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Varsel om nyt kontrolprogram1 for Ulbølle Vandværk 
2020-25 
 
Hermed modtager I til det fastlagte kontrolprogram fra 2020 til 2025,  
som skal sikre en regelmæssige kontrol af vandkvaliteten fra vand-  
forsyningen. 
 
Der kan klages over denne afgørelsen frem til den 10. februar 2020 –  
se klagevejledningen. 

 
Analysefrekvens  
A-analyse: 4 gange årlige.  
Straksprøve udtaget fra forbrugers taphane. 
 
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 hver andet 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: 
 
Escherichia coli (E. coli), coliforme bakterier, kimtal ved 22 °C, farve,  
turbiditet, smag, lugt, pH, ledningsevne og jern. 
 
  

                                                 
1 BEK. nr. 1070 af 28/10/2019 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 
  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210700 
 
 

Til Ulbølle Vandværk 
 

Kultur, Erhverv og Udvikling 

Natur og Miljø 

Svendborgvej 135 

5762 Vester Skerninge 

 

Fax. +4562228810 

 

jakob.norby@svendborg.dk 

www.svendborg.dk 

13. januar 2020 

 

Sagsid: 18/347 

Afdeling: Natur og Klima 

Ref. jno 

 
Åbningstider: 

Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00 

Torsdag Kl. 10.00-16.30 

Fredag Kl. 09.00-14.00 

 



 

 Side 2 af 6 

Første analyse ved forbruger skal ledsages af analyse for uorganiske sporstoffer, Bilag 1b. 
Der analyseres for alle parametre med undtagelse af sølv og halogenholdige omdannelses-
produkter.  
 
Det anbefales, at vandværket mindst foretager en A-kontrol med vandet på ledningsnettet/af-
gang vandværk i tilknytning til den første A-kontrol i en ejendom.  
 
Derudover anbefales det, at vandet på ledningsnettet/afgang vandværk samtidigt analyseres 
for bly, jern, kobber, krom og nikkel eller hele bilag 1b. Herved kan vandværket vise, at evt. 
problem med metaller i vandet skyldes forbrugerens installation. 
 
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 omdannelses-
produkter. 
 
Radioaktivitetsindikatorer: 
Der undersøges kun for radioaktivitetsindikatorer i forbindelse med den første kontrol for B-
parametre med mindre resultatet er højt, og kommunen derfor bestemmer andet. 
 
Bilag 1 c:  
Herfra analyseres der kun for benzen og pesticider jf. bilag 2 i bekendtgørelsen. 
 
Hvert andet år skal der analyseres for klorerede opløsningsmidler og som minimum tetrachlo-
rethylen, PCE og cis-1,2-dichlorethylem, CDCE. 
 

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 analy-
seres for benzen (indikator oliestoffer). 
 

Gyldighed af kontrolprogrammet  
Kontrolprogrammet gælder frem til 1. januar 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 ana-
lysefrekvens og evt. analyseomfang frem til kvalitetskravet til drikkevand igen kan overholdes. 
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Klagevejledning 
Vandværket og enhver med individuel væsentlig interesse i sagens udfald kan klage til Miljø- 
og Fødevareklagenævnet over kommunens afgørelse efter Vandforsyningslovens §752.  

Du er klageberettiget, hvis du er part i sagen, har en retlig interesse i sagen eller repræsente-
rer en landsdækkende forening og organisation, der som hovedformål har beskyttelsen af na-
tur 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 13. 
januar 2020, og sidste dag for klage er den 10. februar 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 privatper-
son 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 klagepor-
talen. 
 
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). 

 
Baggrund for afgørelsen 
 
Analysefrekvens 
På baggrund af de seneste fem års indvinding, evt. trends og korrektion for afvigende år, er 
Ulbølle Vandværk vurderet til at indvinde omkring 184 m3 grundvand pr. dag. 

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

                                                 
2 Lov om vandforsyning m.v. Jf. lovbek. nr. 118 af 22. februar 2018 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=198692 
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Analyseomfanget 
Analyseomfanget skal tage udgangspunkt i de lokale forhold herunder evt. forurenede grunde 
og resultaterne af tidligere analyser. 

Lokale forhold  
Vandværkets placering vurderes ikke at afsted komme særlige analyser. 
 
Forurenede grunde  
Der ligger to V1 kortlagte grunde indenfor 300 m fra boringerne og en V2 kortlagt grund knap 
½ km opstrøms boringerne.  
 

 
 
Den nærmeste kortlægning 479-81198 er oprettet på baggrund af motorcykelværksted gen-
nem 20 år. Den anden 479-81076 er kortlagt på baggrund af en nedgravet olietank på 10.000 
l tilknyttet gartneri.  
 
