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Forord
Nærværende plan er udarbejdet for
Aabenraa Kommune og udgør byrådets:
FORSLAG TIL:
Vandforsyningsplan for Aabenraa Kommune
2010 – 2018
Byrådets forslag til vandforsyningsplan er
offentligt annonceret i de lokale ugeblade
og fremlagt til gennemsyn på
borgerservicecentrene. Planen kan
endvidere ses på kommunens hjemmeside
www.aabenraa.dk
Byrådets forslag til vandforsyningsplan
fremlægges til offentlig høring i mindst 8
uger.
I høringsperioden kan der fremsendes
skriftlige bemærkninger til
vandforsyningsplanen. Byrådet vurderer
efterfølgende i hvilket omfang eventuelle
bemærkninger og forslag til ændringer der
indarbejdes i den endelige plan.
Forslaget har samtidig været forelagt
Embedslægeinstitutionen og Statens
Miljøcenter for eventuelle udtalelser til
planen.
Efter offentlighedsfasen behandler byrådet
de indkomne bemærkninger og indsigelser.
Det besluttes herefter hvilke ændringer og
tilføjelser, der skal foretages i planen og
herefter er Vandforsyningsplanen endelig
godkendt af Aabenraa Kommune.
Herefter offentliggør byrådet en meddelelse
om planens vedtagelse.
I henhold til Vandforsyningsloven kan
byrådets vedtagelse af
vandforsyningsplanen ikke påklages til
anden administrativ myndighed.
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Stamdata Vandværker Aabenraa kommune 2010.
Udtræk Geoenviron: 2010.
Vandværksnavn:
Andelsselskabet Øster
Løgum
Vandværk
Barsø Vandværk
Bjerndrup Vandværk
Bolderslev Vandværk
Bov
Vandforsyningsselskab
I/S
Bovrup Vandværk
Bylderup Lendemark
Vandværk
Bylderup-Bov
vandværk
Bølå Vandværk
Felsted vandværk I/S
Fogderup Vandværk
Fårhus vandværk
Genner Vandværk
Gåskær Vandværk
Hellevad vandværk
Hjordkær vandværk

Vandværks adresse:
Langbjergvej 12 - Øster
Løgum
Barsø Bygade - Barsø
Bjerndrup Bygade 3 B Bjerndrup
Bolderslev Hovedgade 11

Ejerforhold:

Forsynings Tilladelse
opland:
m3/år.

Privat
6230
6200

Rødekro
Aabenraa

6200
6392

Aabenraa
Bolderslev

Hærvejen 20 B
Varnæsvej 749, 6200
Aabenraa

6330

Padborg

6200

Gammel Sottrupvej 6

6372

Bylderup Bov Bygade 18 A
Bølåvej 4
Tværgade 1 A

6372
6360
6200

Egebjergvej 30
Mejerivej 1 D - Fårhus
Genner Bygade 7 A
Gåskær Byvej 1A - Gåskær
Sønderløkke 5
Kirkegade 17 - Hjordkær
Hokkerup Gade 16 Rønshoved

6372
6330
6230
6392
6230
6230

Aabenraa
BylderupBov
BylderupBov
Tinglev
Aabenraa
BylderupBov
Padborg
Rødekro
Bolderslev
Rødekro
Rødekro

6340

Kruså

6230
6200
6340
6340
6200

Rødekro
Aabenraa
Kruså
Kruså
Aabenraa

6330

Padborg

6330

Privat
Privat
Privat

Se bilag 7.
Se bilag 7.

20.000
6.000

Se bilag 7. 15.000
Se bilag 7. 230.000

Privat

Hokkerup Vandværk
Hovslund St.
Stationsvej 1 - Hovslund
vandværk
Kliplev Vandværk
Kliplev Søndergade 5, Kliplev
Kollund Vandværk I/S
Gl. Kirkevej 5 B - Kollund
Kruså Vandværk
Åbjerg
Løjt Kirkeby Vandværk
Løje Nørrevang 4
Padborg Vandværk
A.m.b.a.
Toldbodvej 1
Padborg Vandværk
A.m.b.a.
Vejbækvej 2A
Ravsted Vandværk

Ravsted Hovedgade 56

6372

Rens Vandværk
Rise Vandværk
Rugbjerg Vandværk
Rødekro Vandværk
Nord
Rødekro Vandværk
Syd
Røllum - Torp
vandværk

Rens Skolevej 1
Vandværksvej 8
Rugbjergvej 21 - Rugbjerg

6372
6230
6230

Padborg
BylderupBov
BylderupBov
Rødekro
Rødekro

Vestergade 18 C

6230

Rødekro

Vestergade 18 C

6230

Rødekro

Tinglevvej 231

6200

Aabenraa
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Se bilag 7.
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat

35.000

Se bilag 7. 100.000
Se bilag 7.

61.000

Se bilag 7. 100.000
Se bilag 7. 20.000
Se bilag 7. 130.000
Se
Se
Se
Se
Se
Se

bilag
bilag
bilag
bilag
bilag
bilag

7. 20.000
7. 15.000
7. 80.000
7.
6.000
7. 140.000
7. 200.000

Se bilag 7.
Se
Se
Se
Se
Se

bilag
bilag
bilag
bilag
bilag

35.000

7. 35.000
7. 100.000
7. 125.000
7. 85.000
7. 190.000

Se bilag 7. 500.000
Se bilag 7. 400.000
Se bilag 7. 140.000
Se bilag 7.
Se bilag 7.
Se bilag 7.

35.000
60.000
15.000

Se bilag 7. 175.000
Se bilag 7. 175.000
Se bilag 7.

15000

Rønshoved Vandværk
Strandgades
Vandværk
Sønderhav Vandværk
Terkelsbøl vandværk
Tinglev Gamle
Vandværk
Tinglev Ny Vandværk
Tornhøj Vandværk
Tråsbøl vandværk
Tumbøl vandværk
Uge vandværk
Varnæs Vandværk
Aabenraa Vandfor.
Farversmølle
Vandværk
Aabenraa Vandfor.
Lindsnakke Vandværk
Aabenraa Vandf.
Loddenhøj Vandværk
Aabenraa
Vandforsyning Søgård Vandværk
Årslev Vandværk

Fjordvejen 99 B

6340

Kruså

Privat

Strandgade 34 - Felsted
Fjordvejen 71 B Sønderhav
Terkelsbøl Bygade 48 Terkelsbøl

6200

Aabenraa

6340

Kruså

6360

Tinglev

Hovedgaden 16
Skovfennen 4
Kidingvej 69, Tråsbøl
Gadekær 3, Tråsbøl
Blæsbjergvej 9, Tumbøl
Uge Tværgade 10
Varnæsvej 680 B

6360
6360
6200
6200
6200
6360
6200

Tinglev
Tinglev
Aabenraa
Aabenraa
Aabenraa
Tinglev
Aabenraa

Fladholm 11

6200

Aabenraa

Offentligt

Se bilag 7. 950.000

Lindsnakkevej 37 B

6200

Aabenraa

Offentligt

Se bilag 7. 600.000

Slugten 30

6200

Aabenraa

Offentligt

Se bilag 7.

50.000

Ahlefeldtvej 9, Søgård
Årslevvej 18

6200
6230

Aabenraa
Rødekro

Offentligt
Privat

Se bilag 7.
Se bilag 7.

24.000
25.000

Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat

Se bilag 7.

15.000

Se bilag 7.
Se bilag 7.

15.000

Se bilag 7.

15.000

Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se

bilag
bilag
bilag
bilag
bilag
bilag
bilag

7.
7. 230.000
7. 20.000
7. 25.000
7. 35.000
7. 30.000
7. 125.000

Status:
juli 2010
laoe..
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Kontaktpersoner: Private vandværker Aabenraa 2010.
Helmut
Heldbjergvej 4,
6200
74643174
Tschiskala (f)
Bjerndrup
Aabenraa
Svend E.
Heldbjergvej 23,
6200
74643238
Lorenzen (k)
Bjerndrup
Aabenraa
Bolderslev
Sven Johannsen
Vollerupvej 13,
6392
74642494/4055749
Vandværk
Todsbøl
Bolderslev
4
Bov
Tonny
Padborgvej 24, Bov
6330
74673163
Mortensen (k)
VandforsyningsPadborg
selskab I/S
Bovrup Vandværk
Kristian
Kielsbjergvej 3,
6200
74680561
Kristiansen (f)
Bovrup
Aabenraa
Chresten
Bovrup Kirkevej 15,
6200
74680074
Schmidt (k)
Bovrup
Aabenraa
Bylderup-Bov
Peter Sørensen
Lundvej 11
6372
74762686
Vandværk
(f)
BylderupBov
Thomas
Stenmildvej 24
6372
74762468
Petersen (k)
BylderupBov
BylderupHening Hansen
Surreroj 14
6372
74762633
Lendemark Vandv.
BylderupBov
Bølå Vandværk
Peder D.
Grænsevejen 45
6360
74648550
Sørensen
Tinglev
Barsø Vandværk
Paul Svennesen
Barsø Bygade 58
6200
61758503
(f)
Aabenraa
Felsted Vandværk
Kjeld Jessen
Tværgade 1B
6200
29792011
Felsted
Aabenraa
Ib Andersen (k)
Højtoften 30
6200
74685866
Aabenraa
Fogderup
jan Christiansen Fogderup Bygade 1
6372
74647194/4036599
Vandværk
(f)
Bylderup4
Bov
Faarhus Vandværk Knud W. Nissen
Frydendalvej 40
6330
74676612
Padborg
Genner Vandværk
Gunnar Bruhn
Nørreskovvej 2,
6230
74698844
(f)
Genner
Rødekro
Gåskær Vandværk
Jakob MolboGåskær Byvej 1
6392
86129803
Schulz
Bolderslev
Hellevad Vandværk Freddy Hansen
Langager 12,
6230
74669603
(f)
Hellevad
Rødekro
Bruno Terp (k)
Møllegade 2,
6230
74669355
Hellevad
Rødekro
Hjordkær
Peter Nørgaard
Kirkegade 13,
6230
74666274/2013367
Vandværk
(f)
Hjordkær
Rødekro
4/20164916
Ida Hansen (k)
Solsortvej 10
6230
74666284/6175230
Rødekro
5
Hokkerup
Edmund
Rønshovedvej 2
6340 Kruså
74688494
Vandværk
Mogensen
Holbøl Vandværk
Svend Aage
Åbenråvej 32
6340 Kruså
74608329
Thielsen
Hovslund St
Kresten
Løvmosevej 1
6230
74664681/2441747
Vandværk
Lorentzen (f)
Rødekro
3
Bjerndrup
Vandværk
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Ib Deele

Stationsvej 37

6230
74664174/2147077
Rødekro
4
Kliplev Vandværk
Bent Hansen (f) Skolegade 7, Kliplev
6200
74687489/3070086
Aabenraa
8
Lorens Jessen
Ahornvej 2
6200
74687313/3054731
(k)
Aabenraa
7
Kollund Vandværk
Svend Erik
Elsøvej 6, Kiskelund 6340 Kruså
74678699
Lassen
Krusaa Vandværk
Svend Aage
Slipskoven 38
6340 Kruså 74673922/2864557
kromann (f)
1
Løjt Kirkeby
Jørgen Koldby
Svinget Løjt 6
6200
74618540/3066485
Jensen (f)
Aabenraa
8
Vandværk
Frands Lund
Brunbjergvej 21,
6200
74617748
(kasserer)
Løjt Kirkeby
Aabenraa
Padborg Vandværk
Jeppe B
Toldbodvej 1
6330
74673738
Jørgensen (f)
Padborg
Børge V.
Nyhusvej 21
6330
74672665/2144810
Nielsen
Padborg
9
Ravsted Vandværk
Keld
Havstedvej 37
6372
74647380
Christensen (f)
BylderupBov
Rens Vandværk
Jep Johannsen
Rens Nørredam 4
6372
74648477
(f)
BylderupBov
Rise Vandværk
Hans Michelsen
Rise Bygade 2
6230
74662992
(f)
Rødekro
Kurt Jørgensen
Rise Bygade 56A
6230
74662651/2988940
Rødekro
8
Rugbjerg Vandværk Andreas Iversen
Rugbjergvej 22
6230
74664475
(f)
Rødekro
Rødekro Vandværk Uffe Steffensen Lunderup Markvej 2
6230
74664049/2144468
(f)
Rødekro
6
Steen S. Holm
Vestergade 18C
6230
74661010/2045984
(driftschef)
Rødekro
9
Røllum Torp
Kurt
Bag Hjelm 5
6200
74613304
Vandværk
Christiansen (k)
Aabenraa
Frits
Torp Bygade 10
6200
Sønderskov
Aabenraa
Rønshoved
Ulrich Tønder
Højskolevej 11
6340 Kruså 74675888/2291048
Vandværk
0
Keld Pahuus (k)
Munkemøllevej 1
6340 Kruså 74608811/2987981
1
Sønderhav
Peter Nissen
Fjordvejen 71,
6340 Kruså
74678466
Vandværk
Sønderhav
Terkelsbøl
Jesper R. Jessen Terkelsbøl Bygade
6360
74642390/2967814
Vandværk
(f)
40, Terkelsbøl
Tinglev
8
Erhard Lousen
Terkelsbøl Bygade
6360
74644627
(k)
47, Terkelsbøl
Tinglev
Tinglev Vandværk Bent Nielsen (f)
Nørrehaven 11
6360
74644314
Tinglev
Steen Schmidt
Skovfennen 25
6360
74642901/6155392
(k)
Tinglev
0
Tornhøj Vandværk
Thomas
Kidingvej 78,
6200
74652281/2920573
Thomsen (f)
Tråsbøl
Aabenraa
2

7

Tråsbøl Vandværk
Tumbøl Vandværk

Kent
Stensgaard (f)
Kenn Hansen

Uge Vandværk

Jep Jepsen

Gadekær 11,
Tråsbøl
Sønderborgvej 175,
Tumbøl
Uge Vesterballe 14

Varnæs Vandværk

Søren
Andersenf)
Nis Hybjerg Kjer
(f)
Bent Iversen
(f)

Blåkrogvej 23,
Varnæs
Vestervej 3, Øster
Løgum
Årslev Bygade 20
Årslev

Øster Løgum
Vandværk
Aaslev Vandværk

Aabenraa
Vandværk

Søgård
Vandværk

6200
Aabenraa
6200
Aabenraa
6360
Tinglev
6200
Aabenraa
62300
Rødekro
6230
Rødekro

74686464/2372639
2
74685408/2812190
9
74643893
74680284
74664171/2233647
7
24417321

Kontaktpersoner: Offentlige Vandværker Aabenraa 2010.
Lindsnakke
VV
Loddenhøj
Aabenraa
Mads Peter
6200
Gasværksvej
VV
Kommune
Aabenraa
Madsen
Farversmølle
VV
Aabenraa
Mads Peter
6200
Søgård VV.
Gasværksvej
Kommune
Madsen
Aabenraa
LMTh nov.2010.
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76930500 /
21743629

do

Bilag til Vandforsyningsplan.
Bilag 1.
Nitratfølsomme indvindingsoplande, Område med Drikkevandsinteresser, Område med
begrænset drikkevandsinteresser, Område med særlig drikkevandsinteresser

.

Bilag 2.
Kontrol med vandkvalitet.

Bilag 3.
Retningslinjer ved overskridelse af kvalitetskrav til drikkevand.

Bilag 4.
Tekniske tilsyn på vandforsyningsanlæg.

Bilag 5.
Sløjfning af boringer og brønde.

Bilag 6.
Stamdatablade Vandværker.

Bilag 7.
Ledningsnetsoplysninger. (figur 1-44)

Bilag 8.
Vandværker og forsyningsområder.

Bilag 9.
Beregningsmetoder for vandværkernes kapasitetsforhold.

Bilag 10.
Indvindingsoplande.

Bilag 11.
Indvindingsoplande sammenstillet med nitratfølsomme områder og forureningslokaliteter. (V1,
V2)

Bilag 12
Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning Nr.: 1450 af 11/12 2007.
.
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Bilag. 1
Nitratfølsomme indvindingsoplande, Område med Drikkevandsinteresser, Område med begrænset
drikkevandsinteresser, Område med særlig drikkevandsinteresser

.

Bilag 2.
Kontrol med vandkvalitet.

1

Bilag 2: Kontrol med vandkvaliteten
Antallet og omfanget af analyser for samtlige drikkevandsforsyninger i Aabenraa Kommune er bestemt
ud fra ”Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg”, nr. 1449 af 11. december
2007 (kaldet Tilsynsbekendtgørelsen) samt Miljøstyrelsens vejledning nr. 3 om vandkvalitet og tilsyn
med vandforsyningsanlæg fra 2005. Ikke-almene vandforsyningsanlæg defineres her som anlæg, der
forsyner 2 til 9 ejendomme, og almene anlæg som anlæg der forsyner 10 ejendomme eller mere.
Analysehyppigheden for almene anlæg samt distributionsanlæg fastlægges på grundlag af den
vandmængde som anlægget har produceret hhv. distribueret det foregående år.
Vandforsyningsanlæg

Forenklet
kontrol

Begrænset
kontrol
ledningsnet

Normal
kontrol

Udvidet
kontrol

Uorganisk
sporstof

Organisk
mikroforurening

Boringskontrol

Enkeltindvinding

1/5

-

-

-

-

-

-

Ikke-almene < 3.000 m3/år

1/3

-

-

-

-

-

-

Almene < 3.000 m3/år

-

1/2

1/3

1/3

1/3

1/3

-

Institutioner og kommercielle
aktiviteter < 3.000 m3/år

1

-

1/3

1/3

1/3

1/3

-

Anlæg 3.000-10.000 m3/år

-

1/2

1/2

1/2

1/2
(1/6)

1/2
(1/4)

1/5

Anlæg 10.000-35.000 m3/år

-

1

1/2

1/2

1/2
(1/6)

1/2
(1/4)

1/5

Anlæg 35.000-350.000 m3/år

-

4
(2)

1

1

1
(1/3)

1
(1/2)

¼

Anlæg 350 – 700.000 m3/år

-

7
(3)

1

1

1
(1/3

2
(1)

¼

Anlæg 700 – 1.050.000 m3/år

-

10
(5)

1

1

1
(1/3)

2
(1)

¼

Andre virksomheder med
over 5 personer fastansat

-

-

1

-

-

-

-

Andre virksomheder med
over 50 personer fastansat

-

-

1

-

1/3

1/3

-

Nødforsyningsanlæg

-

-

1

-

-

-

-

Mælkeleverandører og
vanding af spiselige afgrøder

1

-

-

-

-

-

-

# 1 svarer til én undersøgelse hvert år, ½ til én hvert andet år etc.
(#) Nedsat kontrolhyppighed kan tillades, når 2 på hinanden foretagne analyser over mindst 2 år har
været ensartede og væsentlig under kvalitetskravene.
Institutioner omfatter dagplejere, vuggestuer, børnehaver, skoler, spejderlejre med egen
vandforsyning.
Kommercielle aktiviteter omfatter bl.a. campingpladser, hoteller, kroer med egen vandforsyning.
2

Bilag 3.
Retningslinjer ved overskridelse af kvalitetskrav til drikkevand

Bilag 3: Retningslinier ved overskridelse af kvalitetskrav til drikkevand
Generelt skal det tilstræbes, at værdier for stoffer i drikkevand overholder de grænseværdier, der er angivet i
bilagene til Bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
(herefter kaldet tilsynsbekendtgørelsen). Hvis det ved en drikkevandsanalyse konstateres, at indholdet af en eller
flere stoffer er over højst tilladelige værdi jf. tilsynsbekendtgørelsen, skal der foretages en reaktion som
beskrevet nedenfor.
Til grund for udarbejdelse af retningslinierne ligger Vandforsyningslovens § 62, Miljøstyrelsens Vejledning nr.
3 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg fra 2005 samt Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4 om
håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre fra 2007 (”kogevejledningen”).

Almene og ikke-almene vandforsyningsanlæg
Forekommer der overskridelser af gældende grænseværdier jf. tilsynsbekendtgørelsen, skal der som
udgangspunkt altid udtages en omprøve (evt. incl. afgang vandværk) for at få kontrolleret, om der er tale om en
reel overskridelse. Ved vurdering af overskridelsen inddrages forhold som kildesporing i dialog med
vandværket, sammenhæng med øvrige parametre, tidsserier m.v. Samtidig vurderes i samråd med
Embedslægeinstitution, hvorvidt der er behov for indskrænkning i anvendelsen – typisk ved bakterielle
overskridelser.
Viser omprøverne at overskridelsen er reel, skal der sammen med et eventuelt teknisk tilsyn kombineret med
yderligere prøver forskellige steder i vandforsyningsanlægget og ledningsnettet i hvert enkelt tilfælde vurderes,
hvilke handlinger der skal ske som led i kildesporing og løsning af problemet, således drikkevandet igen kan
bringes til at overholde gældende grænseværdier.
For en detaljeret beskrivelse af de påkrævede reaktioner ved overskridelse af de mikrobiologiske parametre
henvises til Miljøstyrelsens ”kogevejledning”, 4/2007 kapitel 9 (s. 29-36), samt Miljøstyrelsens vejledning
3/2005. Endvidere vil administrationspraksis løbende blive tilpasset retningslinjer udmeldt af By- og
Landskabsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen samt ny viden på området.

