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Hatting Vandværk – opfølgning på nitrit

Horsens Kommune og ALECTIA har modtaget en normal kontrol
fra Hatting Vandværk, prøven er udtaget den 10. oktober 2014 fra
hane efter nyt filter 2 på vandværket.
Analyseresultatet ved afgang nyt filter 2 viser forhøjet nitrit på
0,029 mg/l (grænseværdi 0,01 mg/l).
Fakta
ALECTIA har på vegne af Horsens Kommune rettet henvendelse
til dig den 15. oktober 2014.
Du oplyste, at I har fået installeret et nyt filter (filter 2) i starten af
august 2014. Det gamle filter er fortsat placeret efter det nye filter
for at sikre at vandkvaliteten, der leveres til forbrugerne, lever op til
gældende kravværdier. Du oplyste, at det er Silhorko der har varetaget indkøringen af det nye filter.
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Det blev aftalt, at du vil kontakte filterleverandøren Silhorko, med
henblik på yderligere justering af filtret i forhold til nitrit.
Såfremt der gennemføres justeringer på filtret gøres opmærksom
på, at der bør gå ca. 3 uger før den opfølgende kontrol udtages af
laboratoriet. Tidsfristen i dette brev er derfor sat efter dette.
Aftale – henstilling:
På baggrund af ovenstående henstilles til:
•
•

At der tages kontakt til filterleverandøren for en kontrol af
filteranlægget, med henblik på afklaring af årsag til forhøjet
nitrit.
At der bestilles opfølgende kontrol ved laboratoriet til udtagelse ved afgang filter 2 med analyse for nitrit, med udtagelse senest den 1. december 2014.

Dato: 15.10.14

Spørgsmål og kommentarer kan rettes til ALECTIA, Kirsten Linå
Jensen på tlf. 2713 8036 eller Annette R. Poulsen på tlf. 23 39 49
78, som indtil videre varetager opgaven med at overvåge drikkevandskvaliteten for Horsens Kommune.
Med venlig hilsen
Poul Dall
Biolog
Telefon direkte: 76292539
Mail: pda@horsens.dk

Kopi:
• Sundhedsstyrelsen, senord@sst.dk
• ALECTIA A/S, Att. Annette R. Poulsen, arp@alectia.com
• ALECTIA A/S, Att. Kirsten Linå Jensen, kije@alectia.com

