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Kontrolhyppighed
Til- eller fravalg af parametre ved kontrollerne fremgår af risikovurderingen.
Kontrol
Taphane gruppe A, inkl.
flush-prøve2)

Lovpligtigt1)

valgt1)
4

2018

2019

2020

2021

2022

1

4

4

4

4

4

1*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Kontrol afgang vandværk4)
1
2
Boring DGU. nr. 217.211
Seneste kontrol: 2018
Boring DGU. nr. 217.584
X
Seneste kontrol: 2015
Boring DGU. nr. 217.627
Seneste kontrol: 2017
Boring DGU. nr. 217.789
Seneste kontrol: 2017
1) Kontrolhyppighed: Antal analyser pr. år

2

2

2

2

Taphane gruppe B
Kontrol ledningsnet 3)

X

1/4

1/4

1/4

1/4

X

1/4

1/4

X

1/4

1/4

2) Prøve udtages, når vandet har løbet 5 min. Efter, at temperaturen er konstant
3) Bilag F i vejledning til drikkevandsbekendtgørelsen
4) Bilag E i vejledning til drikkevandsbekendtgørelsen
5) * kun for pesticider i bilag 1c samt bilag 2
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Analysekalender
Kontrolhyppigheden tager udgangspunkt i hyppigheder som angivet i bilag 5 og 8 i drikkevandsbekendtgørelsen.
Herudover er der udover suppleret med yderligere prøver afgang værk og ledningsnetskontrol. Gruppe A og Gruppe B udtages samtidigt.
Ledningsnetskontrollen er en del af Flush-prøven.
Forbruger taphane
Gruppe A
Gr. B parametre
Ledningsnetskontrol
Prøvesteder
PS-1 Turebyholmvej 22
PS-2 Høsten Teglværksvej 47
PS-3 Jenstrup Huse 39
PS-4 Lindhardsvej 5
PS-5 Vordingborgvej 424
PS-6 Vordingborgvej 425
Afgang vandværk,
driftskontrol
Afgang vandværk,
behandlingsanlæg
Råvand
Boring – DGU: 217.211
Boring – DGU: 217.584
Boring – DGU: 217.627
Boring – DGU: 217.789
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1. kvartal
2019, 2020, 2021,
2022
2019
2022

2. kvartal
2019, 2020, 2021,
2022
2020
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2020
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2020
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2019
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3. kvartal
2019, 2020, 2021
2022
2021
2020
2022
2019
2020
2021

4. kvartal
2018, 2019, 2020, 2021
2022
2018, 2022
2021
2018
2019

2021

2021
2022
2020
2018, 2022
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2020

2022
2019
2021
2021
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Analyseadresser og kontaktinfo
For at sikre at prøvetager kan komme ind, er der oplyst kontaktperson og telefonnr.
Adresserne, hvor der udføres taphane prøver, er de samme i kontrolperioden. Ændringer i analyseadresser skal forhåndsgodkendes hos Faxe Kommune.
PS Adresse
Telefon Person
Sted
Kom.
Dalby-Rode Vandværk
Højtoften 15 (ny afd.)/Karisevej 5 (gl.
afd.)

56398505/
20154748

1

Turebyholmvej 22 – Turebyholm Gods

56303107

2

Høsten Teglværksvej 47 – Brenntag

3

Jenstrup Huse 39 -

4

Lindhardsvej 5 – Dalby Ældrecenter

4

Vordingborgvej 424 – Shell Service

4

Vordingborgvej 425 – Dalby Hoterl &
restaurant

Jonna Tuborg /
Palle Meisner

Hane på manifold
Skilt på prøvehane.

1

Lars Erik Nielsen

koldtvandshane

3

56363710

Kurt Andersen

koldtvandshane

3

24453324

Birgit og Svend
Nielsen

koldtvandshane

2

-

koldtvandshane

4

56398195

-

koldtvandshane

4

56398106

-

koldtvandshane

4

Kommentar:
Nr.

Kommentar

1

Kasserer/Vandværkspasser Jonna/ Palle varsles telefonisk 1 time forud for udtagning af
prøve.