Enkeltindvindingsanlæg
På baggrund af Embedslægeinstitutionens anbefalinger samt Miljøstyrelsens ”kogevejledning” kap. 10
foreligger følgende generelle retningslinier ved overskridelse af kvalitetskravene:
Meddelelse af kogeanbefaling
Ved konstatering af en eller flere af følgende parametre:
Termotolerante, fækale colibakterier (E.coli)
mere end 20 coliforme bakterier pr. 100 ml
mere end 2000 kim 22 0C pr. 100 ml
Andre forudsætninger kan danne grundlag for kogeanbefaling.
Meddelelse af ”forbud” mod brug af vandet til spædbørnsernæring
Ved konstatering af nitratindhold på over 50 mg/l.
Kogeanbefaling og frarådning af anvendelse af vandet til spædbørnsernæring og gravide kvinder ophæves, når
vandkvaliteten igen normaliseres.

I forbindelse med den regelmæssige 5 års-kontrol af drikkevandet vil vandforsyningsanlægget blive indplaceret i
én af følgende kategorier, alt efter resultatet af analysen:

Kategori 1: Godkendt anlæg
Forudsætninger som alle skal være opfyldt:
1. Nitratindhold mindre end 50 mg/l.
2. Ingen termotolerante (fækale) colibakterier.
3. Ingen coliforme bakterier.
4. Antallet af kim 22 C mindre end 200 pr. ml.
En konkret vurdering kan medføre accept af større indhold end anført.
Der foretages fremover en forenklet kontrol af drikkevandet hvert 5 år.
Kategori 2: Anlæg under skærpet kontrol
Ved konstatering af en eller flere af følgende parametre:
1. Nitratindhold mellem 65 - 100 mg/l.
2. Coliforme bakterier mellem 1 – 20 pr. 100 ml.
3. Antallet af kim 22 oC mellem 200 - 2000 pr. ml.
Inden påbud om skærpet kontrol foretages evt. et tilsyn med vurdering af evt. afhjælpende foranstaltninger.
Herefter foretages en forenklet kontrol af drikkevandet 1 gang årligt, dog kun hvert andet år for så vidt
problemet alene er forhøjet nitratindhold. Det vurderes løbende, hvorvidt vandforsyningen skal overgå til anden
kategori.
Kategori 3: Påbud om anden vandforsyning inden for kort tid, dvs. ca. 1 år
Ved konstatering af en eller flere af følgende parametre:
1. Vedvarende nitratindhold over 100 mg/l.
2. Vedvarende bakteriologisk forurening med termotolerante (fækale) colibakterier.
3. Vedvarende overskridelse af coliforme bakterier med mere end 20 pr. 100 ml.
4. Vedvarende overskridelse af kimtal ved 220 C med mere end 2000 pr. 100 ml.
Konkret vurdering kan efter drøftelse med Embedslægeinstitutionen medføre påbud på andre forudsætninger
end ovenfor anført.
Sagen skal være bekræftet ved mindst 2 analyser og der skal tilbydes et tilsyn med vandforsyningen. Inden
meddelelse af påbud skal ejeren have mulighed for at foretage afhjælpende foranstaltninger. Herefter skal
påbudet varsles og der skal informeres om aktindsigt og klageret efter reglerne herom i Vandforsyningsloven.
Endvidere skal Embedslægeinstitutionen orienteres.
Hvis særlige forhold taler herfor, såsom ejers/brugers alder, sygdom eller lign., kan fristen forlænges til ”ved
ejerskifte”. Påbudet noteres i givet fald på ejendommen i kommunens BBR-register, og oplyses herved ved evt.
ejerskifte.
Kategori 4: Ejendomme uden egentlig vandforsyning
I flere tilfælde har det vist sig, at ejeren ikke anvender vandet til drikkevand, fordi der medbringes drikkevand
udefra, eller fordi vandet kun anvendes til sanitære formål (typisk sommerhuse). Er der imidlertid udtaget en
vandprøve fra ejendommen som viser dårlig vandkvalitet, har kommunen pligt til at reagere.
Hvis ejeren er tilfreds med at have drikkevand med hjemmefra og derfor ikke ønsker at bekoste en mulig
forbedring af vandkvaliteten, kan løsningen være at udstede forbud mod brug af vandet til drikkevand.
Ejendommen kan herefter betragtes som værende uden drikkevandsforsyning, hvilket medfører at
vandkvaliteten ikke er underlagt kommunens tilsynspligt, men der skal dog søges om tilladelse til sekundær
anvendelse af vandet, såfremt dette ønskes. Samme forhold vil være gældende, såfremt det på forhånd oplyses,
at vandet ikke anvendes til drikkevand og der således ikke udtages en vandprøve.
Følgende forudsætninger skal være opfyldt for at betragte en ejendom som værende uden drikkevandsforsyning:

Der foreligger en prøve, som viser dårlig vandkvalitet og/eller ejeren erklærer skriftligt, at vandet
ikke anvendes til drikkevand.
Der meddeles forbud mod anvendelse af vandet til drikkevand, som noteres på ejendommen i
kommunens BBR-register.

Administrativ sagsgang ifm. 5-års kontrollen
På baggrund af Miljøstyrelsens ”Notat om manglende fremsendelse af vandanalyse” af 14. april 2005 vil
sagsgangen ved en manglende 5-års kontrol skulle udføres således:
Før udtagning af en vandprøve til 5 års kontrol fremsendes en skrivelse med opfordring til at kontakte et
godkendt laboratorium inden 2 måneder. Såfremt prøven ikke udtages inden denne frist, tages telefonisk kontakt
med ejeren for at aftale en fornyet frist på 2 uger. Overholdes denne frist heller ikke, fremsendes en
indskærpelse med en ny kortvarig frist. Heri nævnes strafsanktionering med bøde (Tilsynsbekendtgørelsens §
31, stk.1) samt varsling om selvhjælps-handling med angivelse af forventede ekstraudgifter
(Vandforsyningslovens § 65, stk.4). Herefter kan selvhjælpshandling igangsættes.

Bilag 4.
Teknisk tilsyn på vandforsyningsanlæg.

Bilag 4: Tekniske tilsyn på vandforsyningsanlæg
Der skal foretages tekniske tilsyn på alle vandforsyningsanlæg (dvs. både enkelt, fælles og almene
drikkevandsforsyninger samt markvandingsanlæg). Hyppigheden af tilsynene fastsættes efter det aktuelle behov,
dog mindst hvert 5. år for almene vandforsyninger, ved væsentlige ændringer i anlæggets indretning og drift,
eller ved meddelelse af fornyet indvindingstilladelse.
Hvis det ved gentagne analyser af en drikkevandsforsyning er blevet konstateret, at vandet ikke overholder
bekendtgørelsens kvalitetskrav, skal der ligeledes foretages et teknisk tilsyn på anlægget.
Et teknisk tilsyn skal omfatte følgende:
- Anlæggets indretning
- Anlæggets funktion
- Vedligeholdelses- og renholdelsestilstand
Ved almene vandforsyningsanlæg skal tilsynet endvidere omfatte:
- Tilstedeværelse af ajourført plan over vandforsyningens ledningsnet
- Konstatering af om ledningsnettet er tæt (tabsprocent)
- Kontrol af om eventuel driftskontrol føres og opbevares
- Sikring af at registrering af indvindingsmængder foretages korrekt.
Ved konstatering af fejl og mangler i forbindelse med et teknisk tilsyn vil der i hvert enkelt tilfælde ske en
afvejning af om forholdet er så alvorligt, at der skal gives et påbud om afhjælpende foranstaltninger. Et påbud
skal altid følges op af et nyt tilsyn. Er den konstaterede fejl eller mangel af mindre alvorlig karakter, kan der
gives en henstilling.
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Bjerndrup Vandværk

25. november 2008
hnb

Teknisk gennemgang
Vandværket er opført i 1947. Det har 85 forbrugere og en årlig udpumpning på ca. 9000 m3. Der er ingen landbrug eller andre store forbrugere
på nettet.

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

Boringer
Vandværket har to aktive boringer:
Boring 168.1214 er en underjordisk tørbrønd opbygget af betonringe.
Boringen er tør og korrekt udført uden vandafledende foranstaltninger.
Boringen er aflåst.
I 1994 blev der i råvandet fra denne boring konstateret en forurening
med Atrazin på over 4 gange grænseværdien. Atrazin er et pesticid der
har været anvendt til ukrudtsbekæmpelse. Der har dog ikke siden været
dokumenteret tilstedeværelse at stoffet.
Boring 168.1422 er ført over terræn med en alu afslutning. Boringen er
aflåst.
Begge boringer er forsynet med tørt opstillede CR8 pumper, der også leverer udpumpningstrykket.
Der er en gammel boring inde på værket, der er sløjfet.
Bygning/rentvandsbeholder
Vandværket er en mindre gulstensbygning med fladt tag. Bygningen er i
god stand.
Der er ingen rentvandsbeholder, men en hydrofor fra 1947 på 3 m3.
Behandlingsanlæg
Råvandet pumpes fra boringen til to enkelte trykfiltre fra henholdsvis
1986 og 1999 med en kapacitet på 10 m3 pr. stk.
Filterskylningen er manuel og foretages ca. hver 10 dag. Skyllevandet
ledes til kloak. Der skylles med luft, efterfulgt af vand.

Orbicon A/S
CVR 21 26 55 43

Jens Juuls Vej 16
8260 Viby J

Tlf. 87 38 61 66
Fax 87 38 61 99

www.orbicon.dk
info@orbicon.dk

Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen sker fra de 2 stk. CR 8, der også fungerer som råvandspumper. Trykket styres via en hydrofor fra 1947 på 3 m3. Hydroforen er noget korroderet.
Udpumpningstrykket er på 2,8 bar.
Der er ingen alarmsystem af nogen art. Vandværket har ingen nødforbindelser.
Der findes ingen ledningsplaner, men bestyrelsen har overvejet at få
nettet opmålt og digitaliseret. En del af nettet er eternitrør.
Hygiejne
Vandværket er affugtet og der er tørt og rent. Der er dog en enkelt åben
udluftningskanal på den ene væg.
Benzin bør under ingen omstændigheder opbevares på et vandbehandlingsanlæg, og plæneklipperen der opbevares på vandværket udgør en
risiko for grundvandskvaliteten, idet dampene fra selv et lille benzinspild
kan havne i drikkevandet.
Anbefaling
Plæneklipperne skal fjernes.
Der ses en del korrosion på hydroforen og det bør overvejes at udskifte
den.
Den åbne udluftningskanal bør lukkes for at sikre en maksimal effekt fra
affugtningsanlægget.
Det må anbefales, at man indleder en dialog med et nabovandværk med
henblik på at etablere en nødforsyningsforbindelse.
Der børe foretages en registrering af ledningsnettet.

Venlig hilsen

Henrik Bjørn
Vandforsyning
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Bolderslev Vandværk

25. november 2008
hnb

Teknisk gennemgang
Vandværket er oprindeligt etableret i 1934 og udvidet i 1980´erne. Ud
over ca. 800 forbrugere leverer vandværket vand til en stor brødfabrik
og ca. 20 store landbrug med kvægbesætninger.

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

Værket er 2-delt med 2 tiltningstrapper og 2 filtersektioner á 4 filtre. Der
er to rørforbundne rentvandsbeholder og ét udpumpningsanlæg.
Umiddelbart før besigtigelsen havde vandværket konstateret en kimforurening i anlæg og/eller boring(er). Sagen var ikke afsluttet da besigtigelsen blev foretaget.
Boringer
Vandværket havde umiddelbart før besigtigelsen fået etableret 2 nye boringer. De nye boringer har numrene 168.1449 og 168.1465. Disse boringer skal, når de er prøvepumpet og udbygget, erstatte de 3 eksisterende boringer.
Boring 168.313 er etableret i en underjordisk råvandsstation af betonbrøndringe. Stationen virker tør og rengjort. Borerørsafslutningen er en
løs hætte, der er presset ned over borerøret. Tætheden af denne konstruktion er tvivlsom.
Boring 168.890 er etableret i en underjordisk råvandsstation af betonbrøndringe. Stationen virker snavset og boringsafslutningen ser ikke ud
til at være tæt. Formanden oplyste, at boringen vil blive sløjfet, når de
nye boringer er klar til drift.
B168.552 er af driftspersonalet mistænkt for at være årsag til den konstaterede forurening. Boringen er etableret i en underjordisk råvandsstation i betonbrøndringe. Boringen var under renpumpning ved besigtigelsen. Der er efter problemets opståen etableret en egentlige borerørsforsegling og afslutningen vurderes at være tæt. Boringen planlægges nedlagt når de nye boringer kan idriftsættes.

Orbicon A/S
CVR 21 26 55 43

Jens Juuls Vej 16
8260 Viby J

Tlf. 87 38 61 66
Fax 87 38 61 99

www.orbicon.dk
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De nye boringer, som er ca. 145 m dybe, forventes hver at kunne levere
30-40 m3/t.
Bygning/rentvandsbeholder
Bygningen bærer præg af det hårde, fugtige miljø, der ofte er på vandværker. Der er flere steder revner i murværket og der ses tegn på at der
fra tid til anden utilsigtet er strømmet vand ud af luger og åbninger.
Vandværket er bygget med vinduer og der er lysindfald i filtersalene.
Rentvandsbeholderne ligger under værket. Nedgangsdækslerne findes i
værket og karmene er relativt lave. Det ene sidder i en lille mellemgang,
der også er indrettet som værksted. Der er risiko for at værktøj og andre
genstande havner i beholderen, hvis dækslet åbnes.
Åbningerne til niveaufølere er ikke tætte og anbragt således at der er risiko for snavs fra værkstedsbordet havner i rentvandsbeholderen.
En udvendig brandhane med sugespids i rentvandsbeholderen er aflåst.
Gulvafløbene i filtersalene er ført ned gennem rentvandsbeholderen og
derefter tilkoblet kloaknettet.
Rørgennemføringerne til skyllepumpe og udpumpning, som går gennem
beholderdækket, er stærkt korroderede og kan ikke forventes at være
tætte.
Der er etableret affugtning i bygningen, men indeklimaet er på trods af
dette fugtigt.
Behandlingsanlæg
Iltningstrapperne er indrettet i rum, der er adskilt fra filtersalene. Adgangen sker via låger.
Der er passiv udluftning ved trapperne og udluftningshullerne er forsynet
med et groft gitter. Der kan ikke ses noget insektnet. Ved den ene trappe er der indersiden monteret nedadbøjede 90° PVC vinkler, der muligvis har til hensigt at forhindre stænk fra trappen at løbe ud af murgennemføringerne. En utilsigtet effekt er at eventuel slagregn vil havne i iltningstrappen.
I den nyeste del af værket kunne det konstateres, at filtermaterialerne
er tørlagte, når råvandspumperne ikke er i drift. Det er oplyst, at materialerne bliver skiftet, når de nye boringer er sat i drift.
Ved næsten alle filtrene kunne det konstateres at der er algevækst som
følge af lysindfaldet fra vinduerne i vandværket. Alger, og de affaldsstoffer, de udskiller, er god grobund for bakterier.
Filtervæggene er malede.
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Filterskylningen er automatiseret og sker for hver 1.500 m3 produceret
vand. Det svarer til en skylning ca. hver 2.-3. dag.
I rørkælderen, der driver af fugt, kan der konstateres utætte murgennemføringer og okkerslam på gulvet.
Der skylles først med luft og efterfølgende med vand. Rørgennemføringen til skyllepumpens sugerør er kraftigt korroderet og næppe tæt. Skyllevandet ledes til spildevandskloakken.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen sker via 4 stk. CR30 pumper, der alle er af ældre dato.
Pumperne er noget korroderede og bærer præg af at sidde i et fugtigt
miljø. Der er opsat én frekvensomformer, som alternerer mellem pumperne.
Pumperne har hver et sugerør i rentvandsbeholderen og de afleverer
vandet på en fælles manifold. Flere af de rørgennemføringer, der er
etableret i beholderdækket, er kraftigt korroderede og næppe tætte.
Udpumpningen sker med et afgangstryk på knap 4 bar.
Hygiejne
Hygiejneniveauet er generelt lavt i vandværket. Gulvene trænger til en
grundig rengøring. Korrosion på rør og pumper giver en overflade, der er
vanskelig at renholde. Det temmelig fugtige indeklima gør det dels vanskeligt at holde rent og gør det dels mulig for bakterier at overleve længere i miljøet.
De uhensigtsmæssige afslutninger på de gamle boringer udgør en risiko
for indtrængning af bakteriekim.
Alger i filtre og dårlig kontrol med luften i iltningstårnene er faktorer, der
kan tilføre næringsstoffer til en eventuel forurening.
Anbefaling
Det må anbefales, at der udføres en gennemgribende renovering af
vandværket.
I forbindelse med ibrugtagningen af de nye boringer, som bl.a. indeholder mindre jern, end de gamle, bør der foretages en genberegning af
gangtiden mellem skylningerne.
Alle vinduer bør afblændes eller i det mindste forsynes med UV-film. Algerne i filtrene bør fjernes og det samme bør i øvrigt malingen. Alternativt på filtrene i hvert fald ikke males på ny.
Filtrenes åbne vandflader bør afskæres fra resten af bygningen, for at
opnå et tørt indeklima for rør og pumper.
Gennemføringer i beholderdækket skal kontrolleres og tætnes.
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Gulvafløb med forbindelse til kloakken bør fjernes og afblændes. I samme forbindelse bør begge beholdere gennemgås nøje for at kontrollere
om der er revner eller andre fejl/mangler.
Korroderede rør bør udskiftes og det bør overvejes at udskifte udpumpningsanlægget.
Der skal etableres en bedre sikring af luften til iltningstrapperne.

Venlig hilsen

Henrik Bjørn
Vandforsyning
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Bov Vandværk

25. november 2008
hnb

Teknisk gennemgang
Vandværket har i 2008 haft problemer med coliforme bakterier. Der er
derfor gennemført flere forandringer, der har til formål at øge sikkerheden og forbedre vandkvaliteten.

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

Boringer
Vandværket har 2 aktive boringer.
B174.45 er afsluttet med en overjordisk råvandsstation. Afgangen fra
boringen kunne ved besigtigelsen ses at være utæt ved prøvetagningshanen. Utætheden skyldtes en tæring i svejsningen på afgreningen til
prøvehanen. At dømme efter okkeraflejringen inde i råvandsstationen
har svejsningen været utæt i et stykke tid.
B174.102 er afsluttet i en underjordisk råvandsstation af beton. Stationen var ved besigtigelsen vandfyldt, således at hele boringsafslutningen
var neddykket. Brønden er relativt dyb og med lille diameter. Der er
monteret en prøvetagningshane, som er ført op under brøndens dæksel.
Hanen var ved besigtigelsen smurt ind i mudder.
Bygning/rentvandsbeholder
Værket er etableret i en delvist vedligeholdt rødstensbygning med fladt
betontag. Bygningen er forsynet med vinduer af glassten.
Rentvandsbeholderen er etableret under værket. Nedgangen til beholderen er etableret i bygningen og der er monteret nyt nedgangsdæksel.
Rentvandsbeholderen er i 2008 repareret for en revne, der tillod indtrængning af vand fra den omkringliggende jord.
Der er iværksat en indvendig bygningsrenovering, der ikke var afsluttet
på besigtigelsestidspunktet. Gulvet har fået ny klinkebelægning og en
glasvæg mellem filtersal og pumpesal var under etablering.
Iltningen er adskilt fra resten af bygningen med en låge.

Orbicon A/S
CVR 21 26 55 43

Jens Juuls Vej 16
8260 Viby J

Tlf. 87 38 61 66
Fax 87 38 61 99

www.orbicon.dk
info@orbicon.dk

Der er monteret en ny affugter i bygningen og miljøet er tørt.

