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1. Tematilsyn med rentvandsbeholder – Resultatet
Baggrund
Opgave
Omfang
Periode

: Vandforsyningsplan (mange bakteriologiske forureninger)
: Kontrol af alle højdebeholder/rentvandstanke på almene vandværker
: 58 vandværker m. 79 tanke (35 punkter pr. beholder)
: 2015

Beholdertyper
56 Rentvandsbeholdere på vandværket
23 Beholderanlæg på ledningsnettet (højdebeholder)
Hvad har vi indsamlet
2800
Oplysninger om beholderanlæggene
1500
Fotos af beholderanlæggene

Beholder / formål
1)
2)
3)
4)

Udjævne spidsbelastning (indvinding)
Reservoir til produktion (returskyl)
Reserve (forsyningssikkerhed)
Sikkerhedsvolumen (brandslukning)

Beholderdesign
Form

: Rektangulær eller cirkulær

Materiale

: Beton, Stål

Rørføring : Tilløb, afgang og udluftning
(evt)
Overløb, bundaftapning
Andet

: Styring (SRO)

Problemstillinger
1) Adgang (luge, udluftning, overløb)
Valg af tæt luge, insekter/snegle/skadedyr, vedligehold
2) Geometriske udformning og indretning
Opblanding (Frisk),
Cirkulation (Områder eller lag med stillestående vand )
3) Type
Insitu, element
4) Overfladareal
Ru beton - mulighed for bakteriologisk vækst
Stor flader - meget vedligehold

Det gennemsnitlige beholderanlæg i Syddjurs: (58 vandværker, 79 tanke)
[% tal er afrundet]

Alder
Volumen
Udpumpningen pr. døgn
Døgnfaktor (udpump./volumen)

: 37 år
(yngste 1 år - ældste 103 år )
: 121 m3 (mindst 16 m3 – størst 900 m3 )
: 165 m3
: 1,4 (17 timer) (min. 0,08 (12,5 døgn) – max 12,7 (knap 2 timer))

Antal forbrugere på beholder
Jorddække (helt)

: 425 forbrugere
: 70 %
(30 % delvist)

Plan for vedligehold
Plan for inspektion
Tilstandsrapport (rådgiver mv.)
(vandværket)

: 69 %
: 56 %
: 46 %
: 59 %

Hygiejnezoner
Beredskabsplan
Prøveudtagningshaner

: 40 %
: 69 %
: 41 %

(har eller vil indfører zoner)

Bypass
Brandhane (på beholder)
Overløb

: 47%
: 14 %
: 23%

(53 har ikke mulighed)

(Ofte alm. løbende vedligehold)
(44% har ikke en plan)
(33% rådgiver + vandværk)
(26% ser ikke til beholder)

(25 % Beredskabsplan, 44% En telefonliste)
(59 % Har ikke)

(86 % har ikke brandhane)

2. De almene vandværkers (Hygiejnekursus)
Lovgrundlag
Bekendtgørelse nr. 132 af 8. februar 2013 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg.

Status
80 Almene vandværker
43 Har indsendt kursusbevis = 54%
Flere har gennemført men mangler at indsende kursusbevis
Send til grundvand@syddjurs.dk
Hvad kommer der til at ske:
Indsats på området i forår 2016

2. De almene vandværkers

(Prøver/omprøver)

Case:
Vandværk skal indkører nyt beholder anlæg = mange kontroller.
Problemstilling:
Vanskeligheder med at få bakteriologien ned (kan det passe ??)
Vandværket for udtaget dobbeltprøver der analyseres af to forskellige
analyselaboratoriet (resultaterne meget forskellige !!!)
Kommunen:
Problem hvem skal vi stole på når årsagen er ukendt ??. (Valide data)
Grundvandsgruppen har indgivet en klage til Danak.
Resultat:
Danak rejser sagen. Tager uvarslet tilsyn på analyselaboritorier
Der skal nu køres et kontrolprogram parallelt på de analyselaboritorier
Resultatet afventer (sommer 2016)

Pointe:
- Opmærkning af prøvetagningshaner
- Vandværket deltager ved prøvetagning
- Samarbejd med analyselaboratoriet (prøvetager)
- Vælge et godt tidspunkt (tænk på vandværkes drift mv.)

