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Kontrolprogram1 for Tved Vandværk 2020-25 
 
Hermed modtager I det fastlagte kontrolprogram for 2020 til 2025, som 
skal sikre en regelmæssige kontrol af vandkvaliteten fra vandforsyningen. 
 
Der kan klages over denne afgørelsen frem til den 27. juli 2020 – se kla-
gevejledningen. 

 
Analysefrekvens  
A-analyse: 4 gange årlige.  
Straksprøve som skal udtaget fra forbrugers taphane. 
 
Prøvetagningsstederne er angivet på bilag 1. 
 
B-analyse: Hvert år.  
Kan udtages ved afgang vandværk. 
 
Boringskontrol: 1 kontrol hvert 4. år pr. boring 
Kontrollen med vandkvaliteten i boringerne skal spredes, så der udføres 
en boringskontrol ca. hvert 2 år. 

 
Analyseomfanget 
Det vurderes, at følgende analyseomfang er dækkende for en tilstrække-
lige kontrol med vandkvaliteten. Vandværket kan jf. bekendtgørelse argu-
menterer for ændringer af analyseomfanget. 
 
Gruppe A-parametre (taphaneprøve ved forbruger samt ledningsnet) 
Følgende parametre (Gruppe A) kontrolleres: 
 
  

                                                 
1 BEK. nr. 1070 af 28/10/2019 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 
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Escherichia coli (E. coli), coliforme bakterier, kimtal ved 22 °C, farve, turbiditet, smag, lugt, pH, 
ledningsevne og jern. 
 
Det anbefales, at vandværket i tilknytning til den første A-kontrol i en ejendom også foretager 
en A-kontrol ved afgang vandværk. Nogle vandværker vælger, at der for alle analyser ved en 
forbruger også udtages en analyse ved afgang vandværk. 
 
Derudover anbefales det, at vandet afgang vandværk analyseres for zink, kobber, nikkel og bly. 
Herved kan vandværket vise, at et evt. problem med metaller i vandet skyldes forbrugernes in-
stallation. 
 
I tilknytning til A-kontroller i 4. kvartal 2020 skal der også analyseres for N,N-dimethylsulfamid, 
DMS. Se bilag med skema med analyseomfanget. 
 
Gruppe B-parametre (ledningsnet/afgang vandværk) 
Følgende parametre (Gruppe B) kontrolleres: 
 
Bilag 1 a: 
Der analyseres for alle parametre. 
 
Bilag 1 b:  
Der analyseres for alle parametre med undtagelse af sølv og halogenholdige omdannelsespro-
dukter.  
 
Radioaktivitetsindikatorer: 
Der undersøges kun for radioaktivitetsindikatorer i forbindelse med den første kontrol for B-pa-
rametre. Hvis resultatet for de radioaktivitetsindikatorer viser et højt niveau, kan kommunen be-
stemme andet. 
 
Bilag 1 c:  
Herfra analyseres der kun for benzen, og pesticider jf. den til en hver tid gældende bilag 2 i be-
kendtgørelsen. Derudover skal der analyseres for MTBE. 
 
Der skal fortages en kontrol med PFAS-stoffer i drikkevandet hvert andet år i forbindelse med 
årets B-kontrol. Se skemaet over kontrolprogrammet. 

 
Boringskontrollen  
Det vurderes, at der skal analyseres for følgende parametrene: 

Bilag 8: 
Der analyseres for alle parametre med udtagelse af strontium og med tilføjelsen at der analyse-
res for benzen og MTBE (indikator for olieprodukter). 
 
Analyseprogrammet er vist på bilag 1. 
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Gyldighed af kontrolprogrammet  
Kontrolprogrammet gælder frem til 1. juli 2025 med mindre indvindingsomfanget ændres eller 
miljø- eller sundhedsfagligt begrundelser giver anledning til ændringer.  

Desuden vil overskridelser og deciderede beredskabssituationer medfører et øget krav til analy-
sefrekvens og evt. analyseomfang frem til kvalitetskravet til drikkevand igen kan overholdes. 

