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231 Strøby Ladeplads Vandværk, dispensation - orientering
09.08.00-K08-7-19 – SannePet
Resumé
Der meddeles midlertidig dispensation til Strøby Ladeplads Vandværk til at overskride
drikkevandskvalitetskriteriet for pesticider.
Indstilling
Teknik & Miljø indstiller til PMT, at
1. orienteringen tages til efterretning
Beslutning
1. Til efterretning idet vandværkerne opfordres til at informere tydeligt ved problemer
med vandkvaliteten.
Sagsfremstilling
Strøby Ladeplads Vandværk har to boringer og har i en årrække haft kendskab til høje
koncentrationer af pesticider i den ene af vandværkets boringer. Vandværket har derfor kun
indvundet mellem 10 og 20 % fra denne boring, for at det vand som blev leveret til
forbrugerne kun havde et lavt indhold af pesticider under grænseværdien.
Strøby Ladeplads Vandværk forsyner i alt 722 ejendomme, hvoraf 80-90 % er sommerhuse.
Der er ingen fødevarevirksomheder i forsyningsområdet.
Der bliver løbende tilføjet nye pesticider, som der skal analyseres for. Vandværket har ved
analyser i 2019 kunne konstatere, at der var flere forskellige pesticider i boringen. Samtidig
har vandværket forhøjet indhold af fluorid i den anden boring. Vandværket står altså nu med
det problem, at de enten må overskride grænseværdierne for pesticider eller for fluorid, for at
kunne levere vand til forbrugerne. Vandværket har derfor ansøgt Stevns Kommune, Natur og
Miljø om en dispensation til at levere vand til forbrugerne med enten fluorid eller pesticider
over grænseværdierne. Vandværket søger om en dispensation i 2 år, hvor de i den periode vil
finde en løsning. Strøby Ladeplads Vandværk har pt. ikke mulighed for at blive nødforsynet
100 % med vand fra et andet vandværk eller at blande vandet med vand fra et andet
vandværk.
I forbindelse med sagsbehandlingen har Natur og Miljø været i dialog med Styrelsen for
Patientsikkerhed, som har oplyst, at den sundhedsmæssigt acceptable grænse for fluorid ligger
på grænseværdien for drikkevand, og de anbefaler derfor ikke, at vandværket leverer vand
med for høje koncentrationer af fluorid. De oplyser desuden, at de sundhedsmæssige effekter
ved indtagelse af pesticider først ses ved en væsentligt højere koncentration end
grænseværdien for drikkevand - de vurderer derfor, at leverering af vand med koncentrationer
af pesticider over grænseværdien ikke vil udgøre en umiddelbar sundhedsmæssig risiko i
dispensationsperioden.
Stevns Kommune, Natur og Miljø har derfor afgjort, at der kan meddeles en midlertidig
dispensation til Strøby Ladeplads Vandværk til at overskride drikkevandskvalitetskritiriet for
pesiticider. Der gives samtidig et påbud til vandværket om at sikre en bedre vandkvalitet.
Dispensationen er gældende i 2 år. Dispensationen sendes ud snarest.
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Strøby Ladeplads Vandværk forsyner i alt 722 ejendomme, hvoraf 80-90 % er sommerhuse.
I 2018 oppumpede vandværket 43.829 m3 vand.
Der er ingen fødevarevirksomheder i forsyningsområdet.
Lovgrundlag
Vandforsyningsloven, LBK nr. 118 af 22. februr 2018
Drikkevandsbekendtgørelsen, BEK om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg nr.
1070 af 28. oktober 2019
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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