2. De almene vandværkers

(Kogepåbud)

Status
År

Antal kogepåbud
(Vandværk)

2011

7

2012

7*

2013

6

2014

5

2015

1

2016

1

* Kogepåbud til 6 vandværker på knap 5 mdr.

Note:
Flere vandværker har været tæt på kogepåbud.
Denne gruppe er noget større end den gruppe, der så fik kogepåbud

Ikke opgjort på anlægsniveau

De almene vandværker - Beredskabsplan
Syddjurs Kommunes
overordnede
beredskabsplan
Syddjurs Kommunes
beredskabsplan for
vandforsyning

De almene vandværkers
beredskabsplaner

Syddjurs Kommunens beredskabsplan blev godkendt den 16. September 2015
Link på Syddjurs kommunes hjemmeside:
http://www.syddjurs.dk/borger/natur-miljoe-og-klima/tekniske-planer/beredskabsplan-vandforsyning

Beredskabsplaner for de almene vandværker.
Jf. ”Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20” skal de almene vandværker
inden udgangen af 2016 have en beredskabsplan.
Opgørelse over beredskabsplaner på de almene vandværker
viser at ca. 25 % har en beredskabsplan for vandforsyning.
Syddjurs Kommune har tilbudt at udarbejde en
skabelon til en beredskabsplan – pt. afventer skabelonen
en tilbagemelding fra Vandrådet.
Når skabelonen er færdig lægges den ud på
Kommunens hjemmeside til fri afbenyttelse.

En bruttoliste til hvad en beredskabsplan evt. kan indeholde:

- Alarmeringsliste (kontaktpersoner på vandværket)
- Drift, vedligeholdelse og teknisk support (VVS, EL-installatør, rådgiver mv.)
- Antal forbrugere
- Følsømme forbrugere (hvem skal kontaktes ved i forureningssituation?)
- Beskrivelse af anlægget
- Tegning over anlægget
- Boringer (Antal og DGU nr.)
- Optegnelse af ledningsnet
- Liste over prøveudtagningssteder
- Sikring af anlægget (hvad er aflåst og hvem har nøgler?)
- Alarmsystemer (instruks til aktivering og inaktivering)

De almene vandværker – Kontrolprogrammer
•

Status efter to år med fastlagte programmer: Det går rigtig godt!

•

Opgørelse januar 2016 – der manglede kun 14 ud af 364 analyser (96 %)

•

Halvdelen af manglende analyser var ”Kontrol med sporstof (ledningsnet)”

•

En gruppe har problemer med gentagne overskridelser af ammonium, nitrit og
mangan.
- Stofferne skal fjernes i filteret
- Ikke bare ”tekniske parametre”
- Udløser opfølgende analyse
- Overskridelser betyder at filteret ikke fungerer eller at det skal justeres
- Kontakt jeres leverandør
- Oplys om eventuelle problemer ved årligt eftersyn

De almene vandværker – Kontrolprogrammer
•
•
•
•

Krav fra NST om analyse for Perflourerede alkylsyreforbindelser (PFAS) - opstart i
2016
Regionen har kortlagt grunde, som kan være forurenet med PFAS
Fx brandøvelsespladser, forkromingsindustri, tæppeindustri, malingsindustri,
fyldpladser for byggeaffald, ældre dagrenovationspladser.
Screening af vandværker, der har forurenet grund indenfor indvindingsopland

•

Tilmelding til varslingssystem – giv besked til analyseinstitut om at Syddjurs
kommune skal varsles ved forurening.