Indarbejdelse af kontrolprogrammet 
Hvis der allerede er fortaget en kontrol med vandkvaliteten i 2020, som stort set er identisk med 
det, der er angivet i denne afgørelse, så kan der efter aftale med kommunen foretages en juste-
ring af det skematiske kontrolprogram. Det er det til hver en tid nyeste kontrolskema, der er det 
gældende.   
 

Klagevejledning 
Du er klageberettiget, hvis du er part i sagen, har en retlig interesse i sagen eller repræsenterer 
en landsdækkende forening og organisation, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og 
miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser. 

En eventuel klage skal indgives via Klageportalen på Nævnenes Hus: 
 
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/ 
 
Tilladelsen er annonceret på Svendborg Kommunes hjemmeside www.svendborg.dk den 24. 
juni 2020, og sidste dag for klage er den 27. juli 2020. 
 
Vi gør opmærksom på, at du skal bruge NemID for at klage, også hvis du repræsenterer et 
firma eller en organisation. Der skal indbetales et gebyr på 900 kr. for at klage som privatperson 
og 1800 kr., hvis du repræsenterer et firma eller en organisation. 
 
Hvis du ikke kan bruge den digitale klageportal  
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal normalt afvise en klage, der ikke kommer ind via Klage-
portalen.  
 
Hvis du af en eller anden grund ikke kan bruge ovenstående klageadgang, så kan du sende din 
indsigelse til kommunen sammen med begrundelsen for, at du ikke kan anvende klageportalen. 
 
Kommunen videresender din henvendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil afgøre, 
om du har en gyldig grund til ikke at anvende klageportalen. 
 
Søgsmål  

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden seks måneder 
efter at afgørelsen er meddelt (Vandforsyningsloven §81). 
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Baggrund for afgørelsen  

Analysefrekvens 
På baggrund af de seneste fem års indvinding, evt. trends og korrektion for afvigende år, er 
Tved Vandværk vurderet til at indvinde omkring 236 m3 grundvand pr. dag.  

Det ligger inden for Drikkevandsbekendtgørelsen analysefrekvensen:  ≥100 - ≤ 1000 pr. dag. 

Analyseomfanget 
Analyseomfanget skal tage udgangspunkt i de lokale forhold herunder evt. forurenede grunde 
og resultaterne af tidligere analyser. 

Det ligger inden for Drikkevandsbekendtgørelsen analysefrekvensen:  ≥100 - ≤ 1000 pr. dag, 
som sætter den overordnede analysefrekvensen til 4 A-kontroller årligt, 1 B-kontrol årligt og en 
boringskontrol hvert 4. år.  

Lokale forhold  
Vandværkets placering vurderes ikke at afsted komme særlige analyser. 
 
Forurenede grunde  
Region Syddanmark har V2 kortlagte to lokaliteter i den nære del af indvindingsoplandet. Der er 
tale om en forurening tilknyttet et autoværksted og en tilknyttet en møbelfabrik/ et snedkeri.  
 
Der er begge steder fundet en forurening med oliestoffer, og der stilles derfor krav om analyse 
for benzen og MTBE både i forbindelse med boringskontrollerne og gruppe B-kontrollerne. Der 
er senest analyseret for benzen og MTBE i vandet ved afgang vandværk den 15. august 2018, 
hvor stofferne ikke kunne detekteres. 
 
Regionen har desuden udpeget møbelfabrikken/snedkeriet, som en mulig kilde til forurening 
med perfluorerede forbindelser kaldet PFAS. Der er analyseret for PFAS i vandet ved afgang 
vandværk den 15. august 2018, og stofferne kunne ikke detekteres. Kommunen vurderer, at en 
kontrol med PFAS-stofferne hvert andet år er tilstrækkelig. Analyserne for PFAS lægges i til-
knytning til gruppe B-kontrollen.  
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Påvisninger i tidligere analyser 
Drikkevandet fra Tved Vandværk har et forholdsvist højt farvetallet. Værdien for farvetal har lig-
get omkring 10 Pt. mg/l i drikkevandet siden 1992. Grænseværdien er 15 Pt. mg/l ved forbru-
ger. Det vurderes, at der er tale om et naturlige højt indhold af organisk kulstof i området, idet 
der også ses et forholdsvist højt farvetal i Svendborg Vands drikkevand i Svendborgområdet. 
 
