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Tilbagemelding på tilsyn den 23. juni 2020
Tak for fremvisning af vandværket den 23. juni 2020.
I tilsynet deltog:
Lars Jensen (Assens Vandværk)
Minna Hald Andersen (Mariagerfjord Kommune)
Ved tilsynet blev der ført tilsyn med boringerne, rentvandsbeholder samt det tekniske
anlæg i vandværksbygningen. Der er ingen bemærkninger til anlægget. Vandværket er i fin
stand og velholdt.
Siden sidste tilsyn er der lavet følgende ændringer:
 Assens Vandværk er i gang med at skifte vandure. Der skiftes til elektronisk
vandmålere.
 Der er kommet nye pumpesøjler på udpumpningspumperne. Hver af pumperne
kan yde 13-14 m3/t.
 Der er kommet ny pumpe og stigrør i boring 1 med DGU nr. 49.395. Pumpen kan
yde 30 m3/t.
 Der er kommet ny pumpe og stigrør i boring 2 med DGU nr. 49.484. Pumpen kan
yde 20 m3/t.
 Verdo overvågningssystem af vandværket er udbygget.
 Der er monteret afkalkningsanlæg.
 Låg til råvandsstation til boring med DGU nr. 49.796 er sandblæst og malet.
 Der er påsat ny udluftning på boring med DGU nr. 49.796.
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Andet som blev drøftet:
 Ejer af juletræskultur vest for boring med DGU nr. 49.484 overholder ikke 25
meters beskyttelseszonen til boringen. Mariagerfjord Kommune indberetter til
Landbrugsstyrelsen og sender brev til ejer af arealet.
 Vandværksmøde. Der vil blive inviteret til vandværksmøde efter sommerferien. I
år vil hovedtemaet være BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO). BNBO for
Assens Vandværk er vist på vedhæftet kortbilag.
Mariagerfjord Kommune skal gennemgå alle BNBOer og vurdere behovet for
indsatser til beskyttelse af nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod fare
for forurening fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.
I kan finde mere information om BNBO på Danske Vandværker hjemmeside.
 Assens Vandværk har en hjemmeside, hvor forbrugerne blandt andet informeres
om vandkvalitet og kontaktoplysninger til bestyrelsen.
FB gruppe for Assens by har også været anvendt til information til forbrugeren.
Hjemmesiden mangler information om forsyningsområde, indvindingsområde
m.m. Omfanget af information til forbrugerne fremgår af kap 8 §29 i
drikkevandsbekendtgørelsen. Kommunen kan evt. være behjælpelig med at
fremsende pdf filer af kort over forsyningsområde og indvindingsområde, der kan
bruges på hjemmesiden
Vandkvalitet
 Boring med DGU nr. 49.796. Lav nitratindhold (0,36 mg/l i 2018), lav men
stigende sulfatindhold, lav chloridindhold. Ingen fund af pesticider eller
nedbrydningsprodukter.
 Boring med DGU nr. 49.484. Lav og faldende nitratindhold, lav men stigende
sulfatindhold, lav chloridindhold. Ingen fund af pesticider eller
nedbrydningsprodukter.
 Boring med DGU nr. 49.395. Ingen nitrat, lav sulfatindhold, forhøjet og stigende
chloridindhol. Arsen 5,1 mg/l i 2019. Fluorid 1,7 mg/l i 2019. Strontium 19.000
µg/l i 2019. Ingen fund af pesticider eller nedbrydningsprodukter.
 Ved blanding af vandet fra de tre boringer sikres det, at drikkevandet overholder
kvalitetskravene.
Når vi modtager personoplysninger, er vi forpligtiget til, at orientere dig om, hvordan vi
behandler dine oplysninger. Det kan du læse mere om på sidste side.
Har du spørgsmål til ovenstående eller andet vedrørende vandværket kan jeg kontaktes på
tlf. 97113635 eller mail miha@mariagerfjord.dk.
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Venlig hilsen
Minna Hald Andersen
Agronom
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Billeder fra tilsyn:

Adgang til rentvandstank

Afkalkningsanlæg
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Orientering om vores behandling af dine personoplysninger mv.:
Mariagerfjord Kommune har modtaget oplysninger fra dig. Når vi modtager personoplysninger, er vi forpligtet til at give
dig en række oplysninger, som du kan læse om i dette brev. Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens
artikel 13 og 14.
Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne sagsbehandle og træffe afgørelse vedrørende din henvendelse.
I kvitteringsskrivelsen for din henvendelse fremgår sagens formål.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger kan variere mellem typerne af ansøgning, men vil følge
af:
Naturbeskyttelsesloven, Museumsloven, Husdyrbrugloven, Lov om vandløb, Lov om okker, Fiskeriloven,
Miljømålsloven, Lov om vandplanlægning, Lov om beskyttelse af havmiljøet, Lov om kystbeskyttelse,
Miljøbeskyttelsesloven, Lov om vandforsyning, Planloven, Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter, Lov om drift af landbrugsjorder, Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Miljøoplysningsloven.
Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra c og e, samt databeskyttelsesloven § 11, stk. 1.
Kategorier af personoplysninger
Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger om dig, så som navn, adresse, telefonnummer og email. Vi bruger cpr.nr. for at kunne sende digital post.
Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til andre myndigheder eller organisationer. Der kan dog
forekomme situationer, hvor vi alligevel er forpligtet til at udlevere personoplysningerne, herunder hvis vi bliver det
pålagt af en retsinstans eller lov.
Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Mariagerfjord kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du
finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Mariagerfjord kommune
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
CVR-nr.: 29 18 94 55
Telefon: 97 11 30 00
Mail: raadhus@mariagerfjord.dk
Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores
databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på:
E-mail: dbr@mariagerfjord.dk
Opbevaring af dine personoplysninger, rettigheder og klagemuligheder:
Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger herunder opbevaring, dine rettigheder samt om dine
klagemuligheder til Datatilsynet på kommunens hjemmeside:
https://www.mariagerfjord.dk/Kommunen/Databeskyttelse
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