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         Havdrup, den 1.10.2017 

 
      Orientering til vandværkets andelshavere 
            
 
I den seneste tid har der i pressen og på fjernsynet været fokus på følgen-
de to emner, der har særligt interesse for alle vandværkets brugere: 
 

1. Kalk i vandet 
 

2. Fund af sprøjtemidlet desphenyl-cloridazon i drikkevandet 
 

Kalk i vandet er et problem, der stilles spørgsmål om. Vandet i Havdrup er 
hårdt vand og der har igennem årene været forsøgt at finde mange mere 
eller mindre gode løsninger. Ingen har dog indtil dato kunnet finde den ret-
te balance mellem nytteværdien af kalken i vandet og de ulemper der føl-
ger med det hårde vand. 
 
Det ser imidlertid ud til, at Brøndby Vandværk har fået et anlæg etableret, 
der kan løse problemet. Bestyrelsen har i den anledning besluttet at tage 
kontakt til Brøndby Vandværk, med henblik på at undersøge mulighederne 
for, at et tilsvarende anlæg kan være løsningen for Havdrup Vandværk. Vi 
håber, at vi til den ordinære generalforsamling i marts måned vil kunne gi-
ve en yderligere orientering. 
 
Fund af sprøjtemidlet desphenyl-cloridazon i drikkevandet fra ind-
ledningsvis 2 vandværker og det har naturligvis medført bekymringer i 
vandværkssektoren, da sprøjtemidlet har været forbudt i Danmark i de sid-
ste 20 år. Efterfølgende er der konstateret rester af sprøjtemidler andre 
steder, dog ikke i en koncentration, der anses som sundhedsfarlig. 
 
Havdrup Vandværk har umiddelbart efter oplysningerne om fundet af det 
forbudte sprøjtemiddel anmodet analyseinstituttet Eurofins Miljø A/S om at 
foretage en kontrol af vores drikkevand. Resultatet af målingen er, at sprøj-
temidlet desphenyl-cloridazon ikke findes i vores drikkevand, så alle kan 
fortsat nyde vores gode og rene vand. 
 

 
P.v.v. 

 
Per Felby 
Formand 