2

Kontakt forbrugeren for at aftale tidspunkt for prøvetagning.

3

I normal arbejdstid er der adgang til virksomheden.

4

Adgang til prøvehane kræver ikke forudgående aftale.
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Såfremt der er spørgsmål til prøvetagningsstederne, kan formand kontaktes på telefon 22 30 35 72.

Kommentar til kontrolhyppighed og prøvetagning
I den regelmæssige kontrol indgår:
Taphane kontrol gruppe A-parametre, som omfatter de i bekendtgørelsens bilag 5 oplistede gruppe med følgende tilpasning:
 Flush-prøven analyseres for de bakteriologiske parametre. Ved overskridelser af andre parametre, analyseres der for disse. Kan bruges som
dokumentation af kvaliteten af vandværkets drikkevand.
Taphane kontrol gruppe B-parametre, som omfatter de i bekendtgørelsens bilag 5 oplistede B-parametre, jf. bekendtgørelsens bilag 1a-d og bilag 2
med følgende tillpasning.
 Ved overskridelse af parametrene i bilag 1A, 1B (undtagen Kviksølv og Cyanid) og 1 D analyseres for disse parametre i Flush-prøven udtaget
samtidigt med Gruppe A kontrollen. Kan bruges som dokumentation af kvaliteten af vandværkets drikkevand.
 I 2018 analyseres der kun for pesticider, jf. bilag 1c samt bilag 2
Kontrol afgang vandværk med følgende tilpasning:
 Der måles for Kimtal v 37, fordi parameteren udgør en god måling for uhensigtsmæssige forhold forårsaget af mennesker og/eller andre tekniske
årsager
 Der måles 2 gange/år for parametre, der beskriver anlæggets funktion; 1 gang i afg. vandværk; ”driftskontrol” og 1 gang i afg. vandværk;
”behandlingsanlægget”).
 Der måles for hårdhed, fordi vandets hårdhed skal oplyses til forbrugerne.
 Der måles for Svovlbrinte og Methan, fordi råvandet indeholde mindre end 3 mg Nitrat/l
Kontrol ledningsnet med følgende tilpasninger:
 Der analyseres for nitrit, hvis parameteren er overskredet i Gr. A kontrollen. Kan bruges som dokumentation af kvaliteten af vandværkets
drikkevand.
 Der analyseres for Bly, Cadmium, Chrom, Kobber, Nikkel og Zink, hvis parametrene er overskredne i Gr. B kontrollen. Kan bruges som
dokumentation af kvaliteten af vandværkets drikkevand.
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Boringskontrol, som omfatter de i bekendtgørelsens bilag 8 oplistede parametre, herunder pesticider og nedbrydningsprodukter oplistet i
bekendtgørelsens bilag 2 med følgende tilpasninger:
 Svovlbrinte og Methan er tilføjede alle boringskontroller, fordi råvandets indhold af nitrat er mindre en 3 mg/l.


Boring 217.211; er tilføjet Benzen (indikator for olie- og benzinprodukter), MTBE og Chlorerede opløsningsmidler (di-, og trichlormethan,
dichlorethener, 1,2-dichlor-ethan, trichlorethen, trichlorethaner, tetrachlorethen, tetrachlorethaner)

De komplette analysepakker samt risikovurdering kan ses sidst i programmet.
Prøvetagningsplanen beskriver den regelmæssige kontrol med vandets kvalitet, som udføres i henhold til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr.
975 af 27. juni 2018 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Ved ændringer i bekendtgørelsen er det den gældende bekendtgørelse som
anvendes.
Prøvetagningshyppigheden er fastlagt i bekendtgørelsen ud fra en produceret eller distribueret vandmængde på mellem 100 og 1.000 m³ pr. dag,
svarende til 36.500 til 365.000 m³ pr. år. Dalby-Rode Vandværk har i 2017 produceret/distribueret 147.939 m³ drikkevand.
Prøverne skal udtages af og undersøges på et laboratorium, der er akkrediteret hertil, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til
miljømålinger, udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v.
Taphane prøver skal fordeles på hele ledningsnettet. Prøvesteder skal være repræsentative for hele ledningsnettet og være fordelt således, at alle
hovedforsyningsområder undersøges i løbet af ét eller flere år og dække hele året i kontrolprogrammets periode. Prøvesteder skal fremsendes og
godkendes af Faxe Kommune.
De regelmæssige prøver af drikkevand skal udtages fordelt over året, mens en prøve af råvand udmærket kan udtages samme dag som en
drikkevandsprøve.