V2 kortlægningen 427-00002: Fåborgvejens losseplads ligger ca. 500 m opstrøms vandvær-
kets boringer. Region Syddanmark registreret en moderat til kraftig forurening med oliestoffer 
og pesticidrester samt en moderat forurening med chlorerede opløsningsmidler. Af de chlore-
rede opløsningsmidler er det især de to stoffer tetrachlorethylen, PCE og cis-1,2-dichlorethy-
lem, CDCE, der er fundet.  
 
Regionen har etableret tre moniteringsboringer umiddelbart nedstrøms for lossepladsen. Re-
gion Syddanmark har anbefalet, at vandværket moniterer for klorerede stoffer hvert andet år.  
  
Svendborg Kommune vurderer derfor, at Ulbølle Vandværk som minimum skal analysere for   
tetrachlorethylen (PCE) og Cis-1,2-Dichorethylen (CDCE) hvert andet år. Derudover stilles der 
krav om analyse for benzen, som er et indikatorstof for olieprodukter. Se skema i bilag 2. 
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Påvisninger i tidligere analyser 
Der er siden 2013 sporet bentazon i drikkevandet fra Ulbølle Vandværk. Indholdet er under 
grænseværdi på 0,1 mikrogram/l, men siden det første fund i grundvandet er indholdet af 
bentazon steget. Ved den senest analysen fra den 22. november 2019 var koncentrationen 
oppe på 0,068 mikrogram/l.  
 
Nedenfor er analyseresultaterne for bentazon sat ind i to koordinationssystemer, og hvis ud-
viklingen af bentazon i grundvandet følger tendensen i det venstre koordinatsystem kan græn-
seværdien overskrides allerede i 2020. 
 

 
 
Analyserne er derfor tilrettelagt således, at der analyseres for bentazon hvert halve år ind til 
2022.  
 
Hvis indholdet af bentazon kommer over grænseværdien på 0,1 mikrogram/l, vil den halvårlige 
monitering blive forlænget, og vandværket vil blive bedt om at se på, hvordan indholdet kan 
bringes ned.  
 
Vandværkets opbygning gør, at der ikke er mulighed for at ændre indvindingsstrategien uden 
at der skal fortages store ændringer på værket. Hvis indholdet af bentazon kommer over 
grænseværdien, kan vandværket enten undersøge mulighederne for at etablere en eller flere 
ny boringer eller gå sammen med Vester Skerninge Vandværk. Indholdet af bentazon i grund-
vandet kan stamme fra den gamle losseplads. 
 
Øvrige pesticider 
Der har ikke været fundet spor af BAM, 2,6-dichlorbenzamid, i grundvandet. 
 
Der blev undersøgt for DMS, N,N-Dimethylsulfamid, 1,2,4 Triazol samt Chloridazon og dets 
nedbrydningsprodukter i efteråret 2017, og stofferne kunne ikke detekteres.  
 
Chloridazon og nedbrydningsprodukter blev foretaget i boring 164.515, mens prøven for de 
andre stoffer blev udtaget ved afgang vandværk. 
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Den 10. oktober 2018 blev der undersøgt for 419 stoffer afgang vandværk og bortset fra 
Bentazon, blev der ikke fundet rester af sprøjtemidler.  
 
Der blev undersøgt for CTA, chlorothalonil-amidsulfonsyre den 1 maj 2019 og stoffet blev ikke 
registreret.  
 
Det vurderes, at den obligatoriske årlige pesticidkontrol er et tilstrækkeligt analyseomfang for 
at monitere for de ovennævnte stoffer. 
Der stilles vilkåret om analyse for benzen i boringskontrollen er stillet jf. forsigtighedsprincip-
pet. 
 
Radioaktivitetsindikatorer   
Det forventes ikke, at indholdet af radioaktive stoffer i drikkevand er problematisk, da de ofte 
forsvinder i forbindelse med vandbehandlingen. Kommunen har valgt, at vandværkerne skal 
foretage mindst én kontrol for radioaktiviteten i vandet ved afgang vandværk, fordi der gene-
relt er en forhøjet naturlige baggrundsstråling på Sydfyn.  
 
Hvis resultatet af kontrollen skulle vise et højt niveau, kan kommunen stille krav om at kontrol-
len for med radioaktivitetsindikatorer skal udføres hvert år. 
 
Straksprøverne ved forbrugerne 
Ulbølle Vandværks forsyningsområde har flere forholdsvis lange strenge ud fra Ulbølle by. 
Kommunen vurderer, at der skal vælges fem forbruger spredt ud over forsyningsområdet for, 
at det er tilstrækkelig dækket.  

Ulbølle Vandværk har den 6. december 2019 fremsendt adresserne på fem forbrugssteder, 
som følger kommunens anvisninger. 

Høring: 
Vandværket har senest modtaget udkast til kontrolprogrammet den 10. januar 2020. De har 
den 11. januar 2019 skrevet, at de er indforstået med kontrolprogrammet.  
 
Venlig hilsen 
 
Jakob Nørby 
Geolog 

 
Dir. tlf.: 6223 3418 

E-mail: jakob.norby@svendborg.dk 