Behandlingsanlæg
Værket er opbygget med iltningstrappe og 2 stk. åbne filtre til vandbehandlingen.
Råvandet ledes ind på iltningstrappen, hvor det beluftes via passiv ventilation over og under trappen. Udvendigt på bygningen er lufthullerne
sikret mod hærværk ved hjælp af en kraftig metalplade/-rist, der sikrer
luftudskiftning, samtidig med at adgang til vandet og iltningen forhindres. Der er desuden monteret insektnet over hullerne.
Under trappen er der et reaktionsbassin, hvorfra vandet løber over på
filtrene.
Mellem filterfront og rentvandsbeholder er der en rørkælder, hvor de oprindelige jernrør delvist er udskiftet med PE. Der var tørt i rørkælderen
på besigtigelsestidspunktet. Men de kraftigt korroderede indstøbningsrør, der ikke er udskiftet, viser, at det ikke altid har været tilfældet.
Vinduerne i filtersalen tillader at dagslys når ind over filtrene. Der kunne
ikke observeres alger i filtrene.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen sker via 2 stk. CR8 pumper. Pumperne er stedvist rustne
og bærer præg af værket ikke altid har været affugtet.
For at modvirke trykstød på ledningsnettet er der opsat en 200 liters
membranbeholder på afgangen fra værket.
Hygiejne
Hygiejneniveauet omkring boringerne er kritisk. Specielt forholdene omkring B174.102 indebærer en alvorlig risiko for forurening af både råvand og magasin.
De arbejder der er udført på værket inden for det seneste år har uden
tvivl været med til at hæve hygiejneniveauet betragteligt. Det drejer sig
specielt om afskæring af de åbne vandflader i filtrene, affugtning på
værket, etablering af nyt renholdelsesvenlig gulvbelægning samt sikring
af udluftningen i iltningen.
Anbefaling
Den underjordiske råvandsstation ved B174.102 bør snarest ændres til
en overjordisk station.
Indstøbningsrørene på filterfronten er så korroderede, at der når som
helst kan ske et brud. Rørene bør derfor udskiftes.
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Venlig hilsen

Henrik Bjørn
Vandforsyning
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Bovrup Vandværk

25. november 2008
hnb

Teknisk gennemgang
Bovrup vandværk er fra 1971 og har i dag 290 forbrugere.

Boringer
Vandværket har tre aktive boringer.
B1 (161.183) er en underjordisk råvandsstation. Boringsafslutningen er
støbt fast til bunden af stationen. Afslutningen er af en type, der ofte ikke slutter helt tæt. Der er afløb til kloak i bunden af brønden.

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

B2 (161.173) er en underjordisk råvandsstation monteret med en SP 174 pumpe. Boringsafslutningen er tilsyneladende støbt fast til bunden. Afslutningen er af en type, der ofte ikke slutter helt tæt. Der er afløb til
kloak i bunden af brønden.
B3 (161.172) er en underjordisk råvandsstation i beton. Boringen er
monteret med en SP 30-4 pumpe og der er en ny PE afslutning. Der er
afløb til kloak i bunden af brønden.
Pumperne kører to ad gangen, når de er i drift. Der alterneres mellem
pumperne.
Bygning/rentvandsbeholder
Vandværksbygningen er opført i gule mursten med fladt tag. Bygningen
bærer, specielt omkring iltningsårnet præg af det fugtige miljø, der får
murstenene til at skalle.
Murværk og fundament har flere steder slået revner. Revnerne går
blandt andet gennem filtrene.
Bygningen er affugtet og bygningens indeklima er tørt på trods af de frie
vandflader i de åbne filtre.
Der er en 100 m3 stor rentvandsbeholder. Ved siden af indgangsdøren er
der en uaflåst brandhanestuds, der går ind i rentvandsbeholderen.
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Behandlingsanlæg
Vandbehandlingen sker ved en iltningstrappe og 4 åbne filtre.
Iltningstrappen er afskærmet fra værket og vandet beluftes ved passiv
ventilation via ventilationshuller i muren. Hullerne er så store at snegle
og andre dyr kan kravle derind. Der er mange myg i iltningen.
Filtrene er hver 2x2 m hvilket giver et samlet filterareal på 16 m.
Ved næsten alle filtrene kunne der konstateres algevækst som følge af
lysindfald i vandværket. Alger, og de affaldsstoffer, de udskiller, er god
grobund for bakterier.
Filtrene er malede og der sås desuden revner flere steder.
Filtrene skyldes manuelt med luft og vand hver 2. dag. Skyllevandet ledes til kloak.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen sker fra 4 stk. nyere CR 16 styret af et nyetableret SRO
anlæg. Vandet pumpes fra vandværket med et tryk på 2,4-3,2 bar.
Vandværket er i dialog med Varnæs vandværk om en nødforbindelse.
Hygiejne
Insekter og smådyrs temmelig frie adgang til iltningstårnet er et hygiejnemæssigt problem.
Algerne i filtrene er ligeledes problematiske i forhold til den generelle
hygiejne i vandværket.
De konstaterede revner i filtrene udgør en alvorlig risiko for indtrængning af vand og dermed bakterier udefra.
Vandværket er i øvrigt tørt og affugtet. Den generelle renholdelse er i
orden.
Anbefaling
Afløbene fra råvandsstationerne til kloak skal afblændes og boringerne,
der er afsluttet med en hætte, der muligvis er støbt fast i stationens
bund, bør ændres til en flangeafslutning, som ved boring 161.172.
Ventilationshullerne til iltningstrappen bør forsynes med insektnet, for at
forhindre en bakteriel forurening fra indkomne insekter o. lign.
Algerne i filtrene bør fjernes, og al lysindfald til de åbne vandflader bør
afblændes eller forsynes med UV-film, for at forhindre ny algevækst. Der
skal udvises stor forsigtighed ved fjernelse af algerne.
Revner i filtrene skal undersøges nærmere og restaureres, så det sikres,
at filterbeholderne er helt vandtætte. Malingen i filtrene bør fjernes.
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Brandstudsen bør afblændes eller som et minimum aflåses.
De konstaterede revner i bygningens betonkonstruktion giver anledning
til frygt for at der kan være revner i rentvandsbeholderen. Den bør derfor inspiceres.

Venlig hilsen

Henrik Bjørn
Vandforsyning
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Bylderup Bov Vandværk

25. november 2008
hnb

Teknisk gennemgang
Vandværket er oprindeligt fra 1936 men er udvidet i 1970erne. Der er
ca. 530 forbrugere, hvoraf de 9 er større landbrug.
Der er etableret nødforbindelse til Bylderup-Lendemark Vandværk.

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

Der produceres ca. 105.000 m3/år.
Boringer
Værket har 3 aktive boringer, der er placeret i et skovområde ca. 1,5 km
nord for værket.
B1 (167.1216), B2 (167.1215) og B3 (167.1299) er alle etableret i overjordiske råvandsstationer med glasfiberlåg. Boringsafslutningerne er udført som hætter, der er sat ned over borerøret. Konstruktionen er næppe
tæt.
Boringerne der lå bag værket er taget ud af drift på grund af forurening
og er sløjfet.
Bygning/rentvandsbeholder
Værket er en rødstensbygning med tilbygning. Bygningen er godt vedligeholdt udvendigt med nyt tag, tagrende og dør. De oprindelige vinduer
i bygningen er tilmurede.
Der er en rentvandsbeholder under værket. Beholderens kapacitet er
ukendt. Dækslet er hævet over gulvniveau. Der mangler en pakning,
men ellers er udformningen af dækslet god. Den del af beholderen der
har været udendørs, er for nylig kommet under tag.
Der er afløb fra gulv og vask gennem rentvandsbeholderen.
Behandlingsanlæg
Iltningen sker ved 2 stk. inka beluftningsspor med hver sin blæser. Beluftningsrummene er afskærmet fra resten af værket.
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Efter iltning og aflæsning fordeles vandet ud på 9 filtre. I den gamle del
af værket er der 3 filterceller i den nye del af værket er der 2x3 celler.
Der foretages enkeltfiltrering.
De gamle filterceller er malede. De nyere fremstår med rå beton.
Filtrene skylles manuelt 1 gang i ugen med luft og vand, og skyllevandet
ledes via regnvandsledning til kloak.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen sker fra 2 stk. CR32-2 + 1 stk. CR8-40. Der er frekvensstyring på alle tre pumper. Pumperne kører i alternerende drift, og udpumpningstrykket er 3,4 bar.
Værket har en stigende indvinding, og ønsker indvindingstilladelsen øget
til 120.000 m3 om året.
Der er etableret nødforbindelse til Bylderup-Lendemark vandværk.
Hygiejne
Værket er affugtet og tørt, på trods af de åbne vandflader.
Værket er i øvrigt meget renholdt og ryddeligt.
Anbefaling
Boringsafslutningerne bør ændres til flangeafslutninger.
Afløb fra gulv og vask bør ændres så det ikke sker gennem
rentvandstanken. Ved samme lejlighed bør rentvandsbeholderen inspiceres og opmåles.
Den manglende pakning på dækslet til rentvandstanken bør monteres.
Det bør undersøges, om den meget voldsomme og energikrævende inka-beluftning er nødvendig af hensyn til vandbehandlingen.
Det bør overvejes at modernisere vandværkets styring og overvågning,
der i dag er meget baseret på manuelt arbejde og tilsyn.

Venlig hilsen

Henrik Bjørn
Vandforsyning

2/2

Bylderup-Lendemark Vandværk

25. november 2008
hnb

Teknisk gennemgang
Vandværket har 370 forbrugere og en udpumpning på ca. 55.000 m3 om
året.
Der er nødforbindelse til Bylderup-Bov Vandværk.

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

Boringer
Der er 3 aktive boringer, der alle er forsynet med tørt opstillede CR
pumper.
Boring 167.231 står inde på værket. Der er monteret en CR 10 ved boringen. Boringen er afsluttet med en tætsiddende flange.
Boring 167.593 og 167.537 er underjordiske råvandsstationer opbygget
af betonringe. Boringerne er aflåste og forholdsvis tørre. Boringerne er
afsluttet med hætter, de er sat ned over borerøret. De er næppe tætte.
Der er afløbsrist mindst en af råvandsstationerne.
Bygning/rentvandsbeholder
Vandværket er en rødstensbygning med eternittag. Vinduerne er afblændet.
Bygningen er affugtet og tør på trods af de åbne vandflader ved filtrene.
Der er et gulvafløb ved siden af udpumpningen. Det er uvist, hvordan afløbet er placeret i forhold til rentvandsbeholderen.
Der er en rentvandsbeholder på 40 m3 med nedgangsdæksler i vandværksbygningen. Dækslernes karme er forskriftsmæssigt hævet over
gulvniveau. De er dog ikke aflåst.
Behandlingsanlæg
Vandbehandlingen består af trappeiltning og dobbeltfiltrering fra åbne
filtre.
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Trappeiltningen sker med en kraftig mekanisk og sikret udluftning. Iltningstrappen er placeret bag en tætsluttende låge.
Herfra ledes vandet til et forfilter på 3,15 m2 og videre til de to efterfiltre
på samlet 6,51 m2.
Filtrene skylles manuelt med luft og vand for hver 500 m3 hvilket svarer
til ca. 2 gange om ugen. Skyllevandet ledes til åen.
Filtercellerne er malet.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen sker fra 3 stk. CR8 med et udpumpningstryk på 34 mVs.
Råvandspumperne er frekvensstyrede og kobler ind efter behov.
Ledningsnettet er delvist udført i eternit.
Der er etableret nødforbindelse til Bylderup-Bov Vandværk.
Der er mulighed for at etablere nødforbindelse til Ravsted Vandværk.
Hygiejne
Vandværket er tørt og rent. Det er ryddet for genstande, der ikke vedrører vandværksdriften.
Anbefaling
De nedgravede råvandsstationer bør forsynes med boringsafslutninger,
som på boringen i bygningen.
Afløb i råvandsstationerne bør afblændes.
Nedgangsdækslerne til rentvandsbeholderen bør forsynes med lås.
Filtercellerne bør ikke være malede, hvor der er kontakt med vandet.
Det bør kontrolleres, om gulvafløbet går gennem rentvandsbeholderen.
Hvis det er tilfældet bør det afblændes.

Venlig hilsen

Henrik Bjørn
Vandforsyning
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Bølå Vandværk

25. november 2008
hnb

Teknisk gennemgang
Vandværket har 27 forbrugere og en årlig udpumpning på ca. 10.000
m3 .

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

Boringer
Vandværket har en aktiv boring:
Boring 167.511 er en underjordisk brønd opbygget af betonringe. Boringen er renoveret for 2-3 år siden hvor pumpen blev skiftet til en SP 14A7. Boringsafslutningen vurderes at være tætsluttende og dækslet er aflåst. Der er etableret udluftning til boringen med insektnet. Der er ingen
fast bund i bunden af brønden og der ses en del snegle.

Bygning/rentvandsbeholder
Der er en rentvandbeholder på 19 m3 beliggende inde på værket.
Der er monteret en brandhane direkte i beholderen. Der er ingen lås på
brandhanen.
Behandlingsanlæg
Råvandet iltes i en iltningsbeholder fra 2008. Herfra ledes det til 2 stk.
trykfiltre fra der hver har en kapacitet på 8 m3/t. Filtrene er fra 1968.
Filtrene skylles manuelt med råvand hver 14. Dag og skyllevandet ledes
til en grøft hvor det nedsives.
Vandværket har ved sidste vandanalyse haft overskridelser af grænseværdien for parametrene mangan, jern, ammonium/ammoniak og nitrit.
Der har ikke tidligere været konstateret overskridelser mht. jern, for
mangan er det konstateret flere gange tidligere, mens grænseværdien
for ammonium/ammoniak og nitrit er konsekvent overskredet.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen sker fra 3 stk. CR 4 pumper ved alternerende drift.. Der
er 2 stk. 180 l membranbeholdere på udpumpningen der er styret af
pressostater.
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Vandværket har ingen nødforsyningsforbindelser.
Hygiejne
Der er installeret affugter på værket og der er rent og tørt.

Anbefaling
Med kun én aktiv boring er vandværkets indvinding meget sårbar. Der
bør derfor enten etableres en supplerende boring eller oprettes en nødforbindelse til et nabovandværk. Tinglev vandforsyning er det værk der
er tættest på ledningsnettet.
Bygningen trænger til udvendig renovering.
Der skal monteres en lås på brandhanen, så tilsigtet forurening og hærværk gennem denne undgås.
En underjordisk råvandsstation må ikke etableres uden fast (og vandtæt) bund. Årsagen til dette er dels risikoen for at forurene grundvandsmagasinet via en ”brøndborer-skorsten” og dels risikoen for at terrænnært grundvand trænger ind i stationen og videre ned i boringen.
Indretningen af brønden bør derfor ændres. Enten kan der laves en fast
bund i brønden, men den bedste løsning vil være, at brønden ændres til
en overjordisk råvandsstation.
Der bør foretages foranstaltninger, der sikrer at vandkvaliteten overholder de gældende kvalitetskrav.

Venlig hilsen

Henrik Bjørn
Vandforsyning
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Faversmølle Vandværk

11. marts 2009
hnb

Teknisk gennemgang
Faversmølle Vandværk er en del af Aabenraa Kommunale Vandforsyning.
Aabenraa Forsyning har en samlet udpumpning på ca. 1.2 mio. m3 om
året hvoraf Faversmølle i 2007 stod for de ca. 850.000 m3.

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

Til Aabenraa Kommunale Vandforsyning hører 4 stk. højdebeholdere og
6 stk. trykforøgere. I Faversmølle Vandværks forsyningsområde ligger
der 2 stk. højdebeholder og 3 stk. trykforøgere.
Boringer
Vandværket har 7 aktive boringer.
B1 (160.255) er placeret i et betonbygværk. Der står vand på gulvet af
bygværket, men boringen er placeret over gulvniveau og dermed tørt.
B2 (160.241) er en underjordisk råvandsstation udført i glasfiber. Boringen er i acceptabel stand.
B6 (160.1245) er en underjordisk råvandsstation udført i glasfiber og
med et aluminiumsdæksel. Stationen er tør og i acceptabel stand.
B7 (160.866) er en underjordisk råvandsstation udført i glasfiber. Den er
i acceptabel stand.
B8 (160.672) er en underjordisk råvandsstation udført i glasfiber. Stationen er i god stand. I 1998 blev der konstateret Mechlorprop i boringen,
men stoffet er ikke hverken før eller siden registreret, og resultatet må
derfor betragtes som en analysefejl.
B9 (160.870) er en underjordisk råvandsstation udført i glasfiber. Boringen er i acceptabel stand.
B10 (160.1330) er en underjordisk råvandsstation udført i glasfiber og
med et aluminiumsdæksel.
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Flere af lågene til råvandsstationerne bærer præg af at have siddet udsat for vind og vejr i mange år, og virker ret skrøbelige. Flere råvandsstationer er desuden noget fugtige.
Endelig ligger enkelte råvandsstationer højt i forhold til vandværket.
Bygning/rentvandsbeholder
Vandværksbygningen er opført i gule mursten med fladt tag. Der findes
to rentvandsbeholdere. Nedgangene til beholderne er placeret henholdsvis indvending og udvendig. Det udvendige dæksel er fastboltet og forsynet med udluftningskanal med insektnet.
Der er en rørgang, der er ren og tør, dog med lidt vandudtrækning ved
overgangen ml. den nye og den gamle bygning.
Behandlingsanlæg
Råvandet ledes ind på iltningstrappen, hvor det iltes inden det føres videre til reaktionsbassinet. Ventilationen i trapperummet sikres gennem
huller hele vejen rundt i lokalet. Hullerne er forsynet med insektnet, men
disse er hullede og løse.
Filtreringen sker ved dobbeltfiltrering i 10 åbne filtre. Ventilationen i filterrummet sidder i loftet over filtrene og er ikke forsynet med drypbakke.
Filterskylningen sker automatisk med en kapselblæser, og skyllevandet
bundfældes inden det ledes bort.
Vandbehandlingen styres af et SRO-anlæg fra 1989.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen sker fra 3 stk. Trium pumper. For at forhindre stykstød
på nettet kører pumperne med soft-startere.
Sønderskov højdebeholder og trykforøger er opført i 1975. Bygværket er
tørt og i god stand. Der er etableret ny styring af de to Trium pumper
der har en samlet kapacitet på 154 m3/t. Beholderen er på 2400 m3og
har 6 nedgange, der alle er boltet fast.
Skedebjerg højdebeholder og trykforøger er udstyret med 2 stk. CR 32
pumper og 2 stk. CR 64 pumper, samt en pumpe, der anvendes til forsyning af sygehuset. Beholderen er renoveret og todelt. Der er opført
nye nedgangshuse over dækslerne. Affugteren på stationen er ude af
drift, og der dannes kondens på rørene.
Varnæsvej trykforøger er udstyret med 2 stk. CR5 pumper, samt 1 stk.
CR 32 i tilfælde af, at trykket bliver meget lavt. Derudover er der en
membranbeholder til at forhindre trykstød på ledningsnettet. En af pumperne er utæt, men ellers er stationen tør og velholdt.
Hygiejne
Værket fremstår tørt og rent.
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Dog er der problemer med kondens i den nye filtersal, hvilket giver tendens til algedannelse øverst på iltningstrappen. Alger, og de affaldsstoffer, de udskiller, er god grobund for bakterier.
Der kan konstateres myg på iltningstrappen og ved filtrene.
Anbefaling
Det bør undersøges, om der ved pumpestop opstår vakuum i råvandsledningerne fra de boringer, der topografisk ligger højere end
vandværket. Erfaringsmæssigt kan det give problemer med indsugning
af jordvand, der kan indeholde f.eks. coliforme bakterier.
Der bør monteres nye net på ventilationshullerne i trapperummet for at
forhindre myg og andre insekter i at komme ind på værket.
Algerne på iltningstrappen bør fjernes, og det bør overvejes at sætte en
udvendig afskærmning foran ventilationshullerne til trapperummet. Det
vil dels kunne sikre at lysindfaldet fjernes, så fremtidig algedannelse
undgås, dels reducere mulighederne for uautoriseret adgang til drikkevandet betragteligt, og dels reducere støjen fra vandværket.
Ved udformning af en eventuel skærm skal det sikres, at der stadig
kommer tilstrækkelig luft/ilt til trappen. Alternativt kunne man mure hullerne til, og etablere mekanisk ventilation i rummet med filtreret luft.
Der bør etableres en drypbakke under ventilationen i filterrummet for at
forhindre at det drypper ned i filtrene, hvilket udgør en risiko for forurening.
Affugteren på Skedebjerg stykforøgerstation og højdebeholder skal renoveres eller udskiftes, for at forhindre tæring af rør og pumper.

Venlig hilsen

Henrik Bjørn
Vandforsyning

3/3

Feldsted Vandværk

25. november 2008
hnb

Teknisk gennemgang
Det første vandværk i Feldsted blev opført i 1934. I 1976 blev der opført
et nyt vandværk. Vandværket har i dag 600 forbrugere, hvoraf en del er
landbrug. På besigtigelsestidspunktet var man i forhandling med
Feldstedmark Vandværk om overtagelse. Det er efterfølgende sket.

