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Afgørelse om kontrolprogram for Allerslev Vandværk 2019 - 2023
Vi træffer hermed afgørelse om kontrolprogram for Allerslev Vandværk for perioden
2019 – 2023.
Programmet indeholder den pligtige A- kontrol, B – kontrol, boringskontrol, samt
egenkontrol på vandværket. Programmet beskriver herudover vandværkets tiltag til at
forebygge forurening, og til at mindske eller afværge risiko for forbrugernes sundhed.
Kontrolprogrammet med analysepakker er vedlagt som bilag.
Oplysninger om vandforsyningen
Allerslev Vandværk er et alment vandværk med CVR nr. 29109044. Allerslev Vandværk har
Jupiter nr.104691. Indvindingen sker fra boringerne DGU nr. 206.837 og 206.1230. I 2017 er
der produceret 14.765 m3 vand pr. år, som svarer til ca. 40 m³ pr. dag.
Vurdering
Kontrolprogrammet indeholder de lovpligtige kontrolparametre og kontrolhyppigheder.
Herudover indeholder programmet egenkontrol der kontrollerer og overvåger
indvindingsanlægget og behandlingsanlægget.
Inden for indvindingsoplandet ligger ingen kortlagte forureningslokaliteter.
Vandværket udfører egenkontrol, på vandværket to gange hvert år. Der er ugentlig kontrol
og tilsyn med vandforsyningsanlæggets tilstand og funktion. Komponenter på vandværket,
med betydning for vandkvalitet, udskiftes efter plan, f.eks. luftfilter på kompressor og
skylleluftblæser. Boringen på Nørregårdsvej tilses min. 4 gange årligt i forbindelse med
pejling. Boringen på Vandværket, samt rentvandstanke tilses i forbindelse med det
ugentlige tilsyn. Forbrugerne opfordres til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse – og tilmelding til
www.giftfrihaver.dk . Vandværket forsøger, at sikre de beskyttelseszoner, der ligger tæt på

indvindingsboringerne mod aktiviteter, der kan påvirke vandkvaliteten og boringerne
negativt.
Vandværket har udarbejdet beredskabsplan/alarmeringsplan i tilfælde af trusler mod
forsyningssikkerhed og forurening af vandet. Beredskabsplanen indeholder blandt andet
rollefordeling af ”hvem gør hvad” i forhold til fejlfinding, kommunikation til brugere og
myndigheder m.v.
På denne baggrund vurderer vi, at Allerslev Vandværks kontrolprogram 2019 – 2023 er
dækkende med henblik på, at:





kontrollere vandets kvalitet
efterprøve, at foranstaltningerne til begrænsning af risiciene for forbrugernes
sundhed i hele vandforsyningskædens længde, fra indvindingsområdet over indvinding, behandling og lagring og til distribution, fungerer effektivt.
mindske, eller afværge risiko for forbrugernes sundhed.

Lovgivning
Vores afgørelse om kontrolprogram for Allerslev Vandværk er truffet i henhold til § 7, stk. 3
i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg nr. 925 af 27. juni
2018.
I henhold til § 7 stk. 3 skal vi, som tilsynsmyndighed, fastlægge kontrolprogrammet i en
afgørelse. Herudover skal vi til enhver tid tage kontrolprogrammet op til fornyet vurdering,
når det er miljø- eller sundhedsfagligt begrundet. Kontrolprogrammet gælder i 5 år fra
2018 - 2022, før det jf. § 7 stk. 3 enten skal opdateres eller godkendes uden ændringer.
Bemærk, at hvis bekendtgørelsens bilag 1a-d og bilag 2 ændres inden næste opdatering af
kontrolprogrammet, f.eks. med tilføjelse af flere pesticider, så skal vandværket undersøge
for de paramtre der er tilføjet bilagene indtil vi opdaterer kontrolprogrammet næste gang.
Høring
Udkast til kontrolprogrammet var sendt i høring hos vandværket i høringsperioden fra den 1.
marts2018 – 6. marts 2019.
Klagevejledning, søgsmål, aktindsigt
I kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil 4 uger efter at
afgørelsen er offentliggjort jf. Vandforsyningslovens1 § 75, hvilket vil sige senest onsdag
den 10. april 2019.

Afgørelsen offentliggøres på Lejre Kommunes hjemmeside www.lejre.dk den 13. marts
2019.
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Vandforsyningsloven, jf. lovbekendtgørelse 125 af 26-01-2017

Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, jf. Vandforsyningslovens § 80.
Ønsker I at klage over afgørelsen, skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet via
klageportalen som I finder via https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-ogfoedevareklagenaevnet/ Her kan I også finde vejledning til, hvordan I klager og oplysning
om klagegebyr.
Afgørelsen kan afprøves ved domstolen, jf. § 81 i Vandforsyningsloven. Søgsmål skal
være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt.
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Vi gør opmærksom på, at alle har mulighed for at få aktindsigt i denne sag .
Har I spørgsmål eller bemærkninger
Hvis I har spørgsmål eller bemærkninger er I meget velkomne til at kontakte mig på
e-mail vinh@lejre.dk eller telefon 46 46 49 46.

Med venlig hilsen
Vinie Hansen
miljømedarbejder

Kopi til: Styrelsen for Patientsikkerhed, trost@stps.dk
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Offentlighedsloven (Lov nr. 606 af 12-06-2013), Forvaltningsloven (Lov nr. 571 af 19-12-1985, jf. lovbek. nr

433 af 22-04-2014) og Lov om aktindsigt i Miljøoplysninger (Lovbek. nr. 102 af 26-01-2017)