Der er fundet spor af 2,6-Dichlorbenzamid, BAM i drikkevandet fra Tved Vandværk siden 2002. 
Det er ikke i alle årene, at koncentrationen af BAM har været over detektionsgrænsen dvs. kon-
centrationen har været mindre end 0,005 µg/l h. Det højeste indhold af BAM, der er mål i van-
det ved afgang vandværk, var på 0,024 µg/l. Det var i 2008, og siden er indholdet af BAM faldet 
ved afgang vandværk.  
 
Fra 2015 har indholdet af BAM været under detektionsgrænsen hvert andet år. Stoffet blev ikke 
detekteret ved afgang vandværk den 29/1-2019, men der blev den 12/8-2019 registret et ind-
hold på 0,016 µg BAM/l i boring med DGU nr. 164.405. 
 
I 2013 blev der fundet et indhold på 0,021 µg/l af pesticidresten 4-CPP ved afgang vandværk. 
Stoffet er et nedbrydningsprodukt af det nu forbudte plantepesticid dichlorprop. Indholdet var 
den 2018 igen på 0,021 µg/l efter at have ligget lidt lavere i et par år. I analyse fra afgang vand-
værk fra den 29/1-2019 var indholdet af 4-CCP under detektionsgrænsen, mens der den 12/8-
2019 blev registret et indhold på 0,011 µg/l i boring med DGU nr. 164.405. 
 
Grænseværdien for indholdet af et pesticid relateret stof i drikkevand er 0,1 µg/l, og Svendborg 
Kommune vurderer, at når koncentrationerne af stofferne er en del under grænseværdien er 
den obligatoriske årlige kontrol med stofferne fuldt ud tilstrækkelig.  
 
Der er den 9/11-2017 analyseret for methyl- og desphenyl-chloridazon, MDPC/DPC ved afgang 
vandværk, og N,N-dimethylsulfamid, DMS den 15/8-2018, ligeledes ved afgang vandværk. 
Mens der ikke blev detekteret MDPC/DPC i vandet, blev der fundet 0,082 µg DMS/l. 
  
Indholdet af DMS ligger forholdsvis tæt på grænseværdien, og da der ikke er analyseret for 
DMS i 2019, ønsker kommunen, at indholdet af DMS overvåges med to analyser i 2020. Der 
analyseres automatisk for DMS i forbindelse med B-kontrollen i 2 kvartal, og derudover skal der 
foretages en ekstra analyse for DMS i 4 kvartal 2020. 
 
Hvis indholdet af DMS er over grænseværdien i en eller flere af analyser i 2020-21, kan kom-
munen bestemme, at det forhøjede analysefrekvens for DMS forlænges. Undersøgelserne skal 
bruges af vandværket til at forsøg at nedbringe indholdet af DMS. 
  
Der blev den 12/8-2019 analyseret for CTA i begge boringer. Stoffet kunne ikke detekteres 
 
Radioaktivitetsindikatorer   
Kommunen vurderer, at vandværkerne skal foretage mindst én kontrol for radioaktiviteten i van-
det ved afgang vandværk 
 
Det forventes ikke, at indholdet af radioaktive stoffer er problematisk, da de ofte forsvinder i for-
bindelse med vandbehandlingen.  
 
Hvis resultatet af kontrollen skulle vise et højt niveau, kan kommunen stille krav om, at kontrol-
len med radioaktivitetsindikatorer udvides. 
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Høring: 
Vandværket har modtaget 3. udkast til kontrolprogrammet den 24. april 2020. Tved Vandværk  
har den 4. juni 2020 skrevet, at de var indforstået med programmets analyse omfang og - fre-
kvens.  
 
Venlig hilsen 
 
Jakob Nørby 
Geolog 

 
Dir. tlf.: 6223 3418 

E-mail: jakob.norby@svendborg.dk 

 