Sådan forebygger vandværket forurening af drikkevandet
Kontrolprogrammet skal indeholde en beskrivelse af vandværkets tiltag til at forebygge forurening af drikkevandet. Vandværker, der leverer mere end
17.000 m³ pr. år skal have et kvalitetssikringssystem jf. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyninger.
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Tiltag

JA

Der tages de lovpligtige vandprøver jf. drikkevandsbekendtgørelse
Der er suppleret med yderligere vandprøver forskellige steder i vandforsyningskæden
Der udføres, ved service/vedligehold af hovedanlæg, hvor man er i kontakt med drikkevandet, før og efter vandprøve, for at dokumentere påvirkningen kvalitet
Der er udarbejdet en beredskabsplan, som beskriver håndtering af akut opståede forureninger

X
X

Der er på vandværket indført hygiejnezoner, med tilhørende beskrivelse af god hygiejneadfærd i de enkelte zoner
Den driftsansvarlige foretager en visuel inspektion af alle hovedanlæg udenfor rød zone 2 gange årligt.

X

X
X
X

Ekstern leverandør og den driftsansvarlige foretager hvert 3. – 5. år en visuel inspektion af alle hovedanlæg, hvor også rød zone inspiceres. Leverandøren
udarbejder en tilstandsrapport.
Den driftsansvarlige foretager 2 gange årligt en visuel inspektion af alle hovedanlæg udenfor rød zone.
Rentvandstank/tanke er senest inspiceret: dato 2016

NEJ

X
X
X

Boringer videoinspiceres hvert 8. – 10. år Der er, jf. kvalitetssikringsbekendtgørelsen, indført et ledelsessystem med tilhørende risikovurdering

X

Risiko for tilbageløb fra virksomheder er vurderet
Andet:

X

Vandværkets plan for forholdsregler ved akut sundhedsfare
Det fremgår af vandforsyningens beredskabsplan

Beskrivelse af krav til indholdet af kontrolprogrammet
Miljøstyrelsens høringsudkast til vejledning af 8. december 2017 beskriver kravene til kontrolprogrammer fastsat i den nye drikkevandsbekendtgørelse.
Prøvetagningsplan
Prøvetagningsplanen, skal indeholde de parametre og analysehyppigheder, der er anført i den til enhver tid gældende drikkevandsbekendtgørelse.
Prøvetagningsplanen fastlægges på baggrund af vandværkets distribuerede eller producerede vandmængde (m³ pr. dag).
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Udover de obligatoriske prøver, der skal tages ved forbrugers taphane og i boringskontrollen, skal planen indeholde plan for, hvordan vandforsyningen
efterprøver, at vandforsyningsanlægget fungerer effektivt fra indvindingsanlægget til distribution. I dette kontrolprogram tages analyser fra
ledningsnettet og fra afgang vandværk.