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

Der er nødforbindelse til Tumbøl Vandværk. Det er alene Feldsted, der
kan forsyne Tumbøl.
Boringer
Til vandværket hører to boringer:
Boring 169.753 er en overjordisk råvandsstation i god stand monteret
med en SP 30-5 pumpe. Der er monteret udluftning uden filter på boringen.
Boring 169.447 er en overjordisk råvandsstation i god stand.
Bygning/rentvandsbeholder
Bygningen er opført i gule mursten. Bygningen blev for få år siden renoveret udendørs med nyt tag og udskiftning af mursten.
Med nedgang fra vandværksbygningen er en 150 m3 stor rentvandsbeholder. Åbningen er monteret med et nedgangsdæksel af støbejern og
karmen er hævet over gulvet.
Afløb fra gulvet i vandværket føres sandsynligvis gennem rentvandsbeholderen.
Vandværket er affugtet, og miljøet er tørt, på trods af, at filtrenes åbne
vandflader også er i den affugtede del af værket.
Ved besigtigelsen lå der en benzindrevet græstrimmer foran filtrene.
Behandlingsanlæg
Vandbehandlingen sker ved iltningstrappe og åbne filtre.
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Råvandet ledes ind på iltningstrappen, hvor det beluftes via passiv ventilation via kanaler i muren. Kanalerne er til dels i terræn og dårligt sikret
både mod hærværk og mod insekter. Kanalerne hælder ind mod vandet,
og muliggør derfor nemt en forurening.
Der kan konstateres mange myg i rummet med iltningstrappen.
Fra iltningstrappen ledes vandet over i et reaktionsbassin. Der kan konstateres okker på de nederste vægge og riste under iltningstrappen,
hvilke typer på, at der til tider er overløb fra reaktionsbassinet.
Filtreringen foregår fra 4 filtre på hver 1,45x2,6 m hvilket giver et samlet filterareal på 15 m2.
Ved næsten alle filtrene kunne det konstateres algevækst som følge af
lysindfaldet fra vinduerne i vandværket. Alger, og de affaldsstoffer, de
udskiller, er god grobund for bakterier.
Der er automatisk filterskyl 2 gange i ugen. Skyllevandet ledes til det
gamle vandværks rentvandsbeholder, hvor det klares og derefter ledes
til regnvandskloak.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen er VLT styret og udgøres af 4 pumper: 2 stk. CR32, 1
stk. CR 30 og 1 stk. VLMT 80-80-200. Udpumpningstrykket er 4 bar.
Hygiejne
Vandværket fremstår tørt på trods af frie vandflader.
Vandværket er renholdt.
Alger i filtre og dårlig kontrol med luften i iltningstårnene er faktorer, der
kan tilføre både forurening og næringsstoffer. Begge forhold udgør dermed en risikofaktor for vandkvaliteten.
Såfremt gulvafløbet faktisk føres gennem rentvandsbeholderen, bør det
fjernes. Et afløb, der har kontakt til kloak eller regnvandskloak udgør en
alvorlig risiko.
Anbefaling
Der bør monteres filter i boring 169.753´s udluftning.
Gulvafløb med forbindelse til rentvandsbeholderen bør fjernes og afblændes.
Der skal som minimum monteres sikringsgitre og insektnet på udluftningshullerne ved iltningstrappen. Alternativt kan hullerne afblændes og
udluftningen ændres til filtreret luft.
Algerne i filtrene bør fjernes, og vinduerne bør afblændes eller som minimum forsynes med UV-film, for at forhindre ny algevækst. Fjernelse af
alger skal ske med den største varsomhed.
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Reaktionsbassinets kapacitet bør tilpasses vandtilførslen.
Benzindrevne haveredskaber og andre for vandværksdriften uvedkommende genstande skal fjernes fra vandværket.

Venlig hilsen

Henrik Bjørn
Vandforsyning
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Fogderup Vandværk

25. november 2008
hnb

Teknisk gennemgang
Vandværket har ca. 50 forbrugere og en årlig udpumpning på 35-36.000
m3. Der er 5 landbrug koblet på nettet.
Der har været dialog med Ravsted Vandværk om etablering af en nødforbindelse.

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

Boringer
Vandværket har to aktive boringer. Begge boringer er forsynet ned tørt
opstillede pumper.
Boring 159.25 er en underjordisk brønd opbygget af betonringe. Der er
afløb i brønden og boringen er derfor tør. Der er monteret en tapningshane på boringen. Boringsafslutningen er stærkt korroderet og formentlig ikke tætsluttende.
Boring 159.653 er en underjordisk brønd opbygget af betonringe. Der er
jord i bunden af brønden og boringen er tør. Der er monteret en tapningshane på boringen. Boringsafslutningen er stærkt korroderet og
formentlig ikke tætsluttende.
Der pumpes skiftevis en uge ad gangen på de to boringer.
Bygning/rentvandsbeholder
Bygningen er opført i røde mursten men delvist vandskuret og hvidmalet. Der er sat nyt loft op for at dække de oprindelige troltex plader.
Bygningen trænger generelt til vedligehold.
Der er vinduer og lysindfald i bygningen. Da miljøet i bygningen samtidig
er meget fugtigt giver det anledning til en del algevækst i bl.a. filtrene.
Rentvandsbeholderen ligger dels under værket og dels ved siden af værket. Den udvendige del har nor nylig fået en ny membran. Nedgangen
sker inde fra værket. Karmen er lav og dækslet udformet i støbejern.
Over rentvandsbeholderen er der to afløb fra gulvet.
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Gennemføringen til niveaufølerne i rentvandsbeholderen er ikke tæt.
Behandlingsanlæg
Vandbehandlingsanlægget består af en iltningstrappe og 2 stk. åbne
filtre.
Iltningstrappen er etableret i et rum i midten af vandværket, men uden
afskærmning til resten af vandværket. Der er ventilation ved trappen fra
udlufningshuller i murværket. Hullerne er forsynet med ret grove udvendige gitre men ingen insektnet.
Der er reaktionsbassin under trappen.
Vandet enkeltfiltreres i de to åbne filtre. Filtercellerne er malede.
Filtrene skylles manuelt hver anden uge med vand, og skyllevandet nedsives.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen sker fra 2 stk. gamle CP8-50. Udpumpningstrykket er på
4 bar og styres af en hydrofor på 3 m3. Der er ingen elektronisk overvågning af værket.
Pumperne og det tilhørende rørsystem er noget korroderet. Hydroforen
ser ud til at være i rimelig stand.
Der er i dag ingen nødforbindelse, men der er indledt en dialog med
Ravsted vandværk.
Hygiejne
På gulvet og i filtrene kunne der konstateres algevækst som følge af lysindfaldet fra dør og vinduer i vandværket. Alger, og de affaldsstoffer, de
udskiller, er god grobund for bakterier.
Manglende afskærmning fra iltningstrappen bevirker et temmelig fugtigt
indeklima. Det gør det dels vanskeligt at holde rent og gør det dels mulig
for bakterier at overleve længere i miljøet. Gulvene trænger til en grundig rengøring. Korrosion på rør og pumper giver en overflade, der er
vanskelig at renholde. Det samme er tilfældet med det rå betongulv.
På tidspunktet for besigtigelsen var der tvivl om, hvorvidt vandværkets
nabo her en septiktank i umiddelbar nærhed af boringerne.
Anbefaling
Algerne i filtrene bør fjernes, og dør og vinduer ind til vandværket bør
afblændes eller som minimum forsynes med UV-film, for at forhindre ny
algevækst. Der skal udvises stor forsigtighed ved fjernelse af algerne.
Filtercellerne bør ikke være malede.
Ventilationshullerne til iltningstrappen bør som minimum forsynes med
insektnet, for at forhindre en bakteriel forurening fra indkomne insekter
o. lign. Der bør etableres en vandtæt låge mellem iltning og filterrum.
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Det bør overvejes at udskifte udpumpningsanlægget og det tilhørende
rørsystem. Det bør i den forbindelse overvejes at skifte til frekvensstyrede pumper. Samtidig bør der etableres affugtning på værket.
Der bør etableres afskærmning til iltningstrappen.
Nedgangsdækslerne til rentvandsbeholderen bør være aflåst. Kabelgennemføringer bør være tætte.
Gulvafløb gennem rentvandsbeholder bør fjernes og afblændes. Ved
samme lejlighed bør der foretages en inspektion af rentvandsbeholderen.
Der bør ikke være afløb i boringerne. Afløbene udgør en overhængende
fare for, at vandet tilbageledes fra kloak eller som terrænnært grundvand, med deraf følgende forurening. Ligeledes må en underjordisk råvandsstation ikke etableres uden fast (og vandtæt) bund.
Boringsafslutningerne bør ændres til tætsluttende flangeafslutninger.
Den bedste løsning vil være samtidig at føre boringerne til terræn og
etablere en overjordisk råvandsstation.
Det bør overvejes at genoptage dialogen med Ravsted vandværk for at
få etableret en nødforbindelse.

Venlig hilsen

Henrik Bjørn
Vandforsyning
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Fårhus Vandværk

25. november 2008
hnb

Teknisk gennemgang
Værket har ca. 100 forbrugere og en årlig udpumpning på ca. 17.000
m3/år.
Værket er rent, pænt og velholdt, men er generelt utidssvarende.

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

Værket har nødforbindelse til Padborg Vandværk.
Boringer
Vandværket henter vand fra boring 174.218, der er forsynet med en
overjordisk råvandsstation i god stand.
Vandværkets øvrige boringer er sløjfet.
Bygning/rentvandsbeholder
Vandværket er etableret i en lille skalmuret betonbygning, der inden for
de seneste år er forsynet med nyt tag.
Der er ikke etableret rentvandsbeholder på værket. Forsyningens bufferkapacitet ligger i en hydrofor.
Behandlingsanlæg
Vandet pumpes fra boringen, gennem trykfilteret og direkte ud til forbrugerne. Variationer i forbruget udjævnes i den opstillede hydrofor.
Vandet iltes med kompressor, inden det behandles i værkets ene trykfilter. Med en filterhastighed på 15 m/t er kapaciteten er ca. 10 m3/t.
Der er ikke affugtning i værket, med det resultat at kondensvand på beholderne gennem tiden har ført til korrosion af begge beholdere og specielt hydroforen, der er fra 1947. Her er benene korroderede i en grad,
hvor man må frygte et snarligt sammenbrud.
Returskylning er manuel og foretages som udgangspunkt hver 2. uge. I
perioder med lavt vandforbrug kan der gå op til 1 måned mellem hvert
skyl. Skyllevandet ledes til gulvafløb.
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Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningstrykket på 3,8 bar leveres af råvandspumpen. Hydroforen
er den eneste rentvandsbuffer, der er i værket. Det medfører at
rentvandsreservoiret ikke er større end ca. 2,5 m3.
Ledningsnettet er overvejende en blanding af eternit og PVC. Der er kun
korte strækninger af PE.
Hygiejne
Vandværket er renholdt og ryddeligt.
Den manglende affugtning i værket resulterer i kondens på beholderne
og deraf følgende fugt på gulvet. Det er generelt vanskeligt at holde et
højt hygiejneniveau i et fugtigt miljø. Men i den aktuelle situation, hvor
der ikke er mulighed for direkte kontakt med vandet fra det forlader boringen til det afleveres hos forbrugerne, er det ikke kritisk.
Anbefaling
Der bør snarest ske en udskiftning af hydroforen. En udskiftning af benene vurderes at være en dårlig løsning. Dels er beholderens overflade
præget af mange og dybe grubetæringer og dels er det usikkert om metallet overhovedet kan holde til at der bliver svejset på det.
Alternativt kan der opstilles en ståltank i stedet for en ny hydrofor. Det
vil dog kræve, at der også monteres en pumpe til at varetage udpumpningen.

Venlig hilsen

Henrik Bjørn
Vandforsyning
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Hellevad Vandværk

25. november 2008
hnb

Teknisk gennemgang
Det oprindelige vandværk er fra 1934, mens det nuværende er opført i
1971. Vandværket har ca. 400 forbrugere og en årlig udpumpning på ca.
140.000 m3. Der er ca. 20 store landbrug koblet på nettet.

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

Boringer
Der er to aktive boringer:
Boring 1 (160.1496) er en overjordisk, aflåst råvandsstation med glasfiberlåg. Boringen er renoveret og fremstår i fin stand.
Boring 2 (160.1556) er en overjordisk, aflåst råvandsstation med glasfiberlåg. Boringen er i fin stand.
Bygning/rentvandsbeholder
Værket er en rødstensbygning med fladt tag. Bygningen er generelt velholdt og der er eftermonteret insektnet ved iltningstårnet. Der er et redskabsskur under opførelse.
Vinduer og døre er monteret med UV filter og der kunne ikke konstateres alger i filtrene.
Vandværket er lagt på en sandpude pga. højtstående grundvand.
Der er en 100 m3 rentvandsbeholder til værket. Nedgangsdækslet, der
er uaflåst, er placeret i tavlerummet. En brandhane med adgang til
rentvandsbeholderen er sløjfet. Der er gulvafløb fra værket igennem
rentvandsbeholderen.
Behandlingsanlæg
Vandbehandlingen foregår ved trappeiltning og filtrering i 4 åbne filtre.
Der er passiv udluftning ved trapperne ved både top og bund. Udluftningshullerne er forsynet med insektnet, men der kunne alligevel konstateres mange myg i iltningsrummet. Der er en lækage i den nederste
del af iltningen mellem sokkel og murværk.
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Filtrene er knap 4 m3 pr. stk. De skylles manuelt 1 gang om ugen med
luft og vand – lidt oftere om sommeren. Skyllevandet ledes til recipient
uden behandling.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen sker fra 4 stk. CR 16 med en samlet ydelse på ca. 45 m3
i timen. Hydroforen er fjernet og udpumpningen styres via en ny tavle/frekvensomformer. Der er ingen alarm på anlægget.
Der er etableret nødforsyning til Rødekro Vandværk.
Hygiejne
Vandværket fremstår tørt og rent.
Vedligeholdelsesgraden er høj, men der er en del uvedkommende genstande på værket, der bør fjernes.
Anbefaling
Der er opmagasineret en del ting på vandværket, der ikke vedrører
vandværksdriften. De bør fjernes.
Lækagen ved iltningstrappen bør tætnes.
Insektnettene ved udluftningen skal forbedres, så det sikres, at der ikke
kommer myg ind i iltningen.
Gulvafløb igennem rentvandsbeholderne bør sløjfes.

Venlig hilsen

Henrik Bjørn
Vandforsyning
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Hjordkær Vandværk

12. maj 2009
hnb

Teknisk gennemgang
Vandværket har 785 forbrugere hvoraf ca. 50 er landbrug. Den årlige
udpumpning er på 186.000 m3.
Boringer
Vandværket har 4 aktive boringer, som alle befinder sig i umiddelbar
nærhed af værket.

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

B1 (160.1246) er en overjordisk råvandsstation med glasfiberlåg. Afslutningen er tæt og stationen er i acceptabel stand.
B2 (160.493) er en underjordisk brønd opført af betonringe. Brønden er
tør. Afslutningen er af en konstruktion hvis tæthed er vanskelig at efterprøve. Der er etableret afløb i bunden af brønden.
B3 (160.1388) er en overjordisk råvandsstation med glasfiberlåg. I boringen er monteret en SP77-4 pumpe. Råvandsstationen og boringsinstallationerne er i god stand.
B4 (160.1145) er en overjordisk råvandsstation med glasfiberlåg. Der er
konstateret et indhold af BAM i boringen.
Det er ikke oplyst, men vurderes at pumperne i B1, B2 og B4 svarer til
pumpen i B3.
Vandværket har foruden ovennævnte produktionsboringer, en pejleboring (160-1375) der er etableret i 1999 og udført af Sønderjyllands Amt.
Der er konstateret brunt vand i boringen, der i dag bruges til pejleformål.
Endelig har vandværket på et tidspunkt sløjfet to boringer (106.55 og
160. 867). Boringerne havde et indhold af Atrazin.
Bygning/rentvandsbeholder
Værket er en velholdt rødstensbygning. I 1986 kom der rejsning på bygningens tag, og i 2008 blev taget udskiftet.
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Rentvandsbeholderen er på 120-130 m3. Beholderdækslet er forsynet
med pakning og er tætsluttende. En brandhanestuds, der har forbindelse
med rentvandsbeholderen er blokeret med en bolt.
Beholderen blev inspiceret for ca. 6 år siden og ved den lejlighed fundet
tæt.
Der er etableret et gulvafløb, som sandsynligvis går gennem rentvandsbeholderen.
Behandlingsanlæg
Vandbehandlingen sker ved beluftning fra kompressor samt ved enkeltfiltrering fra 2 stk. filtre.
Beluftningen sker i toppen af filtrene.
Filtrene har en kapacitet på 75 m3 pr. stk. Der er foretaget eftersyn af
dem samt udskiftet filtersand for 6 år siden.
Filtrene skylles automatisk for hver 1500 m3 produceret vand med luft
og vand. Efter at være blevet klaret i et fældningsbassin ledes skyllevandet til recipient.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen sker fra 5 stk. CR 30-40 pumper hvoraf den ene er frekvensreguleret. Vandet forlader værket ved et tryk på 38 mVs.
Der er manuelt styret alternerende drift på pumperne.
Der er etableret nødforsyning til Rødekro Vandværk.
Der er truffet forberedelser for etablering af nødforbindelse til Årslev
Vandværk.
Hygiejne
Værket er tørt og renholdningsgraden er i orden.
Der er dog en del oplag af ventiler, koblinger, værktøj, manualer mm,
som nok vedrører vandværksdriften, men ikke indgår i vandproduktion
eller udpumpning. Dette oplag gør det vanskeligere at holde helt rent på
værket.
Anbefaling
Den underjordiske råvandsstation bør ændres til overjordisk og ved
samme lejlighed bør boringsafslutningen udskiftes til en flangeafslutning.
Såfremt stationen ikke ændres skal afløbet afblændes.
Såfremt gulvafløbet er ført gennem rentvandsbeholderen bør det afblændes.
Lagerartikler, værktøj og skriftlig dokumentation bør ikke opbevares ved
produktionsanlægget.
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Da der er konstateret BAM på kildepladsen og den i øvrigt ligger midt i
et byområde, bør der gøres en indsats i retning af at få fundet og etableret et nyt kildefelt uden for byen, i et andet magasin.

Venlig hilsen

Henrik Bjørn
Vandforsyning
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Hokkerup Vandværk

25. november 2008
hnb

Teknisk gennemgang

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

Boringer
B168.74 er etableret inde i vandværksbygningen. Boringen er ikke længere i drift, men er afproppet med en plastik-hætte. Boringen står i et
ca. 2 m dybt betonkammer og har været bestykket med en stempelpumpe, der stadig er monteret i værket. Ved besigtigelsen var betonkammeret delvist vandfyldt. Der var monteret en lænsepumpe, men
pumpen var tydeligvis defekt. Et træk i kablet fik den til at starte.
B168.376 er afsluttet i en nedgravet råvandsstation lige uden for vandværket. Ved besigtigelsen var råvandsstationen fyldt med vand, så hele
boringsinstallationen var vanddækket.
Bygning/rentvandsbeholder
Vandværksbygningen er god stand udvendigt. Dørene er udskiftet inden
for de seneste år og taget lader til at være renoveret.
Indvendig er bygningen renholdt og affugtet. Miljøet er tørt, på trods af
den ca. 4 m2 store åbne vandflade i kammeret med boringen.
Bygningen er delt i to rum, hvor det ene anvendes til filtersal, og det
andet indeholder udpumpning og el-tavler.
Værkets plæneklipper opbevares i bygningen sammen med diverse haveredskaber i pumperummet.
Nedgangen til rentvandsbeholderen findes i filtersalen. Karmen er få
centimeter høj og dækslet er uaflåst og uden pakning. Ved vand på gulvet f.eks. i forbindelse med spuling er der en stor risiko for forurening af
vandet i beholderen.
Behandlingsanlæg
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Råvandet iltes med kompressor inden det løber ind i trykfiltrene. De to
trykfiltre er opstillet i serie, og fungerer dermed som hhv. for- og efterfilter.
Skyllefrekvensen er ikke oplyst, men skyllet er automatisk og der skylles
først med luft, fulgt af vand.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen sker via 2 stk. CR8 med en Grundfos Control 2000 styring. Der er monteret en membranbeholder på ca. 25 l for at modvirke
trykstød.
Udpumpningsanlægget er relativt nyt og den tilhørende rørføring er renoveret
Hygiejne
Den oversvømmede råvandsstation og dæksel/karm på rentvandsbeholderen samt den opstillede plæneklipper udgør en risiko for grundvandskvaliteten.
Kemikalier såsom benzin bør under ingen omstændigheder opbevares på
et vandbehandlingsanlæg. Dels er der risiko for at lækket benzin trænger ned i rentvandsbeholderen og dels vil dampene fra selv et lille spild
havne i drikkevandet, da luften til iltning tages fra vandværkets lokaler.
Man skal ligeledes være opmærksom på, at ikke engang PE rør på nogen
måde er tætte over for benzin.
Den gamle boring i værket udgør en risiko for forurening af magasinet.
Specielt da boringen ikke er afproppet og der sker opstuvning af vand
omkring borerøret.
Værket er i øvrigt rent og ryddeligt
Anbefaling
Råvandsstationen ved B168.376 bør ændres til en overjordisk råvandstation. Den nuværende konstruktion udgør en overhængende risiko for forurening af råvandet. Da det ydermere er vandværkets eneste
boring, vil konsekvensen være alvorlig.
Boringen inde i værket bør proppes af på korrekt vis. I øjeblikket udgør
den en forureningsrisiko.
Dæksel og karm på rentvandsbeholderen bør udskiftes, så de lever op til
de gældende vejledninger.
Plæneklipperen skal fjernes.

