har udstedt en kogeanbefaling/kogepåbud, der straks skal
meddeles andelshaverne.
Desuden skal der udtages yderligere 6 vandprøver forskellige steder for ”at indkredse problemet”:
 i rentvandstanken,
 i begge hydroforer,
 i afgang vandværk
 samt hos to forbrugere.
Derefter: Tiltag i henhold til vandværkets beredskabsplan for viderebringelse af meddelelsen om
kogeanbefaling/kogepåbud gennemføres.
Torsdag den 28.06.12.
Begge vandværksformænd er hjemme. Det aftales at bestille ”haste-analyser” for hurtigst muligt at
kortlægge problemets omfang.
Fredag den 29.06.12.
De ovenfor ævnte vandprøver udtages kl. 8:30 – 10:00.
Mandag den 02.07.12. – kl. ca. 10.
Eurofins sender en automatisk genereret meddelelse om for højt kimtal i vandprøverne fra de to
hydroforer.
Tirsdag den 03.07.12. – kl. 14:25.
Eurofins udsender analyseresultaterne fra vandprøverne den 29.06.12.
Kun resultaterne fra de to hydroforer overskrider grænseværdierne.
Eftermiddag, kl. 15:06.
Kommunen udsender Ophævelse af kogeanbefaling / kogepåbud.
Der stilles dog krav om fornyet prøveudtagning i uge 32.

Hjemmeside:
Formand:
Sekretær:
Kasserer:

www.sletterhagevand.dk
Sven Weel Jensen, Apollovej 88B, Ørby, 8420 Knebel
Tlf.: 86 15 46 81
Jens Kristensen, Parkvej 19, 8900 Randers
Tlf.: 61 33 76 21
Susanne Grønvaldt, Sletterhagevej 39, Ørby, 8420 Knebel Tlf.: 86 35 69 09

Sletterhage
Vandværk
Andelsselskab

Derefter:
Ophævelsen meddeles forbrugerne efter de samme retningslinier som ved etableringen.
Mandag den 06.08.12 .
Med henblik på udførelse af det påbudte sæt kontrolanalyser, er det aktuelle sæt vandprøver udtaget.
Fredag den 10.08.12.
De endelige analyseresultater er modtaget, og det ses, at resultaterne ligger umiddelbart omkring
grænseværdierne, hvor de gerne skal ligge under.
På grund af længere tids usikkerhed vedrørende kilden til den svage forurening, er der dd. afholdt et
telefonmøde med Kommunen, hvor en mere radikal problemløsning er drøftet.
Et kommunalt telefonnotat resumerer, at de aktuelle mindre overskridelser af grænseværdierne er en
afslutning på forureningen. Det er samtidig blevet aftalt, at vandværket indenfor de næste 3 måneder skal
lade foretage aftalte tiltag omkring vandværket, afsluttende med en ny serie kontrolanalyser.
Konklusion:
Det konstaterede forhøjede kimtal ved prøveudtagningen den 19.6. kan efter vandværkets opfattelse
henføres til den nødvendige udskiftning af hydroforerne og har næppe forurenet det vand, som er leveret
til forbrugerne.
Analyseomkostninger.
De samlede analyseomkostninger for forløbet andrager indtil videre kr. 13.533.45.
Sammenfattet af:
Christen Jacobsen, Formand for Helgenæsvand og Esby Vandværk
Sven Weel, Formand for Sletterhage Vandværk
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