Boringskontrol
Boringskontrollens udtagningsmetode og hyppighed er uændret i forhold til forrige bekendtgørelse om drikkevandskvalitet og tilsyn med
vandforsyningsanlæg.
En beskrivelse af vandværkets tiltag til at forebygge forurening
Kontrolprogrammet skal indeholde en beskrivelse af vandværkets tiltag til at forebygge forurening. Vandværker, der leverer mere end 17.000 m³ pr. år
skal have et kvalitetssikringssystem jf. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyninger.
En beskrivelse af vandværkets midler til at afbøde risiko for menneskers sundhed
Med midler til at afbøde risiko for menneskers sundhed, forstås forholdsregler, der skal tages i brug i ekstraordinære situationer med akut sundhedsfare.
Dette beskriver vandforsyningen i sin beredskabsplan eller tilsvarende oplysninger i kvalitetssikringssystem eller kontrolprogram.
Prøvetagningsadresser
Godkendelse af prøvetagningsstederne indgår i kommunens afgørelse om kontrolprogrammet. Ændres prøvetagningsstederne, skal de nye
prøvetagningssteder også godkendes af kommunen.
Der skal laves en risikovurdering, hvis vandværket vil fravige prøvetagningsplanen for de pligtige analyser
Hvis parametrene og prøvetagningshyppighederne i prøvetagningsplanen skal ændres, skal vandforsyningen lave en risikovurdering (jf.
drikkevandsbekendtgørelsens bilag 6).
I risikovurderingen kan også indgå stoffer, som ikke er med i prøvetagningsplanen, men som vandværket har kendskab til, er blevet benyttet eller
benyttes i vandværkets indvindingsopland.
Disse stoffer skal vandværket tilføje i skemaet.
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Prøvepakker
Prøvepakkerne er sammensat efter BEK. nr. 975 af 27. juni 2018. Senere ændringer af bekendtgørelse for drikkevandskvalitet skal efterkommes.
Pakke A

Escherichia coli (E.
coli)
Coliforme bakterier
Kimtal ved 22 °C
Farve
Turbiditet
Smag
Lugt
pH
Ledningsevne
Jern.
Temperatur

Pakke B

Ledningsnet

Bilag 1A
Temperatur
NVOC (C)
Natrium (Na), total
Chlorid (Cl-)
Sulfat (SO42-)
Fluorid (F-)
Ammonium (NH4+)
Mangan (Mn), total
Nitrat (NO3-)
Nitrit (NO2-)
Bilag 1B
Aluminium (Al)
Antimon (Sb)
Arsen (As)
Bly (Pb)
Bor (B)
Cadmium (Cd)
Cobolt (Co)

Nitrit1)
Coliforme bakterier
Escherichia coli (e-coli)
Kimtal v 22 gr

Chrom (Cr)
Cyanid (Cn-)
Kobber (Cu)
Kviksølv (Hg)
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Arsen
Bly2)
Cadmium2)
Chrom2)
Kobber2)
Nikkel
Zink2)

Afgang vandværk
driftskontrol

Afgang vandværk
vandbehandling

Temperatur
pH
Ledningsevne
NVOC
Ammonium
Jern, total
Mangan, total
Nitrat
Nitrit
Ilt
Methan
Svovlbrinte
Coliforme bakterier
Eschherichia coli (e-coli)
Kimtal v 22 gr
Kimtal v 37 gr
Hårdhed
Arsen2)
Nikkel 2)