Venlig hilsen
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Henrik Bjørn
Vandforsyning

3/3

Holbøl Vandværk

25. november 2008
hnb

Teknisk gennemgang
Vandværket fungerer alene som distributionsselskab. Der er ikke længere nogen aktive boringer, ingen vandbehandling og ingen rentvandsbeholder.

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

Vandet købes ved Padborg Vandværk og trykket hæves med ca. 1 bar,
inden vandet sendes ud til Holbøl vandværks forbrugere.
Selskabet varetager altså alene trykforøgning og distribution.
Boringer
Sløjfet
Bygning/rentvandsbeholder
Trykforøgeren har til huse i den gamle vandværksbygning, der er en lille
rødstensbygning med fladt betontag. Bygningen er i rimelig stand.
Rentvandsbeholderne er taget ud af drift.
Behandlingsanlæg
Forefindes ikke
Udpumpning/ledningsnet
Trykforøgningen varetages af 2 stk. CR8 og 1 stk. CR10 pumper med
frekvensomformer. Udpumpningsanlægget er nyt.
Hygiejne
Der er ingen kontakt med vandet i forbindelse med processen og derfor
kun en lav risiko for forurening.
Trykforøgerens bygning er i øvrigt ren og ryddelig.
Anbefaling
Da driften af værket ikke længere tager tid for bestyrelsen, kan det anbefales at man fokuserer på ledningsnettet. Det er oplagt at få digitalise-
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ret ledningsplanerne og eventuelt få udarbejdet en renoveringsplan for
nettet.

Venlig hilsen

Henrik Bjørn
Vandforsyning
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Kliplev Vandværk

25. november 2008
hnb

Teknisk gennemgang
Det første vandværk i Kliplev blev opført i 1937, mens det nuværende
vandværk er opført i 1979.
Der er en udpumpning på ca. 77.000 m3/år.

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

Der er indledt dialog med Padborg og Bjerndrup om grænserne mellem
de enkelte værkers forsyningsoplande. Samtidig diskuteres mulighederne for etablering af nødforsyningsledninger mellem værkerne.

Boringer
Der er to aktive boringer, der begge ligger på vandværksgrunden. Begge
er forsynet med overjordiske, frostsikrede råvandsstationer i glasfiber.
B3 (168.494) er i fin stand, tør, ren og aflåst.
B4 (168.952) er i fin stand, tør, ren og aflåst.
B1 (168.299), der ligger på den gamle vandværksgrund, er ikke længere
i drift idet der er konstateret BAM i boringen. BAM stammer fra brugen
af sprøjtegifte, og har ligeledes været konstateret i tre af vandværkets
tidligere boringer der i dag sløjfede.
Bygning/rentvandsbeholder
Der er en rentvandsbeholder på 225 m³. Beholderdækslerne er i bygningen og er uaflåste støbejernsdæksler på en relativt lav karm. Der er 2.
stk. gulvafløb fra vandværket, der føres gennem rentvandsbeholderen.
Bygningen er affugtet og har et godt, tørt indeklima.
Det er planlagt at opføre en tilbygning til redskaber og kontor.
Behandlingsanlæg
Vandbehandlingen består af 4 lukkede filtre, opdelt i 2 sæt for og efterfiltre. Hvert sæt har en kapacitet på 30 m3/t. Det ældste filter er fra
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1979, der er et filter der er fra 1987, samt 2 filtre fra 1999. Vandet iltes
med kompressor.
Der er automatisk filterskyl på vandværket. Der skylles hver 4. dag.
Skyllevandet ledes til rensningsanlægget.
Der har de sidste to år været flere overskridelser af grænseværdien for
jern.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen sker fra 1 stk. CR 30 og 1 stk. CR 32 samt 2 ældre pumperne af ældre dato der trænger til udskiftning.
Udpumpningen er frekvensreguleret. Trykket ligger på 3,5 bar og der er
alternerende drift på pumperne.
Der er alarmer på de væsentligste driftsparametre, men ikke noget
egentligt SRO-anlæg.
Hygiejne
Vandværket fremstår tørt, rent og velholdt. Dog er der i hjørnerne oplag
af diverse genstande, der ikke er relateret til vandproduktionen. Af de
mere grelle eksempler kan nævnes en dunk med olie til kompressoren,
der ved besigtigelsen stod og balancerede på en rørstump, umiddelbart
ved siden af dækslet til rentvandsbeholderen.
Gulvafløb samt de lave dækselkarme udgør en risiko i forhold til vandkvaliteten.
Anbefaling
Der bør skiftes dæksler til rentvandsbeholderen som planlagt.
Det bør på overvejes at udskifte de to gamle pumper inden for en relativt kort tidshorisont.
Afløb med gennemføringer i rentvandsbeholderen skal fjernes.
Det bør foretages foranstaltninger således at jernindholdet i vandet ved
afgang fra vandværket overholder kvalitetskravet. Da værket producerer
ca. ¼ af den vandmængde filtrene kan levere, burde det være uproblematisk at overholde acceptkriterierne.

Venlig hilsen

Henrik Bjørn
Vandforsyning
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Kollund Vandværk

25. november 2008
hnb

Teknisk gennemgang
Vandværket har nødforbindelser til Padborg, Kruså, Sønderhav og Holbøl
vandværker.
Boringer
Kollund Vandværk har 3 aktive boringer. Alle er afsluttet med overjordiske råvandsstationer af glasfiber. Stationerne var ved besigtigelsen ikke
renholdt.

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

Ved værkets B1 og B3 (hhv. 174.97 og 174.187) er wiregennemføringen i topflangen ikke tætnet.
Ved B2 (174.166) var pejlestudsens prop ikke skruet i flangen. Både wiregennemføring og kabelgennemføring var tætnet med silikonefugemasse.
B1 og B2 ligger på vandværksgrunden og B 3 ligger ca. 100 m nordvest
for vandværket.
Boringerne er alle forsynet med pumper, der hver giver 17 m3/t. Under
normal drift er 2 pumper i drift ad gangen. Der alterneres mellem pumperne.
Bygning/rentvandsbeholder
Værket er etableret i en nyere rødstensbygning, der er vel vedligeholdt.
Den udvendige side af iltningstårnet bærere dog præg af det meget fugtige miljø inde i tårnet.
Luftindtagene til iltningen er opbygget af indmurede rør, der har en
hældning ind mod iltningskammeret. Rørene er forsynet med et grovmasket net. De laveste luftindtag sidder ca. 75 cm over terræn.
Bygningen er affugtet og der er rent. Der opbevares en del ting så som
kemikalier (Carella) højtryksrenser, slanger, værktøj mm på gulvet i
vandværket.
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Værket har 2 rentvandsbeholdere, der tilsammen har et volumen på ca.
100 m3. De to beholdere er forbundet via 2 huller i den betonvæg, der
adskiller dem.
Vandet fra filtrene afleveres i samme beholder, som udpumpningen tager vandet fra. Skyllepumpen tager vand fra den anden beholder.
Nedgangsdækslerne til rentvandsbeholderne var på besigtigelsestidspunktet uhensigtsmæssigt udformet, men det blev oplyst, at dækslerne
var under udskiftning.

Behandlingsanlæg
Vandet fra boringerne iltes på en trappe med 3 trin, hvorefter det løber
ned i en reaktionsbeholder. Udluftningshullerne ved trappen er udformet
således at f.eks. slagregn vil løbe direkte ind i iltningen. Ved de ventilationshuller, der sidder i den del af muren der ikke er belagt med okker,
ses tydelige spor fra indtrængende regnvand.
Det net, der er monteret i ventilationshullerne, er for stormasket til at
holde insekter ude af iltningen.
Vandværkets filtersektion er opbygget af 4 stk. åbne filtre, der hver har
et areal på ca. 4 m2. Værkets samlede behandlingskapacitet er dermed i
øjeblikket ca. 80 m3/t
Filtrene er lukket inde bag skydelåger. Udluftningen ved filtrene sker
gennem åbninger i muren, der er dækket med rist og fluenet.
Derudover har vandværket et trykfilter med en kapacitet på 403/t. Filteret har tidligere været i drift, men er nu tømt for sand. Det tilhørende
rørsystem, ventiler mm er bibeholdt.
Filtrene skylles med luft efterfulgt af vand. Skyllevandet klares i et betonbassin på vandværksgrunden, hvorefter det ledes videre til kloak.
I rørkælderen kunne det ved besigtigelsen konstateres, at en ventil var
utæt. Ifølge det oplyste er en udskiftning planlagt.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen varetages af 3 stk. CR16 pumper, der alle er fast indkoblede. For at modvirke trykstød på forsyningsnettet er der monteret 4 stk.
300 l membranbeholdere på pumpernes afgangsside. På trods af dette
kunne det ved besigtigelsen konstateres at værkets afgangstryk varierer
mellem 2,7 og 3,2 bar.
Hygiejne
Råvandsstationerne trænger generelt til en grundig rengøring. De uhensigtsmæssigt udførte kabelgennemføringer samt den manglende prop i
pejlestudsen udgør en risiko for forurening med specielt coliforme bakterier. Risikoen øges betragteligt af den manglende rengøring.
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Værket er generelt rent og miljøet er tørt som følge af affugtningen og
afskærmningen mod filtre og iltning. Opmagasineringen af diverse materialer på gulvet, herunder specielt kemikalier, er uhensigtsmæssig.
Udluftningen i iltningen udgør en stor risiko for forurening med specielt
coliforme bakterier.
Anbefaling
Ud over en rengøring af råvandsstationerne må det anbefales, at der
monteres dertil egnede forskruninger til tætning af kabelgennemføringer
i boringsafslutningernes flanger.
Udluftningen i iltningen bør snarest sikres mod indtrængning fra både
regnvand, insekter og personer med ønske om at skabe utryghed omkring vandforsyningens kvalitet. I øjeblikket kræver det ingen særlige
færdigheder eller redskaber at forurene vandet på vandværket.
Den utætte ventil bør ligesom de uhensigtsmæssigt udformede dæksler
på rentvandsbeholderen skiftes, hvis det ikke allerede er sket.

Venlig hilsen

Henrik Bjørn
Vandforsyning
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Kruså Vandværk

25. november 2008
hnb

Teknisk gennemgang
Det eksisterende Kruså Vandværk er opført i 2007. Det tidligere vandværk er nedlagt og fjernet fuldstændig.
Boringer
Det gamle vandværks boringer er alle sløjfet. Det nye vandværk forsynes fra boring 174.289, der er etableret ved siden af værket.

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

Boringen er forsynet med en overjordiske råvandsstation af glasfiber og
boringen er forsynet med en tæt afslutning af rustfrit stål. Produktionskapaciteten er på 70 m3/t. Boringens installationer er i fin stand og der
er alarm på dækslet.
Bygning/rentvandsbeholder
Rentvandsbeholderen er en delvist nedgravet cirkulær elementbeholder
på 615 m3. Dæksel og udluftning er korrekt udført.
Behandlingsanlæg
Vandet behandles ved enkeltfiltrering i 2 stk. Silhorko trykfiltre med
kompressoriltning. Filtrene har hver en kapacitet på 35 m3/time.
Returskylningen sker med luft, efterfulgt af vand. Processen er fuldautomatisk.
Vand fra returskylningen bundfældes i værkets gamle højdebeholder,
der ligger ved siden af det ny værk, hvorefter det ledes til regnvandskloak og recipient.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen sker via 4 stk. CR32 pumper, der alle er udstyret med
frekvensomformer. Udpumpningstrykket er 32 mVS, hvilket giver en resulterende udpumpningstrykkote på 62 m.
Hygiejne
Der er overalt rent, tørt og ryddeligt på værket. Hygiejneniveauet er
højt.
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Anbefaling
Værket er nyopført og praktisk indrettet. Der er derfor ingen anbefalinger til forbedringer på bygning eller behandlingsanlæg.
Værkets boring indvinder vand fra ca. 220 meters dybde, hvilket giver
en høj grad af beskyttelse. Men en mekanisk fejl på boring eller pumpe
vil medføre et produktionsstop. Dette er generelt en uønsket situation.
Men da værket er nødforbundet med Padborg vandværk, er det ikke en
kritisk situation. Det må dog anbefales, at der på sigt etableres en supplerende boring.
Rentvandsbeholderens placering og opbygning gør den sårbar overfor
temperaturpåvirkning om sommeren. Erfaringsmæssigt bliver vandet for
varmt i beholdere med tyndt eller manglende jorddække. Problemets
størrelse afhænger af den daglige omsætning i beholderen.
Da beholderens størrelse er ca. 1,5 gange den daglige, gennemsnitlige
udpumpning, må det anbefales at temperaturen overvåges i varme perioder for at sikre, at den ikke overskrider de vejledende 12 °C. Hvis temperaturen er for høj bør der gøres en indsats for at bringe den ned.

Venlig hilsen

Henrik Bjørn
Vandforsyning
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Lindsnakke Vandværk

11. marts 2009
hnb

Teknisk gennemgang
Lindsnakkeværket er opført i ca. 1960, og er en del af Aabenraa Kommunale Vandforsyning. Aabenraa Forsyning har en samlet udpumpning
på ca. 1.2 mio. m3 om året, hvoraf Lindsnakkeværket i 2007 stod for de
ca. 300.000 m3.

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

Til Aabenraa Kommunale Vandforsyning hører 4 stk. højdebeholdere og
6 stk. trykforøgere. I Lindsnakkeværkets forsyningsområde ligger der 1
stk. højdebeholder og 2 stk. trykforøgere.

Boringer
Vandværket har 6 aktive boringer.
B1 (160.871), B2 (160.829) og B4 (160.868) B5 (160.873) og B6
(160.874) er alle underjordiske råvandsstationer i glasfiber. Alle råvandsstationer og boringsinstallationer er i acceptabel stand. De er noget fugtige, men der tilsyneladende alene tale om kondens. Der er ikke
observeret tegn på utætheder. Lågene til stationerne bærer generelt
præg af at have siddet en del år ude i vind og vejr. Flere af dem virker
lidt skrøbelige og det bør på sigt overvejes at udskifte dem.
B3 (160.872) kunne ikke besigtiges under tilsynet, på grund af fejl i låsesystemet.
Bygning/rentvandsbeholder
Vandværket er opført i røde mursten og med et nyt tegltag fra 2007.
Der er diverse sætningsskader på bygningen. Skaderne kan også observeres i filtrene. Vinduerne ind til behandlingsanlægget er tilmurede. Der
er opsat hegn rundt om hele vandværket og lågen er aflåst.
Rentvandsbeholderkapaciteten er på 500 m3 fordelt på to beholdere. De
to beholdere er koblet med en forbindelsesledning, men der er ingen
tvungen udskiftning.
Der er to beholdernedgange samt udluftning fra kontoret.
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Behandlingsanlæg
Råvandet dobbeltfiltreres i 4 stk. åbne forfiltre og 4 stk. åbne efterfiltre.
Vandet bundbeluftes via to kapselblæsere. Der er filter på luftindtaget.
Udluftningen sker mekanisk via huller i væggen, der er forsynet med
ståltrådsnet. I øjeblikket filtreres vandet i 3 timer i døgnet hvilket giver
en kapacitet på 1000 m3/døgn.
Ligesom på bygningen ses også sætningsskader på filtrene.
Filterskylningen sker automatisk, og der er en separat styrepult ved
hvert filter til kontrol. Herefter bundfældes skyllevand i 6 timer inden det
ledes til fjorden. Slam fra bundfældningsbassinet fjernes 1 gang årligt.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen sker fra 2 stk. Trium-pumper med en kapacitet på henholdsvis 150 m3/t og 200 m3/t.
Jørgenshøj Højdebeholder er en rund beholder støbt i beton. Den har et
volumen på XXX m3. Der udluftes i bygværket samt ved nedgang. Rundt
om højdebeholderen vokser der træer.
Trykforøger Stendervej har et afgangstryk på 80 mVs styret af 3 stk. CR
8 pumper. Anlægget er i fin stand.
Trykforøger Dyrhave har et afgangstryk på 45 mVs styret af 2 stk. CR 2
pumper. Til anlægget hører en rentvandstank på 10 m3. Der sker udluftning ved dækslet til rentvandstanken. Dækslet er i støbejern overdækket
med et galvaniseret dæksel.
Trykforøger Skarrev har et afgangstryk på 4-4,5 bar styret af 1 stk. CR 8
og 1 stk. CP 8 pumper.
Hygiejne
Værket og de tilhørende anlæg bærer præg af at være løbende vedligehold og forbedret. Der er renholdt og generelt ryddeligt overalt. Der er
gjort anstrengelser for at sikre, at luft ind og ud af beholdere og bygninger er filtreret, så insekter mm ikke får adgang.
Enkelte steder er der konstateret uhensigtsmæssig opbevaring af dunke
mm, der ikke umiddelbart har noget med vandforsyningen at gøre.
Anbefaling
Nedgangene til rentvandbeholderne er placeret i kontoret, hvor der er en
risiko for, at der skubbes ting ned i beholderen. Dette bør ændres ved at
fjerne de hylder og andet, der er placeret på væggene over og ved nedgangsdækslerne.
Der bør etableres nye insektnet på udluftningshullerne i bygningen.
Det bør kontrolleres hvordan forbindelserne mellem beholderne er udført. Det bør som minimum være således at vandet afleveres i et hjørne
i beholderen og hentes i det diagonalt modsatte.
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Sætningsskaderne på bygning/filtre bør renoveres.
Det bør desuden kontrolleres, at der ikke er skader på beholderne. Ved
samme lejlighed bør beholderne rengøres og rørføringer/forbindelsesledninger kontrolleres og eventuelt ændres.
Der bør ikke opbevare maling sammen med blæserne, idet der herved
opstår en risiko for, at vandet forurenes ved beluftning.
Trærødder har en utrolig evne til at finde gennem selv meget små
sprækker i beton. Det bør derfor overvejes at få Jørgenshøj beholderen
inspiceret, for at sikre, at der ikke er trængt rødder ind i den. Samtidig
bør den rengøres, hvis det ikke er gjort inden for de seneste 5-10 år.

Venlig hilsen

Henrik Bjørn
Vandforsyning
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Loddenhøj Vandværk

11. marts 2009
hnb

Teknisk gennemgang
Loddenhøj Vandværk er en del af Aabenraa Kommunale Vandforsyning.
Aabenraa Forsyning har en samlet udpumpning på ca. 1.2 mio. m3 om
året hvoraf Loddenhøjværket i 2007 stod for ca. 40.000 m3.

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

Til Aabenraa Kommunale Vandforsyning hører 4 stk. højdebeholdere og
6 stk. trykforøgere. Til Loddenhøjværket hører der 1 stk. højdebeholder
og 1 stk. trykforøger.
Boringer
Vandværket har 3 aktive boringer.
B1 (161.151) er en underjordisk råvandsstation opbygget af betonringe.
Der står lidt vand på bunden af brønden. Boringsafslutningen er udført i
rustfrit stål med lukkede studse.
B3 (161.221) er en overjordisk råvandsstation af glasfiberafslutning og
monteret med en SP 16-5 pumpe. Boringsafslutningen er udført i PE og
vurderes at være tætsluttende. Der blev ved tilsynet observeret en død
mus i bunden af brønden.
B4 (161.280) er en overjordisk råvandsstation. Stationen kunne ikke
åbnes, og er derfor ikke vurderet ved tilsynet.
Bygning/rentvandsbeholder
Vandværksbygningen er opført i gule mursten og med fladt tag.
Der er en rentvandsbeholder på 100 m3. Nedgangsdækslet til beholderen
er boltet fast. Der gror træer ved dæksel og beholder.
Behandlingsanlæg
Råvandet ledes ind på iltningstappen. Trappen er pæn og ren. Luftindtaget sker gennem huller i muren monteret med filtre. Udluftningen sidder
i taget over trappen, og er forsynet med en ventilator. Udluftningskanalen er sandsynligvis ikke tæt, idet der kan observeres skjolder på betonen rundt om hullet.
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Der er etableret et tagnedløb i PVC over filter/iltningstrappe.
Fra iltningstrappen ledes vandet direkte til et åbent forfilter og videre til
efterfilteret.
Filtrene skylles ca. 1 gang i ugen med luft og vand.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen sker fra 3 stk. Trium pumper med en samlet kapacitet på
120 m3/t.
Lammesbjerg højdebeholder er en firkantet beholder på 250 m3. Dækslet er monteret med en udluftningskanal med insektnet. Hængslerne i
dækslet er knækket og låsen virker ikke.
Trykforøger Barsø er bygget i det gamle Barsøvej Vandværk. Vandet ledes i to retninger fra stationen med et tryk på 5,5 bar.
Hygiejne
Værket er tørt og rent.
På bunden af råvandsstationen til B3 lå en død mus. Hvis boringsafslutningen ikke er tæt, og brønden kommer til at stå under vand, vil der
være en alvorlig risiko for bakteriologisk forurening.
Anbefaling
Taghætten på udluftningskanalen over iltningstrappen bør undersøges
for tæthed, for at undgå forurening. Tagnedløbet er uhensigtsmæssigt
placeret, og man bør overveje, at ændre på tagkonstruktionen næste
gang taget skal renoveres. Der kan eventuelt etableres en lille hældning,
så afløbet midt i bygningen kan undgås.
Hængsler og lås på dækslet til Lammesbjerg højdebeholder skal udskiftes.
Råvandsstationerne skal tætnes således at mus og insekter ikke kan
komme ned til boringerne.
Træer omkring rentvandsbeholderens nedgangsdæksel bør fjernes og
det bør undersøges om der er trængt rødder ind i beholderen. Ved samme lejlighed bør beholderen rengøres.

