
Hej Karin 

Tak for mødet i tirsdags og rundvisningen på vandværket.  Her er opfølgningen på den del, der har 
med indsatsplanlægningen at gøre.

Jeg vil gerne have jer til at melde tilbage på, om vi i indsatsplanen kan indgå aftale om følgende 
punkter:

- Videoinspektion af 3 de boringer (Boringerne ved Hørslev Boel er så nye, at der ikke behov 
for det pt.). Tidsrammen vil være 2013/2014.

- Deltagelse i arbejdsgruppe om overvågning. Skal nedsættes af vandværkerne i lokalområdet, 
når indsatsplanen er vedtaget (også 2013/2014)

De andre emner vi drøftede, men hvor der ikke er behov for opfølgning fra jeres side, var:

- Spredning af indvinding. Er allerede fordelt på tre kildepladser, så yderligere spredning er pt. 
ikke nødvendig.

- Alle boringer er allerede tilstrækkeligt sikret mod påkørsel.

- Oplandsbestemte analyser. Tilretning af analyseprogrammet for boringer, hvis er kan være 
forureningskilder i oplandet, der kan udgøre en trussel over for grundvandet. Det er Aarhus 
Kommunes ansvar at lave dette program.

Jeg har desuden noteret en del potentielle forureningskilder i BNBO og byen i øvrigt, som vi 
markerede på kortet. Dem inddrager vi i vores arbejde med vurdering af forureningsrisiko for jeres 
boringer. Når vi kommer længere med denne kortlægning, får I selvfølgelig mulighed for at 
gennemgå listen og rette/supplere den.

Vi følger op på boringen på Tåstrupvej 123, som I mente ikke var sløjfet endnu. 

Jeg lovede også at undersøge, om vi på en eller anden måde kan bruge jeres SRO-data med pejlinger 
til indberetning til JUPITER. Det vender jeg med vores leverandør af det system, vi bruger til 
inddatering af pejlinger.

ncp@aarhus.dk

16-11-2012
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Jeg vedlægger desuden rapporten den færdige rapport om Harlev som punktkilde, som jeg gav jer en 
printet version af på mødet. 

Med venlig hilsen

Niels Cajus Pedersen

Civilingeniør

Vandmiljø og Landbrug

Dir. +45 8940 6436, Mob. +45 2920 8150
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