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NOTAT 

Analyser af drikkevandet mellem Harboøre og Thyborøn. 

Der er den 26/4 udtaget prøver af drikkevandet 9 steder mellem Harboøre og 
Thyborøn. 

Status for modtagelse af analyseresultater 
Alle analyseresultater er nu modtaget fra laboratoriet.  

Bemærkninger til analyseresultaterne 
Der er ikke fundet indhold af stoffer over grænseværdierne for drikkevand  i 
prøverne.  

Der er fundet indhold af enkelte stoffer under grænseværdierne. De enkelte fund 
gennemgås herunder. 

• Kildefeltet Tolum boring 43.74. Boringen leverer vand til Cheminova. 

Der er fundet fenol i prøven indholdet er på 0,076 µg/L. Grænseværdien for 
drikkevand er på 0,5 µg/L. 

• Kulfilterhuset 

Der er fundet fenol i prøven. Indholdet er på 0,063 µg/L. Grænseværdien 
for drikkevand er på 0,5 µg/L. 

Der er fundet xylen i prøven. Indholdet er på 0,02 µg/L. Grænseværdien er 
på 10 µg/L.  

Der er fundet chloroform i prøven. Indholdet er på 0,03 µg/L. 
Grænseværdien er ”så lavt som muligt”. 

Der bruges kun lidt vand i kulfilterhuset og indholdet af de miljøfremmede 
stoffer kan stamme fra pakninger eller lignende, der med tiden afgiver små 
mængder stof til vandet. 

• Enkeltejendomsforsyningen 
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Der er fundet fenol i prøven. Indholdet er på 0,074 µg/L. Grænseværdien 
for drikkevand er på 0,5 µg/L. Resultatet af de øvrige parameter tyder på at 
vandet indvindes fra et område med moseaflejringer, og det kan være 
forklaringen på fenolindholdet, idet fenol kan dannes naturligt sådanne 
steder. 

• Den gamle drikkevandsledning 

Der er fundet fenol i prøverne både før og efter Rønland. Indholdet er på 
0,068 og 0,056 µg/L. Grænseværdien for drikkevand er på 0,5 µg/L. 

• Den nye drikkevandsledning 

Der er fundet fenol i prøverne efter Rønland. Indholdet er på 0,12 µg/L. 
Grænseværdien for drikkevand er på 0,5 µg/L. 

• Cheminovas drikkevandsforsyning 

Der er fundet fenol i prøverne. Indholdet er på 0,051 µg/L. Grænseværdien 
for drikkevand er på 0,5 µg/L.  

Der er fundet spor af OCDD (en dioxin). Indholdet er på 3,7 pg/L, hvilket er 
lavt og egentlig under det metoden kan detektere (4 pg/L). Der er ingen 
grænseværdi for stoffet i drikkevand, men indholdet ligger ca. 100.000 
gange under det som WHO betegner som acceptabel daglig indtagelse. 

Udover det xylen og chloroform der er fundet i vandet til kulfilterhuset, og sporene 
af OCDD, er fenol det eneste stof, der er konstateret i vandet. Stoffet er fundet i 
alle prøver bortset fra prøven fra vandværkets boring og prøven fra den nye 
ledning før Rønland. Det fundne indhold er lavt, og ligger i de fleste tilfælde tæt på 
metodens detektionsgrænse. Det fundne indhold af fenol ligger under 
grænseværdien for drikkevand. 

Der er også i amtets grundvandsovervågning konstateret fenol i flere boringer, 
hvor der ikke umiddelbart kan konstateres en forureningskilde. Der har tidligere 
været problemer med for højt baggrundsniveau af fenol på det anvendte 
laboratorium, man laboratoriet har anført at disse problemer ikke længere 
eksisterer. Der er sidst i 1990’erne lavet en del reparationsarbejder på Engbjerg 
vandværk og på den nye ledning. Brug af lim og fugemasse med indhold af fenol 
kunne også forklare indholdet i vandværksledningerne, men ikke de øvrige steder. 

Da der er konstateret fenol både i ledningerne og ved boringerne, må det 
betragtes som usandsynligt at stoffet kommer fra forureningen på Harboøre 
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Tange. Fra amtets side vil der ikke blive taget yderlige skridt til forklaring på fenol 
fundene. 

Cheminova skal foretage analyser af dioxiner i afkastrøgen fra flere anlæg. 
Analyserne sammenholdes med fundet af OCDD, men eller foretages der fra 
amtets side ikke yderlige skridt i sagen. 