Venlig hilsen

Henrik Bjørn
Vandforsyning
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Padborg Vandværk
Toldbodvej 1

25. november 2008
hnb

Teknisk gennemgang
Padborg Vandforsyning består af 2 værker, der pumper ud på samme
net. Der er vandtårn på nettet. Der produceres årligt ca. 900.000 m3
vand.

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

Værket på Toldbodvej kører primært om natten. sædvanligvis er der
maksimalt 2 boringer i drift ad gangen.
Boringer
Der er knyttet 3 boringer til vandværket. Hver boring yder ca. 70 m3/t.
B 174.98 er etableret på vandværksgrunden. Boringen står i en underjordisk glasfiber råvandsstation. Stationen fremstår tæt, tør og ren. Boringsafslutningen er tæt og det samlede anlæg er i god stand.
B174.108 er etableret ca. 300 m vest for vandværket. Boringen står i en
underjordisk glasfiber råvandsstation. Stationen fremstår tæt, tør og
ren. Boringsafslutningen er tæt og det samlede anlæg er i god stand.
B174.163 er etableret ca. 500 m vest for vandværket. Boringen står i en
underjordisk glasfiber råvandsstation. Stationen fremstår tæt, tør og
ren. Boringsafslutningen er forsynet med en udluftning, der tilsyneladende er uden filter. Det samlede anlæg er i god stand.
Bygning/rentvandsbeholder
Vandværket er etableret i en rødstensbygning med tegltag. Bygningen
fremstår velholdt og i god stand. Udluftninger, der er ført gennem taget
er forsynet med filtre og afskærmning, der forhindrer indtrængning af
regnvand.
Der er etableret 3 rentvandsbeholdere med en samlet kapacitet på 1.000
m3 på værket. Der er tvungen gennemstrømning i de tre beholdere. Til 2
af beholderne er der alene adgang inde fra bygningen. Dækslerne er
uaflåste og etableret i en bred karm, der er hævet over det omgivende
gulv. Der er ikke pakninger mellem dæksler og karm. Udluftning fra be-
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holderne udgøres af 3 små huller i hvert beholderdæksel. Hullerne er
forsynet med gitter.
Den sidste beholder har nedgangsdæksel uden for bygningen. Dækslet
er aflåst og forsynet med udluftning med filter.
Behandlingsanlæg
Råvandet iltes på rislebakker med 4 trin. Der er mekanisk tilførsel af filtreret luft. Overskudsluft suges ud af iltningsrummet. Rørsystemerne i
iltningsrummet var på besigtigelsestidspunktet kraftigt præget af korrosion, men et nyt røranlæg af PE lå klar til udskiftning uden for rummet. I
iltningen er der etableret en afskærmning af plast tagplader (trapezplader) for at forhindre stænk i lokalet.
Vandbehandlingen sker i åbne sandfiltre af beton. Filtrene er etableret i
en separat filtersal. Filtrene har begge dimensionen ca. 5,75 x ca. 3,5 m,
hvilket svarer til et samlet filterareal på 40 m2. Med en filterhastighed på
5 m/t svarer det til at der kan produceres ca. 200 m3 i timen.
Skylleproceduren er automatisk, og der skylles først med luft, derefter
med luft/vand, hvorefter der afsluttes med vand alene.
Udluftningen i filtersalen er forsynet med insektnet. Åbningerne sidder i
væggen samt i loftet over filtrene.
Der er etableret en udluftningsforbindelse mellem rentvandsbeholderne
og filtersalen.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen består af 2 stk. nyere CR45 pumper samt 1 stk. nyere
CR90 og 1 stk. gammel borerørspumpe. Denne står ifølge det oplyste for
en snarlig udskiftning.
Ledningsnettet, de er ca. 140 km langt består næsten udelukkende af
PVC. Der er på besigtigelsestidspunktet ca. 20 km ledningsnet under
etablering. Der er endnu nogle aluminiumsanboringer på nettet, men de
er under udskiftning.
Hygiejne
Råvandsstationerne er alle tørre og renholdte.
Der er rent og ryddeligt overalt på værket. Der er affugtning på hele
værket undtagen i iltning og filtersal.
Anbefaling
De indvendige nedgangsdæksler til rentvandsbeholderne er ikke hensigtsmæssigt udformet. Dels er der risiko for at snavs fra dækslerne og
den omgivende karm lægger sig i sprækken mellem dæksel og karm og
falder ned i beholderen ved åbning og dels vurderes det, at de etablerede udluftningshuller er for små i forhold til de luftmængder, der skal ind
og ud af beholderen under drift. Det er muligt, at den supplerende udluftning til filtersalen er tilstrækkelig.
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Tagpladerne, der er opsat til afskærmningen for stænk i filtersalen bør
udskiftes med et materiale, der er godkendt til vandbehandling. Alternativt bør det kontrolleres, at pladerne ikke afgiver stoffer til vandet.

Venlig hilsen

Henrik Bjørn
Vandforsyning
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Padborg Vandværk
Vejbækvej 2A

25. november 2008
hnb

Teknisk gennemgang
Padborg Vandforsyning består af 2 værker, der pumper ud på samme
net. Der er vandtårn på nettet. Der produceres årligt ca. 900.000 m3
vand.

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

Boringer
Der er 3 boringer til værket, som alle er udført i et skovområde ca. 750
m nord for værket. Alle boringer er afsluttet med overjordiske råvandsstationer i aluminium. Kvaliteten af de anvendte materialer er god og
vedligeholdelsesstandarden er høj.
På grund af den relativt lange råvandsledning mellem boringer og vandværk er ledningen forsynet med vakuumbrydere ved de enkelte boringer. Disse forhindrer vakuum i ledningen, når pumperne standser.
Bygning/rentvandsbeholder
Vandværket er relativt nyopført og fremstår som meget velholdt.
Rentvandsbeholderen er en jorddækket betonbeholder på 1.500 m3, der
ligger ved siden af bygningen. Dækslet sidder uden for bygningen, men
er monteret på en høj og tæt karm. Udluftningen, der sidder i dækslet er
forsynet med insektnet.
Behandlingsanlæg
Iltningen og filtre er opbygget i beton og placeret side om side langs
bygningens ene facadevæg. Behandlingsanlægget er isoleret fra resten
af værket med en glasvæg. Der er etableret udluftning i lokalet med
filtre/iltning. Udluftningen er placeret direkte over de åbne bassiner.
Den resterende del af bygningen er affugtet og der er rent og ryddeligt
overalt.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningsanlægget består af 2 stk. CR45 og 2 stk. CR90 pumper.
Udpumpningsmanifolden har en usædvanlig konstruktion, men er som
alt andet rørarbejde i værket udført i rustfrit stål af god kvalitet.
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Udpumpningen sker til samme net, som værket på Toldbodvej pumper
til.
Hygiejne
Hygiejneniveauet er højt. Dog var det ved besigtigelsen ikke muligt at
undersøge sikringen af udluftningerne over filtrene nærmere. En uhensigtsmæssig udformning kan medføre at der løber vand fra taget ned i
filtrene.
Anbefaling
Vakuum bryderne i råvandsstationerne afværger problemer med vakuum
i råvandsledningen ved stop af råvandspumperne. Dette er specielt vigtigt, da ledningen tilsyneladende består af muffesamlet PVC. Men da vakuumbryderen virker ved at lukke luft ind i råvandsledningen indtil friktionen i ledningen samt løftehøjden på vandværket får standset vandet,
er det ret store luftmængder, der lukkes ind. Dette vil medføre, at de
processer, der egentlig skal ske i filteret, allerede begynder i ledningen,
med udfældning af okkerslam og biofilm til følge.
Hertil kommer at vakuumbryderne er monteret med åbningen opad og
uden filter, således at eventuelt snavs og støv, der falder i den, vil blive
suget ind i råvandsledningen.
Det anbefales at vakuumbrydernes åbning som minimum forsynes med
en drejning og et filter.
En anden og bedre løsning er at montere en motorstyret ventil ved råvandsindløbet på værket. Råvandspumperne skal så starte og stoppe
mod lukket ventil. Ventilen kan styres på flere måder. En mulig løsning
er at lade ventilens endestop give start/stopsignalet til pumpen.

Venlig hilsen

Henrik Bjørn
Vandforsyning
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Ravsted Vandværk

25. november 2008
hnb

Teknisk gennemgang
Det oprindelige vandværk blev opført i 1936, mens det nuværende er fra
1980. Værket har ca. 400 forbrugere hvoraf ca. 50 er landbrug. Der indvindes i øjeblikket 125.000 m3 om året.

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

Boringer
Vandværket har tre aktive boringer der alle er placeret på vandværksgrunden.
B1 (159.704) er en overjordisk råvandsstation med glasfiberlåg. I boringen er monteret en SP 60 pumpe. Boringen er i meget fin stand.
B2 (159.842) er en overjordisk råvandsstation med glasfiberlåg. I boringen er monteret en SP 30-3 pumpe. Der er monteret motorventiler til
brandvæsnet, så de kan tappe råvand. Når det sker, vil der samtidig blive lukket for råvandstilførslen til vandværket fra denne boring. Boringen
er i meget fin stand.
B3 (159.854) er en overjordisk råvandsstation med glasfiberlåg. I boringen er monteret en SP 30-3 pumpe. Boringen er i meget fin stand.
Boringerne er i alternerende drift, hvor enten B1 kører eller B2 og B3.
Bygning/rentvandsbeholder
Bygningen er en meget velholdt rødstensbygning. Der er etableret redskabsskur ved siden af vandværket.
Rentvandsbeholderen for nylig blevet afdækket med nyt tagpap.
Rentvandsbeholderen er bevaret fra det først opførte vandværk og er på
ca. 40 m3. Den ligger ved siden af værket, og nedgangen er udendørs.
Dækslet er tæt med pakning. På besigtigelsestidspunktet havde udluftningen fra beholderen en lidt midlertidig karakter.
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Rentvandsbeholderen må betegnes som meget lille i forhold til den aktuelle udpumpning.
Behandlingsanlæg
Vandbehandlingen foregår ved beluftning fra kompressor og dobbeltfiltrering fra 4 stk. lukkede filtre. Beluftningen sker i filtrene.
Beluftningskompressoren er oliefri og anbragt i skuret. Luften til kompressoren tages i vandværket.
Der er 2 stk. forfiltre og 2 stk. efterfiltre. Hvert filtersæt har en kapacitet
på 30 m3. Filtrene skylles automatisk hver 2. dag med luft og vand.
Skyllevandet ledes til spildevandskloak.
Anlægget overvåges af et simpelt SRO (Styring Regulering Overvågning)
system. Anlægget var ved besigtigelsen under opdatering.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen sker fra 3 stk. CR 30 med frekvensstyring på alle tre
pumper. Den ene pumpe er ny, mens de to øvrige er gamle og under
udskiftning. Vandet forlader værket med et tryk på 38 mVs.
Der er ingen nødforbindelser.
Hygiejne
Standarden på værket er meget høj.
Et enkelt punkt, der ikke lever op til den øvrige standard, er udluftningen fra rentvandsbeholderen.
Anbefaling
Udluftningen fra rentvandsbeholderen bør sikres bedre.
Det bør overvejes at forøge beholderkapaciteten. Værket kan sagtens
producere den nødvendige vandmængde, men en større beholder vil
kunne tillade en lavere og mere ensartet produktion hen over døgnet.
Det vil være gavnligt for filtrene og ikke mindst for kildepladsen, hvor
hyppige start/stop bør undgås.
Der bør etableres nødforsyning til et andet vandværk.

Venlig hilsen

Henrik Bjørn
Vandforsyning
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Rens Vandværk

25. november 2008
hnb

Teknisk gennemgang
Rens Vandværk blev tilset uden deltagelse fra bestyrelse eller driftleder.
Boringer
Værket har to aktive boringer:
B 167.1443 monteret med en SP17-7 pumpe er en overjordisk råvandsstation med glasfiberlåg. Boringen er i fin stand og aflåst.

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

B 167.525 er en underjordisk råvandsstation opbygget af betonringe.
Stationen er i fin stand, tør og aflåst. Boringen anvendes udelukkende til
indvinding af vand til filterskyl.
Bygning/rentvandsbeholder
Bygningen er i god stand med nyere tag.
Der er ingen rentvandsbeholder på værket.
Behandlingsanlæg
Vandet pumpes fra boringen, gennem de parallelle trykfiltre fra 1988 og
direkte ud til forbrugerne. Vandet iltes med kompressor, inden det filtreres.
Behandlingsanlægget er noget korroderet og der er monteret en bandagemuffe, formentlig for at tætne en gennemtæring.
Der ses flere steder i vandværket mærker af okker, der tyder på udstrømmende råvand.
Filterskylningen foregår automatisk og skyllevandet ledes til en slambeholder bag værket og videre til kloakken. Skylningen sker med råvand.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen sker fra råvandspumpen og styres fra en frekvensomformer. Vandet forlader vandværket ved et tryk på 3,5 bar.
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Hygiejne
Værket er affugtet og overvejende i god stand. Der er dog opmagasineret en del ting i værket, der dels ikke har direkte med vandproduktionen
at gøre og dels vanskeliggør renholdelse af værket.
Anbefaling
Set i lyset af den eller de lækager der allerede har været på filterbeholderne og det tilhørende rørsystem må det tilrådes, at anlægget snarest
udskiftes.
Der bør foretages en oprydning på værket og alle løse genstande, specielt dunke med olie, bør fjernes.

Venlig hilsen

Henrik Bjørn
Vandforsyning
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Rise Vandværk

Teknisk gennemgang (den 4. nov. 2008)

30. december 2008
GN

Rise vandværk producerer årligt ca. 35.000 m3 vand.
Der er 240 forbrugere, hvoraf de to største er, dels et plejehjem som
bruger ca. 3000 m3/år og dels en enkelt landbrugsejendom som også
bruger ca. 3000 m3/år.

Direkte 87 38 61 63
Mobil 20 31 20 62
gn@orbicon.dk

Boringer
Der er knyttet 2 boringer til vandværket. Boring DGU. nr.160.1374 yder
ca. 18 m3/t og anvendes til produktion af vand. Boring DGU. nr.
160.1267 yder ca. 20 m3/t og anvendes udelukkende til skylning af filtrene.
Boring DGU.nr.160.1374 er placeret på grunden, hvor også rentvandsbeholder og udpumpningsanlæg er placeret. Boringen står i en overjordisk glasfiber råvandsstation. Stationen har indbygget varme og fremstår ren og pæn. Boringsafslutningen er tæt og det samlede anlæg er i
aflåselig og i god stand.
Boring 160.1267 er placeret på vandværksgrunden. Boringen står i en
underjordisk ca. 1,2 meter dyb brønd af beton. Betonbrønden var tør og
med aflåst dæksel. Boringen er afsluttet med tætning mod brøndens betonbund, hvorfor der er risiko for at vand i brønden kan løbe ned i boringen. Anlægget er i moderat stand.
Boring DGU.nr. 160.492 er sløjfet. Den var tidligere placeret inde i det
nuværende vandværk.
Bygning/rentvandsbeholder
Vandværket er etableret i en rødstensbygning med tegltag. Bygningen
fremstår velholdt og i god stand. Bygningen er affugtet. Der er ingen
vinduer i bygningen og adgangsdøren er i fin stand.
Rentvandsbeholderen ligger ca. 50 meter nordøst for vandværket og har
en kapacitet på 85 m3. Beholderen er bygget i 1998. Nedgangsdækslet
til beholderen er aflåst, men mangler tæt pakning mellem dæksel og
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karm. Udluftningen fra beholderen sker via 2 stk. udluftningsrør placeret
i græsdækket over beholderen, udluftningen er forsynet med gitter.
Behandlingsanlæg
Råvandet iltes ved luftindblæsning fra en Rieztle blæser. Blæseren suger
luften fra det affugtede filterrum.
Vandbehandlingen sker ved dobbeltfiltrering i et sæt for- og efter-filtre
af mærket Silhorko. Kapacitet på 12 m3/t (typeTFB14 nr. 42682) højeste
tryk på 3,2 bar. Begge filtre er fra ca. 2003.
Skylleproceduren er automatisk, og der skylles først med luft, derefter
med luft/vand, hvorefter der afsluttes med vand alene.
Der anvendes ca. 5 m3/uge til skylning af filtre, der er monteret flowmåler for måling af skyllevandsforbruget.
Bag vandværket er etableret en brønd, hvor skyllevandet bundfælder i
ca. 8 timer inden det udpumpes på afløbssystemet for overfladevand.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen består af 2 stk. nyere CR16 pumper som er frekvensregulerbare. Afgangstrykket er 3,3 bar og styres via en Danfoss AOA 2000
trykstyring.
Ledningsnettet er overvejende af PVC. Bestyrelsen overvejer at få ledningsnettet digitaliseret, der forefindes ikke en samlet ledningsplan. Rise
Vandværk leverer også vand til Søst.
Ledningsnettet er sammenkoblet med ledningsnettet fra Røde Kro Vandværk, hvilket giver den nødvendige forsyningssikkerhed.
Hygiejne
Alle anlæg såsom råvandsstationer, vandværksbygning for trykfiltre,
rum for rentvandsudpumpning, nedgangsbygværk var tørre og renholdte.
Der er rent og ryddeligt overalt på værket. Der er affugtning på hele
værket.
Anbefaling
Der bør monteres tæt pakning mellem karm og dæksel på det udvendige
nedgangsdæksel til rentvandsbeholderen ligesom udluftninger på
rentvandsbeholderen bør forsynes med luftfilter.
Boring DGU.nr. 160.1267 som anvendes til skylning af filtre bør føres op
i terræn og afsluttes med en overjordisk glasfiberstation. Dette vil fjerne
risikoen for, at der kan løbe overfladevand i boringen, som efterfølgende
vil kunne forurene vandværksfiltrene ved skylningen.

Venlig hilsen
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Rugbjerg Vandværk

Teknisk gennemgang
Rugbjerg Vandværk er trukket noget tilbage fra vejen og er placeret bag
ved ejendomme Rugbjergvej 19.
Rugbjerg Vandværk leverer vand til alle forbrugere i forsyningsområdet
med undtagelse af 2 ejendomme som har egen brønd. Der udpumpes
årligt ca. 9.000 m3.