•

Ikke-almene vandværker (3-9 forbrugere): 32 stk. i kommunen, vi laver pt. tilsyn og
kontrolprogrammer
Kontrol med kommunens enkeltindvindere i 2015-2016.
- 876 ejendomme får i dag vand fra egen brønd eller boring i Syddjurs
kommune. 70 % tilmeldte sig fælles prøvetagning.
- 435 analyser er modtaget indtil videre
- 52 % vandkvalitet ok
- 18 % Kogepåbud
- 14 % for meget nitrat

•

3. Kildepladsstyring og vandværksdrift
v. Rasmus Bærentzen, Aarhus Vand A/S

PAUSE
10 minutter

4. Kort fra Grundvandsgruppen (siden sidst).
-

Indberetning
Nyt lovstof

Status
Indberetning af oppumpede og distribuerede vandmængder 2015
År
(Antal
Vandværker)

2011
(90)

2012
(88)

2013
(84)

2014
(83)

2015
(81)

Antal
Indberetninger

24

69

37

40

43

%

28

77

44

48

53

www.syddjurs.dk

(Erhverv)

Nyt lovstof
Lov om vandforsyning m.v.
Nr. 299 af 8. juni 1978
Miljøministeriet
Jf. lovbek. nr. 1584 af 10. december 2015
Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
Nr. 358 af 6. juni 1991
Miljøministeriet
Jf. lovbek. nr. 1317 af 19. november 2015
Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning
Nr. 154 af 25. februar 2016
Miljø- og Fødevareministeriet
(Naturstyrelsen)
Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
Nr. 1310 af 25. november 2015
Miljø- og Fødevareministeriet
(Naturstyrelsen)
Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land
Nr. 1826 af 16. december 2015
Miljø- og Fødevareministeriet
(Naturstyrelsen)
Bekendtgørelse om passagebidrag
Nr. 160 af 26. februar 2016
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
(Energistyrelsen)

Note:
Vandsektorlov
Miljømålslov

5. Vandforsyningsplan
•

Hvor langt er vi nået ift. Vandforsyningsplan 2013-20?

•

Hvad er den videre proces for Vandforsyningsplan 2017-24?

Hvor langt er vi nået ift. Vandforsyningsplan 2013-20?
I Vandforsyningsplan 2013-20 blev der opstillet nedenstående aktiviteter for perioden
2013-20:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

”Områdevandværker” udpeges.
Beredskabsplaner.
Etablering af fysisk beredskab (nødforbindelse eller ekstra boringer).
Nye indvindingstilladelser.
Information om udlægning af 25 meters zoner omkring boringer.
Tilsyn med rentvandsbeholdere.
Konkret opgørelse af antal ejendomme beliggende i zone 2.
Tilsyn med vandkvaliteten på større ikke-almene vandværker.
Indsats ift. ”følsomme” forbrugere med egen indvinding.
Udvikling af digitale løsninger til kommunikation og indberetning.
Fastlæggelse af kontrolprogrammer.
Revidering af vandforsyningsplanen.

Ad. 1 Der er fastlagt 9 hovedforsyningsområder.
I hvert område blev der udpeget et ”områdevandværk”
Ad. 2. Der er udarbejdet og vedtaget en kommunal ”Beredskabsplan for
vandforsyning” i september 2015.
De almene vandværker skal udarbejde egne beredskabsplaner inden udgangen af
2016.
Ad. 3. Fysisk beredskab - Der holdes møder med de almene vandværker om nye
indvindingstilladelser. I den sammenhæng drøftes ligeledes forsyningsstruktur,
nødforbindelse, ekstra boringer, ingen korte boringer mv.
Ad. 4. Der meddeles løbende nye indvindingstilladelser i henhold til den politisk
vedtaget procedure.
Ad. 5. Der er sendt information ud til alle de almene vandværker vedrørende 25
meters bræmmer omkring vandværksboringer. Det er NaturErhvervsstyrelsen, der er
myndighed på håndhævelsen af bræmmerne.

Ad. 6. Der er gennemført ”tematilsyn” med rentvandsbeholdere på alle de almene
vandværker. Forvaltningen foretager registrering af hvor mange almene
vandværker, der har gennemført ”teknisk hygiejnekursus”.
Ad. 7. Der foretages registering af forsyningszone 1 og -zone 2, og zonerne
indtegnes løbende på GIS-kort.
Ad. 8. Forvaltningen foretager tekniske hygiejniske tilsyn på større ikke almene
vandværker (V03 – 5-9 ejendomme). Forvaltningen er endvidere i gang med at
meddele kontrolprogrammer til V03-vandværker.
Ad. 9. GIS-registrering af hvilke ejendomme, der er omfattet af begrebet ”følsomme
forbrugere”.
Der er igangsat en prøvetagningsrunde hos ”enkeltindvindere”.
Der følges op i forhold til de ”følsomme forbrugere”. De øvrige ejendomme skal selv
rette henvendelse/tage aktion i forhold til resultatet af vandprøverne.