Temperatur
pH
Ledningsevne
Ammonium
Jern, total
Mangan, total
Nitrit
Ilt

Coliforme bakterier
Eschherichia coli (e-coli)
Kimtal v 22 gr
Kimtal v 37 gr

1. Analyseres, hvis grænseværdien er overskredet i Pakke A kontrollen
2. Analyseres, hvis grænseværdien er overskredet i Pakke B kontrollen
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Nikkel (Ni)
Selen (Se)
Zink
Bilag 1C
(Chlorphenoler)
Pentachlorphenol
(Materiale Monomerer)
Acrylamid
Epichlordydrin
Vinylchlorid
(Opløsningsmidler – chlorholdige)
Di-, og trichlormethan
Dichlorethener
1,2-dichlor-ethan
Trichlorethen
Trichlorethaner
Tetrachlorethen
Tetrachlorethaner
sum af organiske chlorforbindelser
(Olieprodukter)
Benzen
(PAH forbindelser)
Benz(a)pyren
Flouranthen
Sum af benzo(b)fluoranthen,
benzo(k)fluoranthen,
benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3cd)pyren
(PFAS-forbindelser)
PFBS (perfluorbutansulfonsyre)
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PFHxS (perfluorhexansulfonsyre)
PFOS (perflouroctansulfonsyre)
PFOSA (perfluoroctansulfonamid)
6:2 FTS (6:2
fluorotelomersulfonsyre)
PFBA (perfluorbutansyre)
PFPeA (perfluorpentansyre)
PFHxA (perfluorhexansyre)
PFHpA (perfluorheptansyre
PFOA (perfluoroctansyre)
PFNA (perfluornonansyre
PFDA (perfluordecansyre)
(Pesticider)
Aldrin
Dieldrin
Heptachlor
Heptachlorepoxid
Bilag 1D
Enterokokker
Bilag 2 (pesticider)
Atrazin
Bentazon
Dichlorbenil
Dichlorprop
Diuron
ETU (Ethylenthiourea)
Glyphosat
Hexazinon
MCPA
Mechlorprop
Metalaxyl/metalaxyl-M
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Metribuzin
Simazin
2,6-Dichlorbenzosyre
2,4-Dichlorphenol
2,6-Dichlorphenol
4CPP (2-(4chlorphenoxy)propionsyre)
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxypropionsyre))
4-Nitrophenol
AMPA (Aminomethylphosphorsyre)
BAM (2,6-Dichlorbenzamid)
N-(2, 6-dimethylphenyl)-N
N-(Methoxyacetyl)alanin
(CGA62826)
N-(2-carboxy-6-methylphenyl)
N-methoxyacetyl)alanin
(CGA108906)
DEIA (Desethyldesisopropyl-atrazin)
Desethyl-hydroxy-atrazin
Desethyl-atrazin
Desethyl-terbuthylazin
Desisopropyl-atrazin
Desisopropyl-hydroxy-atrazin
Desphenyl-chloridazon
Didealkyl-hydroxy-atrazin
Hydroxy-atrazin
Hydroxy-simazin
Methyl-desphenyl-chloridazon
Metribuzin-desamino-diketo
Metribuzin-diketo
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Metribuzin-desamino
1,2,4 Triazol
N,N-dimethylsulfamid (DMS)

Boringskontrol
•

Analyseres for parametrene i bilag 8 herunder pesticider og nedbrydningsprodukter, som er angivet i bilag 2.

•

Der analyseres for Svovlbrinte og Methan i alle boringer (Nitrat ligger under 3 mg/l)

•

Boring 217.211; er tilføjet Benzen (indikator for olie- og benzinprodukter), MTBE og Chlorerede opløsningsmidler (di-, og
trichlormethan, dichlorethener, 1,2-dichlor-ethan, trichlorethen, trichlorethaner, tetrachlorethen, tetrachlorethaner)

•

Der analyseres ikke for Aluminium. (Kontrolleres, hvis pH i grundvandet er under 6)

Risikovurdering af fastsatte kontrolparametre til kontrolplan.
Udgåede/ tilføjede parameter – Gr. A
Udgåede/ tilføjede parameter – Gr. B, bilag 1A
Udgåede/ tilføjede parameter – Gr. B, bilag 1B
Sølv (Ag)
Halogenholdige omdannelsesprodukter
Chlorit (ClO2)
Chlorat (ClO3)
sum af Chlorit og Chlorat
Bromat
Radon, tritium, toal indikativ dosis
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Vurdering
Ingen udgået/tilføjet
Vurdering
Ingen udgået/tilføjet
Vurdering
Udgået
Sølv anvendes ikke til desinfektion
Udgået
Kun ved anlæg, der desinficerer med chlorforbindelser
Udgået
Kun ved anlæg, der desinficerer med chlor, ozon eller lign.
Udgået
Kun ved risiko for radioaktivitet
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Udgåede/ tilføjede parameter – Gr. B, bilag 1C
Trihalomethaner

Vurdering
Udgået
Kun ved kloring

Udgåede/ tilføjede parameter – Gr. B, bilag 1D
Clostridium perfrings, herunder sporer

Vurdering
Udgået
Hidhører overfladevand
Vurdering
Ingen udgået/tilføjet

Udgåede/ tilføjede parameter – Gr. B, bilag 2 - pesticider
Afgang vandværk, driftskontrol og vandbehandling
(bilag E i vejledningen)
Kimtal v 37