30. december 2008
GN
Sag 13108xxx
Direkte 87 38 61 63
Mobil 20 31 20 62
gn@orbicon.dk

Boringer
Vandværket forsynes fra 1 boring som er beliggende i en afstand af ca.
80 meter fra vandværket på marken bag vandværket.
Der er to tidligere boringer, den ældste er sløjfet og var placeret inde i
vandværksbygningen, medens den anden fortsat eksisterer og er placeret umiddelbart bag vandværket.
Boringen bag vandværket er ifølge vandværkets formand overtaget at
det tidligere Sønderjyllands Amt og henligger derfor uden reel ejer.
Boringen som forsyner vandværket har DGU.nr.160.1567 og består af
en overjordisk glasfiber råvandsstation. Råvandsstationen fremstår ren
og pæn. Boringsafslutningen er tæt og det samlede anlæg er aflåst og i
god stand.
Bygning/rentvandsbeholder
Vandværket er bygget i teglsten med pudset ydermur og med vandværkets navn indmuret i facaden. Bygningen har fladt tag af tagpap.
Der er ingen vinduer i bygningen og adgangsdøren er af ældre dato.
Rentvandsbeholderen er beliggende under og bagved vandværket. Nedgangen til beholderen sker gennem en udvendig nedgangsåbning, som
er lukket med et betondæksel. Dækslet er aflåst. Udluftningen er etableret med rørbøjning og afsluttes med en øldåse som filter.
Behandlingsanlæg
Råvandet iltes ved luftindblæsning fra kompressor. Vandbehandlingen
sker ved 2 stk. filter fabrikat Blåhøj Vandfilter, volumen på 300 liter og
tryktrin på 6 bar.
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Der er automatisk filterskylleanlæg som skyller filtrene ca. 3 gange om
ugen. Skylningen foretages med vand alene og skyllevandet udledes direkte til regnvandssystemet.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningsanlægget består af 2 stk. ældre CR8 pumper som
start/stoppes af en pressostat. Afgangstryk 2,8 bar.
På afgangsledningen er der monteret 2 stk. 325 liters membranbeholdere som hydrofor. Fabrikat Grundfos ID 6170
Vandværkets har ikke registreret sit ledningsnet.
Vandværket har ikke ledningsforbindelse med andre vandværker. Der er
en afstand på 500 meter til nærmeste vandværk.
Hygiejne
Vandværkets vandsystem fremstod tæt og uden nogen umiddelbar adgangsmulighed for insekter og lignende til vandfasen.
Vandværksbygningen var ikke ryddelig eller renholdt.
Anbefaling
Vandværksbygning fremstod indvendig noget rodet og det tilrådes at
ældre installationer fjernes og at der etableres affugtning af bygningen
Der bør monteres tæt pakning mellem karm og dæksel på de udvendige
nedgangsdæksler til rentvandsbeholderen ligesom der bør monteres et
mere ordinært luftfilter.
Boringen bag vandværket, som ikke anvendes længere, bør sløjfes da
den udgør en forureningsfare for grundvandsmagasinet.
Historie
Vandværket er bygget i 1915 af den tidligere ejer af Rugbjerggård, som
er nabo til vandværket. I de første år blev energien til vandet pumpning
leveret af en vindmølle og vandværket leverede kun vand til Rugbjerggaard.
Efterhånden blev flere og flere ejendomme i Rugbjerg by tilsluttet vandværket og i 1935 skænkede ejeren af Rugbjerg Gaard vandværket til
byen. Byen beboere stiftede et andelsselskab og overtog vandværket og
har drevet det siden.
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Rødekro Vandværk, Nord

30. december 2008
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Teknisk gennemgang
Rødekro Vandforsyning producerer årligt ca. 374.000 m3 vand og leverer
vand til 2708 forbrugere.
Vandforsyningen producerer vandet på 2 vandværker, Vandværk Nord
som er det største og nyeste, medens Vandværk Syd er ældre og mindre.

Direkte 87 38 61 63
Mobil 20 31 20 62
gn@orbicon.dk

Følgende rapport over den tekniske gennemgang vedrører Rødekro
Vandværk Nord.
Boringer
Der er knyttet 3 boringer til Vandværk Nord, de er alle sikret mod terror
ved kontakter som afbryder driften af boringerne hvis adgangsdækslerne
åbnes. Alle 3 boringer er placeret på vandværksgrunden
Boring B1 med DGU.nr.160.1369 står i en overjordisk glasfiber råvandsstation. Stationen har indbygget varme og fremstår ren og pæn. Boringsafslutningen er tæt og det samlede anlæg er aflåselig og i god
stand.
Boring B2 med DGU.nr.160.1158 står i en overjordisk glasfiber råvandsstation. Stationen har indbygget varme og fremstår ren og pæn. Boringsafslutningen er tæt og det samlede anlæg er aflåselig og i god
stand.
Boring B3 med DGU. nr. 160.718 står i en underjordisk ca. 1,5 meter
dyb brønd af beton. Boringen er afsluttet med tæt flange. Betonbrønden
er tør og med aflåst dæksel. Der er bundudløb i bunden af brønden
sandsynligvis med forbindelse til overfladeafvanding. Brøndanlægget er i
god stand.
Boring DGU.nr. 160.718 anvendes som pejleboring og administreres af
Regionen.
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Bygning/rentvandsbeholder
Vandværket med administration og værksted er bygget i gule teglsten.
Bygningen med døre og vinduer fremstår velholdt og i god stand. Vandværksområderne er affugtet.
Rentvandsbeholderne ligger under vandværket og er delt i 2 beholdere
på henholdsvis 200m3 og 300 m3 i alt 500 m3.
Nedgangen til beholderne er placeret inde i filterbygningen, dækslet var
ikke aflåst og der manglede tæt pakning mellem dæksel og karm. Udluftningen fra beholderen sker til filterrummet.

Behandlingsanlæg
Råvandet iltes ved luftindblæsning fra blæser. Vandbehandlingen sker
ved dobbeltfiltrering i et sæt for- og efter-filter af mærket Silhorko. kapacitet på 100 m3/t.
Skylleproceduren er automatisk, og der skylles først med 3 minutters
luft, derefter med vand i 6 minutter, Skyllefrekvensen er programmeret
til én skylning af for- og efter-filter for hver 1500 m3 behandlet vand.
Skyllevandsmængden er 30 m3 pr skylning.
Ved vandværket er etableret en lukket skyllevandsbeholder hvor skyllevandet bundfældes i 12 timer inden den rene fase udpumpes til afløbssystemet for overfladevand.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen består af 5 stk. nyere CR45 pumper, hvoraf pumpe 1 og
4 er frekvensregulerbare. Pumperne 1-2-3 suger fra rentvandsbeholder
1 og pumperne 4-5 suger fra rentvandsbeholder 2
Rødekro Vandværk har nødstrømsanlæg som indkobler automatisk ved
spændingssvigt og som har en kapacitet, der er tilstrækkelig til at forsyne såvel boringer som udpumpningsanlæg. Dette, sammen med forbindelser til 4 nabovandværker, giver en god forsyningssikkerhed i området.
Ledningsnettet, der overvejende er af PVC, er registreret i Geogisgraf.
Ledningsnettet er sammenkoblet med ledningsnettene fra Hellevad
Vandværk, Øster Løgum Vandværk, Rise Vandværk og Hjordkær Vandværk.
Hygiejne
Alle anlæg såsom råvandsstationer, vandværksbygning for trykfiltre,
rum for rentvandsudpumpning m.v. var tørre og renholdte.
Der er rent og ryddeligt overalt på værket. Der er affugtning på hele
værket.
Anbefaling
Der bør monteres tæt pakning mellem karm og dæksel på det indvendige nedgangsdæksel til rentvandsbeholderen.

2/3

Boring B3 med DGU. nr. 160.718 er placeret i betonbrønd med afløb. Afløbet fra brønden bør fjernes ved tilstøbning af brøndens bund og afpropning af afløbsrøret, hvor dette er tilsluttet overfladevandssystemet.
Det bør sikres at afløbsrøret ikke fremover kan være forbindelsesledning
mellem afløbssystemet og det boringsnære område.
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Rødekro Vandværk

30. december 2008
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Teknisk gennemgang
Rødekro Vandforsyning producerer årligt ca. 374.000 m3 vand og leverer
vand til 2708 forbrugere.
Vandforsyningen producerer vandet på 2 vandværker, Vandværk Nord
som er det største og nyeste, medens Vandværk Syd er ældre og mindre.

Direkte 87 38 61 63
Mobil 20 31 20 62
gn@orbicon.dk

Følgende rapport over den tekniske gennemgang vedrører Rødekro
Vandværk Syd.
Boringer
Der er knyttet 2 boringer til Vandværk Syd, begge boringer er placeret
på vandværksgrunden.
Boring B1 med DGU.nr.160.965 er taget ud af drift i august 1998, dykpumpen er demonteret. Boringen står i en ca. 1,5 meter dyb brønd af
beton. Boringen er afsluttet med tæt flange. Brønden fremstår tør, ren
og velholdt.
Boring B2 med DGU.nr.160.1177 står i en ca. 1,5 meter dyb brønd af
beton. Boringen er afsluttet med tæt flange. Boringsafslutningen er tæt
og det samlede anlæg fremstår ren og velholdt.
Bygning/rentvandsbeholder
Vandværket er bygget i røde teglsten med fladt tag af tagpap. Bygningen med døre og vinduer fremstår i rimelig stand.
Rentvandsbeholderne ligger under adgangsvejen foran vandværket. Der
er 2 nedgangsåbninger til beholderen som begge er afsluttet med ståldæksel. Der er etableret terrorsikring af begge dæksler. Udluftningen fra
beholderen er ført til vandværksbygningen.
Behandlingsanlæg
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Råvandet iltes ved luftindblæsning fra blæser. Vandbehandlingen sker
ved 2 sæt dobbeltfiltre, som er fra 1965. Begge sæt for- og efter-filter er
af mærket Silhorko, med en samlet kapacitet på 15 m3/t.
Der er automatisk filterskylle anlæg. Alle 4 filtre skylles hver 14. dag.
Ved vandværket er etableret en lukket skyllevandsbeholder, hvor skyllevandet bundfældes i 12 timer inden den rene fase udpumpes til afløbssystemet for overfladevand.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningsanlægget består af 3 stk. nyere CR30 pumper. Pumpe 1 er
frekvensregulerbar og styres af en Danfoss VLA 30 styring.
Rødekro Vandværk Syd er sammenkoblet med Rødekro Vandværk Nord
og kører som grundlastvandværk i systemet.
Ledningsnettet, der overvejende er af PVC, er registreret i Geogisgraf.
Ledningsnettet er sammenkoblet med ledningsnettene fra Hellevad
Vandværk, Øster Løgum Vandværk, Rise Vandværk og Hjordkær Vandværk.
Hygiejne
Alle anlæg såsom råvandsstationer, vandværksbygning for trykfiltre,
m.v. var tørre og renholdte.
Anbefaling
Der bør monteres tæt pakning mellem karm og dæksel på de udvendige
nedgangsdæksler til rentvandsbeholderen
Der oplagres materialer på vandværksgrunden. Det anbefales at forbedre ryddeligheden eller at finde en anden placering til disse materialer.
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Røllum Torp Vandværk

25. november 2008
hnb

Teknisk gennemgang
Værket forsyner 85 ejendomme og pumper ca. 18.000 m ud årligt.

Boringer
Der er én aktiv boring:
B 168.1288 er en overjordisk råvandsstation med glasfiberlåg. Både stationen og boringsafslutningen er i god stand.

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

Der har været konstateret pesticider i to af vandværkets tidligere anvendte boringer. Boringer er i dag sløjfede.
Bygning/rentvandsbeholder
Vandværket er en mindre bygning opført i røde mursten med fladt tag.
Under værket er der en rentvandsbeholder på ca. 30 m3.
Vinduerne i bygningen er kraftigt plaget af fugt og råd, og med risiko for
at falde ud af rammerne.
Behandlingsanlæg
Filtrene består af 2 stk. forfiltre og 2 stk. efterfiltre alle fra 2000 med en
samlet kapacitet på 4,8 m³ i timen. Filtermaterialet vokser og er planlagt
udskiftet.
Der er automatisk filterskyl med råvand 1 gang/uge. Skyllevandet ledes
til faskine og nedsives få meter fra indvindingsboringen.
Der er ikke affugtning i værket og miljøet er meget præget af fugt. Det
er forsøgt at afhjælpe problemet ved etablering af ventilationshuller. Effekten er dog den modsatte af det ønskede.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen sker fra 2 stk. CR 8. Udpumpningen er styret af VLT på
begge pumper og vandet pumpes fra vandværket med et tryk på 4 bar.
Der er desuden opsat en lille membranbeholder.
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Der er nye elinstallationer med alarm og filterstyring.
Hygiejne
Vandværket er renholdt og ryddeligt.
Den manglende affugtning i værket resulterer i kondens på beholderne
og deraf følgende fugt på gulvet. Det er generelt vanskeligt at holde et
højt hygiejneniveau i et fugtigt miljø. Men i den aktuelle situation, hvor
der ikke er mulighed for direkte kontakt med vandet fra det forlader boringen til det afleveres hos forbrugerne, er det ikke kritisk i forhold til
hygiejnen.
Anbefaling
Der bør installeres affugter som planlagt. Hvis ikke der affugtes på værket vil filterbeholdere, rørsystem, pumper og el-installationer på sigt tage skade.
Vinduerne bør udskiftes og de etablerede udluftningshuller bør lukkes.
Hullerne og de dårlige vinduer vil øge kondensdannelsen snarere end de
vil reducere den.
Da der kun er én boring gør det forsyningen sårbar, og der bør etableres
en nødforsyning, hvis der ikke er en sådan.
Filtermaterialet bør udskiftes som planlagt.
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Henrik Bjørn
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Rønshoved Vandværk

25. november 2008
hnb

Teknisk gennemgang
Vandværket har ca. 35 forbrugere og udpumper ca. 13.000 m3/år. Der
er etableret en nødforbindelse til Sønderhav Vandværk.
Boringer
Boring 169.666 er den eneste aktive boring vandværket har. De øvrige
boringer er blevet sløjfet. To af disse var etableret lige uden for værket,
og blev ramt af BAM. Den sidste var etableret inde i værket og er lukket
idet den begyndte at give sand. Det skyldes sandsynligvis et sammenbrudt filter.

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

B169.666 er etableret i et skovområde ca. 250 m NV for værket. Boringen er etableret i en nedgravet råvandsstation af glasfiber. Stationen lader til at være tæt for vandindtrængning, men den trænger til at blive
rengjort.
Boringsafslutningen er tætsluttende.
Bygning/rentvandsbeholder
Vandværket er etableret i en lille rødstensbygning med fladt betontag.
Vandværket har oprindeligt indeholdt et vandbehandlingsanlæg med iltningstrappe og åbne filtre, men er blevet ombygget på et tidspunkt.
Rentvandsbeholderen ligger under værket og har en kapacitet på 25 m3.
Nedgangsdækslet til beholderen ligger inde i bygningen og udgøres af et
traditionelt kloakdæksel, der ligger næsten i plan med gulvet.
Da gulvet i værket er af råt beton er det vanskeligt at holde rent.
Behandlingsanlæg
Behandlingsanlægget udgøres af et enkelt trykfilter med kompressoriltning. Kapaciteten er 7,8 m3/t. Der skylles med luft efterfulgt af vand, og
skyllevandet ledes til Flensborg Fjord.
Kondensaftapningen fra skylleluftkompressorens beholder sker ud på
gulvet i vandværket.
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Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen udgøres af 2 stk. CR8 med en Grundfos Control 2000 til
at styre pumperne. Der er en lille membranbeholder til at modvirke trykstød. På trods af det relativt høje udpumpningstryk på næsten 5 bar, er
der ifølge det oplyste kun 1,5 bar til rådighed ved de højestliggende forbrugere.
Hygiejne
Niveauet for renholdning i værk og råvandsstation bør øges for at reducere risikoen for kimforurening.
Nedgangsdækslet til rentvandsbeholderen udgør en alvorlig risiko for
forurening af drikkevandet. Det samme gælder eventuelle kabel- og rørgennemføringer i beholderdækket, det ikke er fuldstændig tætte.
Kondensvand fra kompressorens tryktank bør ikke ledes ud på gulvet i
bygningen. Erfaringsmæssigt indeholder dette vand en del olierester, der
risikerer at blive overført til drikkevandet via iltningsluften, der tages fra
vandværksbygningen.
Anbefaling
Dækslet til rentvandsbeholderen bør ændres, så det lever op til den
gældende vejledning.
Øvrige gennemføringer i beholderdækket bør tætnes.
Kompressorens kondensafløb bør ændres.
Generelt bør rengøringen af værket forbedres.

Venlig hilsen
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Strandgade Vandværk

14. april 2009
hnb

Teknisk gennemgang
Der er tale om et meget lille vandværk, der ikke kan betegnes som tidssvarende.
Boringer
Vandværket har en aktiv boring. Boring 160.1379 er ikke lokaliseret ved
tilsynet.

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

Det er efterfølgende konstateret at boringen tilsyneladende ligger i garagen på Strandgade 26.
Bygning/rentvandsbeholder
Vandværket ligger placeret i en skrænt, med indgangsdøren i siden af
skrænten. Værket står uaflåst.
Behandlingsanlæg
Vandet dobbeltfiltreres i to lukkede trykfiltre med en kapacitet på 3,6
m3/t. Filtrene skylles automatisk.
På besigtigelsestidspunktet fremgik det af GEUS centrale database, PCJupiter, at den sidst foretagne drikkevandsanalyse viste overskridelser af
grænseværdien for henholdsvis jern, mangan og ammonium/ammoniak.
Denne oplysning har imidlertid vist sig at være fejlbehæftet, idet en
vandprøve fra boringen er blevet arkiveret som en rentvandsprøve.
Ved den senest kendte drikkevandsanalyse er der således ikke nogen
overskridelser af drikkevandskvalitetskriterierne.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen sker ved 1 stk. CR 5 pumpe, der også fungerer som råvands- og skyllevandspumpe.
Der er monteret en membranbeholder på 200 l for at forhindre trykstød
på ledningsnettet.
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Hygiejne
Hygiejneniveauet er generelt lavt i vandværket. På gulvet ses det tydeligt, at skyllevandet ledes ud på gulvet, hvorfra det løber i kloakken.
Gulvet trænger til en grundig rengøring.
Der er meget fugtigt på vandværket, hvilket har medført korrosion på
rør og pumper. Dette giver en overflade, der er vanskelig at renholde,
og som gør det muligt for bakterier at overleve længere i miljøet.
Anbefaling
Vandværket er generelt noget slidt og det må forventes, at der inden for
en kortere årrække vil komme investeringskrævende problemer.
Det anbefales, at man på det tidspunkt grundigt overvejer, om der skal
ofres større beløb på at bringe værket i en stand, hvor det kan leve op til
den gældende standard. Et alternativ er at undersøge mulighederne for
tilkobling til et større nabovandværk. Muligheden nævnes, idet det vurderes, at det på sigt vil være den mest økonomiske løsning
Indtil videre må det anbefales at vandværket aflåses, at der foretages en
grundig rengøring, at der opsættes afmærkning på prøvetagningshaner
samt eventuelt monteres en affugter.

Venlig hilsen

Henrik Bjørn
Vandforsyning
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Søgård Vandværk

25. november 2008
hnb

Teknisk gennemgang
Søgård Vandværk er en del af Aabenraa Kommunale Vandforsyning.
Værket tilhørte tidligere Lundtoft Kommune. Værket er delvist renoveret
inden for de seneste år og er uden forbindelse til andre vandværker.

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

Boringer
Boringerne ligger sammen med vandværket. Kun boring B1 (168.1289)
er aktiv. Der er endnu en boring (B168.639) på grunden, men den er taget ud af drift på grund af pesticid-forurening.
Den pesticidramte boring er filtersat i et højere niveau end boring B1.
B1 er forsynet med en overjordisk råvandsstation i glasfiber og fremtræder i god teknisk stand. Afslutningen er tæt og udluftningen er forsynet
med filter.
Den inaktive boring er forsynet med en underjordisk råvandsstation af
beton. Der sker vandindtrængning i brønden og boringsafslutningen vurderes ikke at være tætsluttende. Råvandsstationen er forsynet med en
lænsepumpe, der fjerner indtrængende vand. Ved besigtigelsen kunne
der konstateres vand i pumpesumpen.
Bygning/rentvandsbeholder
Vandværksbygningen er generelt i god stand. Der er tale om en lille firkantet murstensbygning med fladt betontag.
Der er etableret en 30 m3 rentvandsbeholder under bygningen. Nedgangsdæksel og gennemføringer til niveaufølere er etableret inde i bygningen. Dækselkarmen er lavere end de anbefalede 10 cm. En afdækning til kabelgennemføringer er revnet. En anden er overflødig.
Skyllevandsafløbet går sandsynligvis gennem rentvandsbeholderen, inden det går videre til kloakken.
Behandlingsanlæg
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Råvandet dobbeltfiltreres i trykfiltre. Iltningen sker via en kompressor,
der er udstyret med oliefilter på afgangsluften. Der iltes både på for- og
efterfilter.
Filtrene har i en længere periode været ude af funktion, idet filtermaterialet var brændt sammen. Det er nu udskiftet, ligesom den ene filterbeholder er ny.
Der er etableret en fuldautomatisk styring på råvandsindvinding, filterskylning og udpumpning.
Der er etableret affugtning i bygningen.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningsanlægget består af 3 pumper, der er forsynet med hver sin
frekvensomformer og hver sin magnetisk induktive flowmåler. Der er
desuden magnetisk induktiv flowmåler på den samlede udpumpning.
Hygiejne
Værket fremstå rent og tørt. Der er dog en risiko forbundet med
rentvandsbeholderens dæksel og gennemføringerne i dækket. Ved spuling af gulvet eller oversvømmelse i værket er der risiko for, at der løber
forurenet vand ned i beholderen.
Anbefaling
Med kun én aktiv boring samt en konstateret pesticidforurening i umiddelbar nærhed, er vandværkets indvinding meget sårbar. Der bør derfor
enten etableres en supplerende boring eller oprettes en nødforbindelse
til et nabovandværk. Padborg vandforsyning er det værk, med den nødvendige kapacitet, der er tættest på med ledningsnettet.
Den inaktive boring bør sikres mod utilsigtet idriftsættelse. Alternativt
bør den afproppes
Rentvandsbeholderen bør sikres bedre mod indtrængning af vand/snavs
fra gulvet. Dækslet bør hæves fra gulvet og overgangen mellem karm og
dæksel bør sikres med pakning. Den nødvendige udluftning i beholderen
skal sikres med et filter. Unødvendige kabelgennemføringer bør fjernes
og de nødvendige gennemføringer bør tætnes. Skyllevandsafløbet bør
føres uden om beholderen og den gamle rørføring bør fjernes og beholdergennemføringerne lukkes vandtæt.
Iltningskompressoren bør udskiftes med en oliefri type.