Ad. 10. Digital løsning til indberetning/godkendelse af takstblade.
Digitalløsning til indberetning af oppumpede vandmængder og pejlinger.
Der arbejdes på udvikling af flere digitale løsninger, herunder en portal, som
giver vandværkerne mulighed for selv at indtaste og vedligeholde tekniske
oplysninger for de almene vandværker.
Ad. 11. Der er fastlagt kontrolprogrammer for alle almene vandværker.
Ad. 12. Revidering af vandforsyningsplanen opstartes i 2016.

Vandforsyningsplan 2017-2024
Idéer til den nye vandforsyningsplan
Forvaltningen forventer med den nye vandforsyningsplan at fortsætte den
udvikling, der er startet op i ”Vandforsyningsplan 2013-20”
·

Decentral vandforsyning med en styrket struktur.

·

Godt samarbejde mellem vandværkerne.

·

Høj grad af forsyningssikkerhed med drikkevand af god kvalitet.

·

Mere entydige retningslinjer.

·

Et simpelt administrationsværktøj.

Foreløbig tidsplan for vandforsyningsplanen:
2016
April – maj
Juni
Juni – oktober
November
December

Idéindkaldelse fra de almene vandværker mv.
Nedsættelse af følgegruppe og politisk accept
Udarbejdelse af udkast til vandforsyningsplan
Drøftelse af udkast med følgegruppen
Tilrettelse af udkast til vandforsyningsplan

2017
Januar
Februar- marts
April
Maj

Forslag til vandforsyningsplan forelægges politisk
Vandforsyningsplanen sendes i 8 ugers høring
Behandling af høringssvar
Endelig vedtagelse af vandforsyningsplanen

6. Grundvandskortlægning og Indsatsplan

- Grundvandskortlægning (3 områder)
Område

Modtaget

Bekendtgørelse om..*

DjursSyd
DjursVest
IOLuOSD

20/12/14
Dec. 2015
Juni 2015

Bek. Sommer 2016
Bek. Efterår/vinter 2016
Bek. Efterår/vinter 2016

- Områderne er ikke endeligt udlagt i en bekendtgørelse, hvorfor vi ikke
træffer afgørelse på baggrund af kommende udpegningen.
- Grundvandsgruppen bruger resultaterne i forskellige sammenhæng når
vi fx. tale med det enkelte vandværk

Resultatet af grundvandskortlægningen
Det første kig på kort

OSD

OSD
Områder med særlige drikkevandsområder. OSD er større,
sammenhængende områder med grundvand af høj kvalitet og i så store
mængder, at det dækker det fremtidige behov for drikkevand

Indvindingsoplande

Indvindingsopland
Et indvindingsopland til en boring er defineret som det område i magasinet,
hvor grundvandet strømmer hen imod indvindingsboringen

NFI

NFI
Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) afgrænses, hvor grundvandsmagasinerne er sårbare overfor nitrat indenfor OSD
og indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor OSD. Derfor skal OSD og indvindingsoplande udenfor OSD tilrettes,
hvis der er behov for det, inden der foretages en afgrænsning af NFI.

IO

Indsatsområder (IO)
Inden for de nitratfølsomme indvindingsområder afgrænses indsatsområder (IO),
hvor en særlig indsats er nødvendig for at opretholde en god grundvandskvalitet i forhold til nitrat.
Afgrænsningen sker på baggrund af en konkret vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler
og den naturlige beskyttelse af grundvandsressourcerne.

Indsatsplan

Hvad er en indsatsplan?

Det er en handlingsplan, der skal sikre at grundvandet
beskyttes mod forurening.
Det er en aftale mellem kommunen, vandværkerne og
andre berørte parter om en fælles indsats for at beskytte
grundvandet.