Aggr. kuldioxid

Vurdering
Er tilføjet, fordi parameteren udgør en god måling for uhensigtsmæssige forhold
forårsaget af mennesker og/eller andre tekniske årsager
Der analyseres for disse 2 parametre i driftskontrollen, fordi nitratindholdet i
råvandet er mindre end 3 mg/l
Udgået, fordi der ikke er aggr. Kuldioxid i råvandet

Bromat

Udgået, fordi der ikke desinficeres på vandværket

Strontium

Udgået, fordi der ikke indvindes fra skrivekridt

Sølv

Udgået, fordi der ikke des inficeres med sølv på vandværket

Svovlbrinte og Methan

Ledningsnetskontrol
(bilag F i vejledningen)
Aluminium
Materialer Monomerer

Vurdering
Udgået. Dalby-Rode Vandværk har vurderet, at der ikke er risiko for afsmitning
fra anvendte materiale (Cement og beton)
Udgået, fordi parameteren analyseres i drikkevandskontrollen (Gr. B)

Flygtige organiske chlorforbindelser

Udgåede, fordi Dalby-Rode vandværk har vurderet, at der ikke kan ske
indtrængning af parametrene i forsyningsledningerne
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Benzen
PAH-forbindelser

Udgået, fordi Dalby-Rode vandværk har oplyst, at der ikke er coatede jernrør i
ledningsnettet
Chlor, frit og total
Udgået, fordi Dalby-Rode vandværk har oplyst, at der ikke desinficeres med
Chlor på vandværket
Boringskontrol bilag 8
Vurdering
Svovlbrinte og Methan
Parametrene er tilføjet alle boringskontroller, fordi råvandets indhold af nitrat er
mindre en 3 mg/l
Boring 217.211
Vordingborgvej 419, 4690 Faxe er V2 kortlagt. Attesten er vedhæftet
kontrolprogrammet.
Råvandet analyseres for er tilføjet Benzen (indikator for olie- og
benzinprodukter), MTBE og Chlorerede opløsningsmidler (di-, og
trichlormethan, dichlorethener, 1,2-dichlor-ethan, trichlorethen, trichlorethaner,
tetrachlorethen, tetrachlorethaner)
Aluminium
Udgået, fordi råvandets pH er større end 6
For andre målinger end de ovenfor omtalte vil tidspunkt og sted afhænge af den konkrete situation på et indvindingsanlæg og det tilhørende
ledningsnet. Det kan f.eks. være kontrol af vandets mikrobiologiske kvalitet i forbindelse med gennemførelse af et renoveringsarbejde på
indvindingsanlægget, i ledningsnettet eller ved brud på rør og anlæg og lignende. Disse kontrolprøver kan i et kontrolprogram vanskeligt angives
med et konkret tidspunkt, prøvetagningssted eller kontrolhyppighed på forhånd, men pligten til at dokumentere vandkvaliteten ved at udføre
kontrolmålinger i disse situationer skal indgå i et kontrolprogram for en vandforsyning. Disse prøver vil blive planlagt og udtaget efter nærmere
aftale mellem vandværk og Faxe Kommune.
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Lovgrundlag og vejledninger
Bekendtgørelse nr. 975 af 27/06/2018 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202290
Bekendtgørelse nr. 02/08/2013 om kvalitetssikring på almene vandforsyninger
Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=144509
Udkast af den 08.12.2017 til Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
Link: http://mst.dk/media/143608/ny-vejledning-om-vandkvalitet-og-tilsyn-med-vandforsyningsanlaeg-kap-2-4-endelig.pdf
Danske Vandværkers værktøj til udarbejdelse af kontrolprogram.
Link: https://danskevv.dk/viden-om/hygiejne-og-kvalitet/nyt-vaerktoej-udarbejdelse-kontrolprogram/
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Kort over BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) og kortlagte forurenede grunde
Boring 217.211 og V1 og V2 kortlagte grunde
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Vandværkets 4 boringer, indvindingsopland og kortlagte grunde
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Vandværkets 4 boringer, BNBO’er og kortlagte grunde
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Kort over prøvetagningssteder og V2 kortlagte forurenede grunde
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