


Påskeferie 2013 

 

-  Enkeltindvinder er brønd 

 

-  10-15 graders frost de 
første 2 nætter 

 

-  Isen stod ud af rørene 

 

-  Isen lå på søen 

 

- Vi bar vandet op til huset 



- Al vand skulle varmes på 
brændeovn 

 

- Al drikkevand medtages 

 

- Fredag vendte vi snuden mod 
Sønderborg tilbage til 
fjernvarme og 
vandværksvand 



Vandforsyningen i Sønderborg Kommune 

 Er decentral og det skal det blive ved med at være 

 

 Vi har løst problemet med saltvandindtrængning 

 

 Drikkevandskvaliteten er generelt god 

 

 Dog stadigt problemer med bakterielle parametre 

 

 Dog stadigt problemer med omsætning af ammonium til 
nitrit til nitrat 



Vandforsyning i Sønderborg Kommune 

 

 

5 

7 

17 

15 

0-10.000 

10.000-35.000 

35.000-100.000 

>100.000 

Antal vandværker per kategorier 



Vandforsyning i Sønderborg kommune 

23.054 
191.562 

921.970 

3.985.961 

0-10.000 

10.000-35.000 

35.000-100.000 

>100.000 

Total oppumpede mængder per kategori 



Bekendtgørelse nr. 132 af 8. februar 2013, Bekendtgørelse 
om kvalitetssikring på almen vandforsyningsanlæg 

 

 

 

 Krav om deltagelse i hygiejnekursus 

 

 

 Krav om kvalitetssikring til alle vandværker, der leverer 
mere end 17.000 m3 /år 



Krav om hygiejnekursus 

 Alle vandværker er omfattet af kravet, også de mindre 
vandværker 

 

 Det er den driftsansvarlige der skal gennemføre kurset 

 

 Ingen tidsfrist i bekendtgørelsen 



Krav om kvalitetsstyring 

 Vandværker der pumper mere end 17.000 m3 
 årligt 

 

§ 3. Et alment vandforsyningsanlæg, der leverer 17.000 m3 vand pr. år eller mere, skal indføre kvalitetssikring 
ved: 

1) at kortlægge hele vandforsyningen samt kvaliteten af denne, jf. bilag 2, 

2) at kortlægge vandforsyningens driftsrutiner, herunder arbejdsgange ved almindelig drift, rengøring, 
prøvetagning, reparation, nyanlæg o.l. , 

3) at vurdere risikoen for forurening af vandet fra det samlede produktionssystem, herunder fra de enkelte 
komponenter, uhensigtsmæssige konstruktioner og den samlede vedligeholdelsestilstand samt fra 
driftsrutinerne og prioritere indsatsen efter, hvor der er stor risiko for forurening af vandet, 

4) at udarbejde en handleplan, som beskriver, hvordan og hvornår forsyningen vil håndtere den prioriterede 
indsats, som følger af punkt 3, og 

5) at løbende følge op på og dokumentere, at forsyningen har gennemført de planlagte tiltag. 

 

Tidsfrist for indførelse af kvalitetssikring er: 

 

den 31. december 2014 