Indsatsplan
Hvor befinder en indsatsplan sig i planhierakiet?

Lovgivning

Vandforsyningslovens § 13: For hvert af de udpegede indsatsområder, jf. § 11 a, stk. 1,
nr. 5, skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan.
Bekendtgørelse om indsatsplaner, nr. 1319 af 21. december 2011
Ny bekendtgørelse om indsatsplaner i høring den 18. december 2015

Lovgivning

Ændringer i bekendtgørelsen:
Tidsfrister:
• 1 år efter udpegningen af indsatsområderne for grundvandsbeskyttelse skal der
foreligge et forslag til indsatsplan.
•

2 år efter udpegningen af indsatsområderne skal indsatsplanen være vedtaget.

Høringsprocedure:
• Procedure forenkles.
Dokumentationskrav:
• Dokumentationsgrundlag for kommunernes pålæg om rådighedsindskrænkninger efter
miljøbeskyttelseslovens § 26 a.
Bortfalder:
• Ophævelse af almene vandforsyningers kompetence til indsatsplanlægning.

Lovgivning
Vandforsyningslovens § 12: Til at bistå sig ved udarbejdelsen af indsatsplaner, jf. § 13,
opretter kommunalbestyrelsen et koordinationsforum bestående af repræsentanter for
vandforsyningerne i kommunen, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien og
eventuelle andre relevante parter i kommunen.

Vandværker

Myndigheder

Jordbruget

Koordinationsforum

DN

Skovbruget

Virksomhed
Industri

Et eksempel på et koordinationsforum

Lovgivning
Miljøbeskyttelsesloven
Den konkrete håndhævelse af beskyttelsen – når indsatsplanerne er vedtaget - vil ske i
henhold til bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven.
§ 24. Kommunalbestyrelsen kan give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for
forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand.
§ 26 a. Når der er vedtaget en indsatsplan for et område efter § 13 eller § 13 a, i lov om
vandforsyning m.v., kan kommunalbestyrelsen, hvis der ikke kan opnås en aftale herom på
rimelige vilkår, endeligt eller midlertidigt mod fuldstændig erstatning pålægge ejeren af en
ejendom i området de rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er
nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening
med nitrat eller pesticider.

Hvad skal en indsatsplan indeholde?

§ 3 i bekendtgørelse om indsatsplaner:
1) Et resumé af den kortlægning, der lægges til grund for indsatsplanen,
2) En angivelse af de områder, hvor en indsats skal gennemføres,
3) En angivelse af de foranstaltninger, der skal gennemføres, samt
retningslinjer for de tilladelser og andre afgørelser, der kan meddeles, og
som har betydning for beskyttelsen af vandressourcen,
4) En angivelse af i hvilket omfang, der skal gennemføres overvågning, og
hvem der skal gennemføre overvågningen, samt
5) En detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse for alle relevante
forureningskilder.
Stk. 2. En indsatsplan skal ligeledes indeholde en tidsplan for
gennemførsel af indsatserne.

Hvad skal der ske i Syddjurs Kommune?
1. Den nye bekendtgørelse om indsatsplaner skal vedtages i
Folketinget.
2. Forvaltningen udarbejde et notat, som beskriver proceduren
og tidsplanen for planprocessen.
3. Proceduren og tidsplanen bliver forlagt Udvalget for Natur,
Teknik og Miljø til godkendelse.
Notatet vil.

Et eksempel på en planproces
Indsatsplan

Vandforsyningsplan
Vandforsyningsplan opstart

2016

Følgegruppe nedsættes

Tidsplan

Udpegning af indsatsområder
I bekendtgørelse
Politisk behandling
- Orientering om proces
- Principper
- Virkemiddelkatalog
Koordinationsforum og
Følgegrupper nedsættes

Udkast til revideret vandforsyningsplan

Politisk behandling

Høring 8 uger

Møder med forum/grupper
Skriveproces
Møder med forum/grupper
om udkast til Indsatsplan
Skriv : Endelig plan
Politisk behandling
Høring 12 uger
Vedtaget plan
Implementeringsperioden

Vandforsyningsplan vedtaget

7. Eventuelt

Tak for i aften

