PRESSEMEDDELELSE
Misfarvet vand i Store Heddinge.
Nogle forbrugere i Store Heddinge Vandværks forsyningsområde har i perioder haft en brunlig
misfarvning af deres drikkevand.
Dette er heldigvis ganske ufarligt, men ret generende ved badning, tøjvask og ikke mindst er det
ulækkert at drikke. Misfarvningen forsvinder igen efter kort tid.
Årsagen er meget små jernpartikler som løsrives fra indersiden af vandrørene. I årevis har disse
partikler aflejret sig i rør og vandmålere. Når vandstrømmen i vandrørene pludseligt øges ved
store tapninger og pludseligt stoppes, så hvirvles dette materiale op og misfarver vandet. En
væsentlig årsag til dette skyldes åbning og lukning af brandhanerne, har vi erfaret på Store
Heddinge Vandværk. ”Der har tilsyneladende bredt sig den opfattelse, at man ganske gratis og
uden risiko kan hente vand fra brandhanerne.” – MEN, dette er ulovligt! Kun Brandvæsen og
Vandværk må betjene disse haner! Ud over misfarvninger kan man desuden risikere en egentlig
forurening af vort drikkevand, hvis slamsugere, kloakservice el lignende henter vand fra disse
haner.
Som en service overfor firmaer, der har behov for større vandmængder, har Store Heddinge
Vandværk opsat en blå stander foran Vandværket på Erikstrupvej 15 i Store Heddinge. Denne er
indrettet således, at såvel vort grundvand som ledningsnet beskyttes mod forurening og
misfarvninger.
I forsyningssikkerhedens navn vil Store Heddinge Vandværk være meget glade, når denne tapning
fra brandhanerne ophører. Forbrugerne kan hjælpe os og dem selv, ved at rapportere sådanne
ulovlige tapninger til Vandværket.
Store Heddinge Vandværk er i øjeblikket i gang med at aflåse brandhanerne og for i fremtiden at
reducere jerntilblanding i drikkevandet yderligere, er vi på vandværket i gang med at undersøge
mulighederne for en ekstra filtrering af jern fra vandet.
Desværre skal forbrugerne dog periodevis tåle misfarvninger i forbindelse med de opgravninger,
der over det næste års tid vil finde sted i Store Heddinge by, hvor samtlige ledningsejere skal
omlægge og forny deres ledninger, således også vandrørene i gader og veje.
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