
   
 
 
 
Hatting Vandværk 
Att.: John C. Ullerup 
Storegade 33 
8700 Horsens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hatting Vandværk – opfølgning på nitrit OK 
 
 
Horsens Kommune og ALECTIA har modtaget en opfølgende kon-
trol for nitrit fra Hatting Vandværk, prøven er udtaget den 21. okto-
ber 2014 fra hane efter nyt filter 2 på vandværket. 
 
Analyseresultatet viser, at der ikke længere er forhøjet nitrit, op-
følgningen er hermed i orden. På den baggrund kan det gamle fil-
ter nu frakobles.  
 
Fakta 
Du har den 15. oktober 2014 oplyst, at Hatting Vandværk i juli 
2014 har fået installeret et nyt filter på vandværket. Silhorko har 
varetaget installation og indkøring af filtret. I hele indkøringsperio-
den har det gamle filter været koblet i serie efter det nye filter for at 
sikre at vandkvaliteten, der leveres til forbrugerne, lever op til gæl-
dende kravværdier.  
 
Den 20. oktober 2014 sender du pr. mail med forespørgsel på fra-
kobling af det gamle filter. Horsens Kommune og ALECTIA svarer 
pr. mail samme dag, at I bør vente med at frakoble det gamle filter 
til analyser viser, at grænseværdien på det nye filter kan overhol-
des. Ligeledes anbefales I fortsat at følge udviklingen i nitrit ved 
afgang vandværk. 
 
Det seneste analyseresultat fra den 21. oktober 2015 viser at 
grænseværdien på det nye filter nu kan overholdes, og på den 
baggrund kan det gamle filter nu kobles fra. 
 
Med henblik på at sikre at nitritindholdet fortsat overholder græn-
seværdien, anbefales at få udtaget en opfølgende kontrol i de-
cember 2014. 
 
Henstilling: 
På baggrund af ovenstående henstilles til: 
 

Teknik og Miljø  
Natur 

 
Rådhustorvet 4 

8700 Horsens 
Telefon: 76292929 

 
horsens.kommune@horsens.dk 

www.horsenskommune.dk 
 
 

Sagsnr: 13.02.02-K08-159-14  
 

Dato: 23.10.2014 
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• At der bestilles opfølgende kontrol ved laboratoriet til udta-
gelse ved afgang filter 2 med analyse for nitrit, med udta-
gelse senest den 19. december 2014. Såfremt I skal have 
udtaget en ordinær kontrol inden årsskiftet, kan analysen 
for nitrit slås sammen med denne. 

 
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 drikke-
vandskvaliteten 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 
 

 

 


