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den 21. september 2017 /AKK

Nyhedsbrev til medlemmerne af Vandrådet
Opfordring til af få taget en analyse – af desphenyl-chloridazon.
Som det fremgår i pressen er der nu fundet et pesticid nedbrydningsprodukt (desphenylchloridazon) på flere vandværker i Danmark, og da pesticidet er anvendt til bl.a. roedyrkning
indtil 1990’erne kunne vandværkerne i Guldborgsund Kommune måske blive berørt.
Vandrådet i Guldborgsund har derfor kontaktet kommunen om hvorledes vi skal forholde os.
Anbefalingen fra kommunen er at hvis Jeres vandværk i år iflg. den normale prøvetagningsplan
skal have foretaget en kontrol for pesticider og nedbrydningsprodukter anbefaler de også at
få tilføjet en analyse for Desphenyl-Chloridazon (testkode hos eurofins CA23N).
Skal I ikke jf. ovennævnte have udtaget en analyse iflg. prøvetagningsplanen i 2017 anbefaler
kommunen, at I for foretaget en enkeltstående analyse for Desphenyl-Chloridazon (testkode hos
eurofins CA23N) inden udgangen af 2017.
Ovenstående prøver foretages som afgang vandværk.
Hvis analysen viser overskridelse af grænseværdien bør der formentlig foretages en analyse af
boringerne.
Men rådet er altså at få foretaget en analyse afgang vandværk og se hvad resultatet viser!
Der er rigtig mange vandværker der kommer til Temadagen i Bangs Have lørdag d. 23. september 2017 og
de vil have mulighed for at drøfte problemstillingen med Guldborgsund Kommune og Eurofins som begge er
repræsenteret på dagen!

Persondataforordningen og it-sikkerhed dem 2. november 2017 på Kikko.
Vandrådets næste arrangement handler om Persondataforordningen, og det er vigtigt, at alle vore
medlemmer deltager i mødet den 2. november – kl. 17:45 på Kikko, Nykøbing F
Vi starter med en let buffet, hvorefter Danske Vandværker har indlæg om persondataforordningen,
der er en forbrugerbeskyttelse, og der er fokus på hvordan vi opbevarer personoplysninger.
Vi sender invitation ud i oktober med tilmeldings-tilbagemelding.
Vor hjemmeside har fået nyt layout.
Vi har konverteret vor hjemmeside www.guldborgsundvandraad.dk til Rambøll layout, for
herigennem at sikre, at flere kan opdatere og det vil være lettere ved kommende udskiftninger i
bestyrelsen.
Venlig hilsen
Vandrådet i Guldborgsund Kommune
Bestyrelsen