Venlig hilsen

Henrik Bjørn
Vandforsyning
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Sønderhav Vandværk

25. november 2008
hnb

Teknisk gennemgang
Vandværket er opført i 1946, ombygget i 1961 og har en årlig udpumpning på ca. 11.000 m3.
Udpumpning og iltning/filtre er etableret i separate rum. Værkets teknik
er generelt ikke tidssvarende.

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

Der er etableret nødforbindelser til Kollund og Rønshoved vandværker.
Boringer
Der er to aktive boringer til vandværket. I forbindelse med den nærværende gennemgang er boringernes placering blevet korrigeret. I den forbindelse har det vist sig, at boringernes sande placering er på et andet
kortblad end oprindeligt antaget. Det medfører at GEUS har tildelt boringerne nye betegnelser, som det fremgår af nedenstående tabel.
Gammel betegnelse
174.49
174.50

Ny og gældende betegnelse
175.30
175.31

Boring 175.30 er etableret i en underjordisk råvandsstation, som er opbygget af brøndringe af beton. Råvandsstationens bunden består af perlegrus. Ved besigtigelsen var gruset stedvist tørt og stedvist vådt.
Boringen er forsynet med en tørtopstillet pumpe, der står i råvandsstationen. Pumpens sugerør er ført gennem en løst monteret hætte på borerøret. Der er etableret en udluftning i form af ca. 1 m ½” vandrør, der
sidder med åbningen opad.
Boring 175.31 er forsynet med en dykpumpe og er afsluttet med en
hætte (”debe VattenSystem”) lidt over terræn. Det var ikke umiddelbart
muligt at åbne hætten og foretage en nærmere inspektion af tæthed
mm. Det er ved besigtigelsen oplyst, at boringen er artesisk.
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Boringens råvandsledning føres over i boring 175.30s råvandsstation,
der også fungerer som ventilbrønd. Ledningerne er her koblet sammen
og føres herfra ind i vandværket.
Der alterneres manuelt mellem de to råvandspumper.
Bygning/rentvandsbeholder
Rentvandsbeholderen på 30 m3 ligger under vandværket. Nedgangsdækslerne er placeret i bygningen. Ved besigtigelsen var det ene dæksel
uhensigtsmæssige lukket, med en plasticpose som pakning. Det andet
dæksel er et støbejernsdæksel med en meget lav karm.
Pumperummet er affugtet og bygningen føles tør. Den frit tilgængelige
del af filterrummet føles ligeledes tør.
Bygningens el-installation er af ældre dato. Råvandsindvinding og udpumpning er delvist automatiseret, men ellers styres alle processerne
manuelt.
Bygningens tag er renoveret ligesom en del af bygningens murværk er
fuget om/renoveret inden for de seneste år.
En benzindrevet græstrimmer og en tilhørende benzindunk er opmagasineret i pumperummet.
Behandlingsanlæg
Råvandet ledes ind i filterrummet, hvor det føres ud på en rislebakke, før
det falder ned i forfiltret. Iltningen sker herved. Fra forfiltret ledes vandet over på efterfiltret. Herfra ledes det til rentvandsbeholderen.
Iltning og filtre er afskærmet fra resten af filterrummet med låger. Luften til iltningen er filtreret.
Filterskylning sker først med luft fra en sidekanalblæser, der er opstillet i
pumperummet, efterfulgt af vand. Filterskylningen sker manuelt. Skyllevandet afledes til Flensborg Fjord.
Det er oplyst at filtermaterialet er skiftet for få år siden.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen sker via 2 stk. CR-10 pumper. Den ene er nyere, men
den anden er af ældre dato og noget korroderet.
Pumperne leverer vand til en hydrofor på 5 m3 fra 1947. Hydroforen har
en del grubetæringer på den udvendige side.
Udpumpningstrykket er ca. 5 bar, hvilket er højt, men nødvendigt af
hensyn til det meget kuperede forsyningsområde.
Hygiejne
Værket er tørt og renholdt. Afskærmningen af iltning og filtre har en positiv effekt. Det samme er tilfældet med de monterede filtre på luften.
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Men der er flere steder, hvor der er høj risiko for kimforurening. Nedgangsdækslerne til rentvandsbeholderen udgør en stor risiko for forurening, ligesom den helt åbne udluftning i boring 175.30.
Anbefaling
En underjordisk råvandsstation må ikke etableres uden fast (og vandtæt) bund. Årsagen til dette er dels risikoen for at forurene grundvandsmagasinet via en ”brøndborer-skorsten” og dels risikoen for at terrænnært grundvand trænger ind i stationen og videre ned i boringen.
Da der i den aktuelle situation både er viden om højtstående grundvand
i området og en boringsafslutning, der sandsynligvis ikke er tæt, må det
anbefales, at råvandsstationen ændres.
Dækslerne i rentvandsbeholderen bør ændres, så risikoen for forurening
ved f.eks. spuling af gulvet, eller blot ved åbning af dækslerne, fjernes.
Udpumpningen bør renoveres, således at den ikke er afhængig af en
mere end 60 år gammel hydrofor. Det bør overvejes at etablere en frekvensstyret udpumpning og i den forbindelse skifte den gamle af de 2
CR-10 pumper.
Benzindrevne værktøjer og benzindunke bør under ingen omstændigheder opbevares i vandværksbygningen.

Venlig hilsen

Henrik Bjørn
Vandforsyning
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Terkelsbøl Vandværk

25. november 2008
hnb

Teknisk gennemgang
Vandværket er opført i 1949. Det forsyner 69 forbrugere, og har en udpumpning på 10-11.000 m3. Der er kun ét landbrug på nettet.
Der er ingen nødforbindelser etableret, men afstanden til både Ravsted
og Tinglev vandværkers net er ganske kort.

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

Boringer
Vandværket har én aktiv boring samt en der er ude af drift.
Boring 167.994 er en underjordisk brønd, hvor der er vådt i bunden af
brønden. Boringen er aflåst.
Boring 167.230 er afproppet, men der står en pumpe i brønden. Også
her er brønden våd.
Bygning/rentvandsbeholder
Værket er opført i røde mursten og er pænt og velholdt. Vinduerne er
afblændede og der er nyere aludøre. Bygningen er affugtet og indeklimaet er godt.
Under værket er der en rentvandsbeholder på ca. 16 m3. Der er to nedgange til beholderen begge placeret i vandværksbygningen. Dækslerne
er ikke aflåst, men karmen er tilstrækkelig høj til at eventuelt vand på
gulvet ikke havner i beholderen.
Afløb fra gulvet i vandværket sker uden om rentvandsbeholderen.
Behandlingsanlæg
Vandet iltes med kompressor og statisk mikser. Herefter dobbeltfiltreres
i to trykfiltre med en samlet kapacitet på 10 m3. Filtrene er fra 1972. De
skylles 1 gang om ugen med vand, og skyllevandet ledes til recipient.
For at fjerne aggressivt kuldioxid har der tidligere været tilsat kalk i form
af Neutraco, men det oplyses ved tilsynet, at det ikke anvendes længere.
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Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen sker fra 1 stk. CR 10 og 1 stk. CP8-80. Udpumpningstrykket er ca. 4,5 bar og reguleres af en hydrofor på 3000 l.
Hygiejne
Vandværket fremstår rent og tørt.
Anbefaling
Der bør oprettes nødforbindelse til et af nabovandværkerne eller etableres endnu en boring for at skabe forsyningssikkerhed. Som det er i dag
med kun en boring, er vandværket sårbart, hvis der skulle opstå problemer.
Der må ikke stå vand i bunden af brønden, hvor boringen er placeret,
idet det udgør en risiko for, at terrænnært grundvand trænger ind i stationen og videre ned i boringen. Brønden bør derfor renoveres, hvilket
gøres bedst ved, at udformningen ændres til en overjordisk råvandsstation.

Venlig hilsen

Henrik Bjørn
Vandforsyning
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Tinglev Gamle Vandværk

25. november 2008
hnb

Teknisk gennemgang
Vandværket er bygget i 1937 og har en årlig udpumpning på 80-100.000
m3. Der er planer om at lukke værket, når der inden for en kort årrække
er bygget et nyt.

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

Boringer
Vandværket har en aktiv boring:
Boring 168.1193 er en overjordisk råvandsstation med glasfiberlåg. I boringen er monteret en SP 75-4 pumpe. Boringen er i god stand og aflåst
med dækselalarm med radiosender til værket. Råvandet er brunt.
Bygning/rentvandsbeholder
Vandværket er en rødstensbygning med fladt tag. Der er adgangsalarm
på filter- og pumpesal, men ikke på iltning. Værket er affugtet og indeklimaet er godt.
Der er en 80 m3 rentvandsbeholder ved værket. Beholderen er nyrenoveret med ny membran og nyt, udvendigt dæksel, hvori der mangler en
pakning. Der er filter i udluftningen til beholderen.
Den tidligere beholder på 40 m3 er lukket.
Behandlingsanlæg
Værket er opbygget med iltningstrappe og 6 åbne enkeltfiltre til vandbehandlingen. Iltningstrappen var oprindelig i beton men er skiftet til stål.
Råvandet ledes ind på iltningstrappen, hvor det beluftes via ventilationshuller under taget. Hullerne er monteret med riste og insektnet, men der
kunne alligevel ses myg i iltningsrummet. Det vurderes at slagregn kan
løbe ind i iltningen.
Filtrene skyldes automatisk med luft fra kapselblæser og vand efter produktion af 800 m3. Skyllevandet klares og sendes til regnvandssystemet.
Filtercellerne er malede.
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Der har fra tid til anden været oversvømmelse i rørkælderen.
Vandværket er givet en tre årig dispensation til at tilsætte Sactoklar for
at fælde humusstofferne i råvandet. I den periode, det har været anvendt, har det været muligt at reducere den oprindelige dosering væsentligt.
Der har i alle rentvandsanalyser siden 1999 kunnet konstateres en overskridelse af grænseværdien med hensyn til ammonium.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen sker fra 4 stk. CR 30 hvoraf den ene er frekvensstyret.
Der er alternerende drift på pumperne. De 3 pumper er af ældre dato.
En pumpe er nyere.
Værket har nødforbindelser til Uge, Bolderslev og Padborg vandværker.
Hygiejne
Der er affugter i både filter- og pumperum, og værket fremstår rent og
velholdt.
Vinduerne i filtersalen er blændet og vinduet i døren er monteret med
UV filter. Der kunne ikke observeres alger i filtrene.
Anbefaling
Filtrene bør generelt ikke males. Men da det forventes at værket skal
nedlægges inden for en kort årrække, vil det være uhensigtsmæssigt at
begynde at fjerne malingen.
Der bør ikke forekomme myg i iltningen, men på grund af værkets forventede korte restlevetid, vil det være uhensigtsmæssigt at påbegynde
en bekæmpelse.
Den fejlkonstruktion der fra tid til anden giver anledning til vand i rørkælderen bør under normale omstændigheder udbedres, men på grund
af værkets forventede korte restlevetid, vil det være uhensigtsmæssigt
at påbegynde en udbedring.
Der skal monteres en pakning på dækslet til rentvandsbeholderen, uanset at værket lukker inden for en kort årrække. Risikoen for en kimforurening er for stor.

Venlig hilsen

Henrik Bjørn
Vandforsyning
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Tinglev Ny Vandværk

25. november 2008
hnb

Teknisk gennemgang

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

Værket er opført i 1972.

Boringer
Vandværket har en aktiv boring:
Boring 168.1228 er placeret i en overjordisk råsvandsstation med glasfiberlåg. Råvandsstationen er i god stand og aflåst med dækselalarm med
radiosender til værket.
Vandværket har haft flere boringer der er blevet lukket pga. forekomsten af sprøjtemidlet dichlorprop.
Bygning/rentvandsbeholder
Vandværket er en gulstensbygning med fladt tag. Iltningstårnet er på et
tidspunkt på grund af afskallede mursten blevet beklædt med stålplader
med slidser. Det er ikke muligt at observere hvor der kommer luft ind og
ud af tårnet.
Der er to forbundne rentvandsbeholdere på henholdsvis 200 m2 og 225
m2. Dækslet til den ene rentvandsbeholder ligger tæt på gulvniveau,
men der er bestilt et nyt dæksel med høj karm. Der er en revne i gulvet
ved kanten af dækslet.
Der er gulvafløb gennem rentvandsbeholderen.
På den anden rentvandsbeholdere er nedgangen udendørs med et nyt
dæksel med lav karm og uden pakning. Der er monteret lås og alarm på
dækslet, ligesom brandhanen til rentvandsbeholderen er aflåst.
Det rene vand afleveres i den ny, bagerste beholder og udpumpes fra
den gamle beholder, der ligger delvist under værket
Behandlingsanlæg
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Råvandet er oprindeligt blevet iltet på en trappe, men på et tidspunkt er
den blevet ombygget til en Inka-belufter. Beluftningspladerne sidder i
det gamle trappetårn, og blæseren er monteret på væggen over filtrene.
Indsugningsluften til blæserne tages i iltningen, og der er således stor
sandsynlighed for at det meste af luften kører i ring. Adgangsforholdene
er meget dårlige.
Der er 3 parallelle åbne filtre. Filtrene stuver højt op under drift og råvandspumpen er allerede neddroslet.
Der er en revne i skyllerendens beton mellem to filtre.
Filtrene er afskærmet fra pumperummet med et vinduesparti. Filterrummet ventileres via en større tag-gennemføring, der sidder umiddelbart over filtercellerne. Der er monteret en ”drypbakke” under udluftningen.
Vinduerne i filtersalen er afblændet.
Den mekaniske udsugning i vandværket kører konstant.
Filtrene skylles hver 3. dag eller for hver 2000 m3 produceret vand. Der
skylles med luft, der følges af vand.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen sker fra 3 stk. CR 32 der er frekvensstyret og 2 stk. CR
30 der kører i alternerende drift. Der sker frekvensregulering via en VLT
og en VLA 31.
Hygiejne
Vandværket er tørt og rent.
Anbefaling
Luftstrømmene i iltningen bør ændres, således at der anvendes filtreret
luft, der tages uden for vandværket.
Ventilationen i vandværket bør tilpasses det faktiske behov.
Ventilationen over filtret bør ændres, så det sikres at der ikke forekomme dryp eller nedfald i filtercellerne.
Boringens ydelse bør tilpasses, så der under normal drift er en lidt mere
moderat opstuvning i filtrene. Alternativt bør det undersøges om filtrene
er ved at gro sammen.
Revnen i skyllerenden mellem to filtre, samt revnen i gulvet ved nedgangsdækslet til beholderen under værket bør undersøges nærmere og
repareres.
Dækslet til den gamle rentvandsbeholder bør udskiftes som allerede
planlagt.
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Dækslet til den nye rentvandsbeholder skal forsynes med pakning.
Den gamle VLA 31 bør udskiftes.

Venlig hilsen
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Tornhøj Vandværk

25. november 2008
hnb

Teknisk gennemgang
Tornhøj vandværk har ca. 30 forbrugere, og der er ikke etableret nødforbindelse til andre vandværker.
Boringer
B169.624 er afsluttet i en underjordisk råvandsstation af beton. Der er
tegn på fugtindtrængning. Det er oplyst at der til tider står op til 25 cm
vand i stationen. Okkeraflejringer på brøndens betonvægge underbygger
dette. Det medfører at boringsafslutningen til tider er vanddækket. Boringsafslutningen er udført i PE.

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

B169.394 er ligeledes en underjordisk betonbrønd. Denne var ved besigtigelsen delvist vandfyldt. Boringsafslutningen, som er udført i galvaniseret stål vurderes til tider at være vanddækket.
Bygning/rentvandsbeholder
Vandværket er opført i en lille pudset bygning med eternittag. Bygningens dør bærer præg af at have siddet i et fugtigt miljø i længere tid.
Den er meget angrebet af råd.
Bygningens tagkonstruktion består af træbjælker der ligeledes er meget
fugtige og angrebet af mug. Taget er uisoleret.
Bygningens vægge er revnet flere steder og bygningen er meget fugtig.
Da værket er bygget oven på rentvandsbeholderen giver de revnede
vægge anledning til bekymring. Det er overvejende sandsynligt, at revnerne i væggene også fortsætter ned i rentvandsbeholderen.
Der er etableret 2 rentvandsbeholdere ved værket. Den ene er under
bygningen, og den anden er etableret uden for bygningen. Rentvandsbeholderen uden for bygningen er taget ud af drift idet den på et tidspunkt kunne konstateres at være utæt. Det blev ved besigtigelsen oplyst, at der er planer om at anvende den utætte rentvandsbeholder til
klaringsbassin for skyllevand.
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Rentvandsbeholderen under bygningen har dæksel inde i bygningen.
Dækslet er svært korroderet.
Behandlingsanlæg
Behandlingsanlægget består af et stk. galvaniseret trykfilter fra 1961
med en kapacitet på 15 m3/t. Vandet iltes med kompressor. Filteret er
stedvist korroderet.
Returskylningen sker manuelt hver 3-4 uge. Der skylles kun med vand,
som efterfølgende ledes ud på gulvet hvorfra det løber til gulvafløb og
videre til en nærtliggende grøft.
Den ene del af vandværket bærer kraftigt præg af det udstrømmende
skyllevand i form af okkerfarvning.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen består af 2 stk. CR8 pumper med fast indkobling. Der er
opstillet en hydrofor til at udligne trykstød i udpumpningen. Udpumpningstrykket varierer dog alligevel med 0,8 bar fra 4,2 til 5 bar.
Hydroforen er malet og er begyndt at korrodere.
Hygiejne
Situationen med vandindtrængning i råvandsstationerne udgør en risiko
for kimforurening af råvandet. Ved besigtigelsen var der frøer i vandet i
den ene råvandsstation.
Den mindste utæthed i boringsafslutningen vil medføre, at der trænger
forurenet vand ind i boringen.
Dækslet til rentvandsbeholderen er så korroderet, at det ikke kan forventes at slutte tæt til karmen. Der er dermed en risiko for indtrængning
af insekter og smådyr.
Det fugtige miljø i vandværket, der bl.a. har resulteret i korrosion af rør,
beholdere og dæksler samt råd i dør og tagbjælker, medfører et også et
klima, hvor organismer som svampe og kim har gode muligheder for at
formere sig.
Hygiejneniveauet i vandværket må betegnes som lavt.
Anbefaling
Råvandsstationerne bør på grund af det højtstående grundvand i området udskiftes med overjordiske råvandsstationer.
Rentvandsbeholderen bør undersøges for revner, ligesom dæksel og tilførende karm bør udskiftes. Eventuelle revner skal naturligvis udbedres.
Døren i vandværksbygningen bør udskiftes og omfanget af mug/svamp i
tagkonstruktionen bør undersøges. Hvis det er omfattende bør tagkonstruktionen skiftes.
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Taget bør under alle omstændigheder isoleres og værket bør affugtes.
Alternativt må man overveje om de investeringer, der er nødvendige for
at etablere et tidssvarende niveau for hygiejnen, er rimelige i forhold til
omkostningen ved at etablere forbindelse til et nabovandværk.

Venlig hilsen

Henrik Bjørn
Vandforsyning
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Tråsbøl Vandværk

25. november 2008
hnb

Teknisk gennemgang
Vandværket er bygget i 1938. Vandværket har ca. 70 forbrugere og der
er ikke etableret nødforbindelser til andre vandværker.
Der er foretaget nogle veludførte forbedringer på værket. Men værket
som sådan må betegnes som meget slidt.

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

Boringer
Vandværket har 2 aktive boringer.
B169.598 er etableret i en underjordisk råvandsstation af betonbrøndringe. Brønden er fugtig og der kunne konstateres vand i pumpesumpen. Boringen er forsynet med en ny, tæt PE afslutning.
Boring 169.440 er etableret i en underjordisk råvandsstation af betonbrøndringe. Boringen er fugtig. Boringen er forsynet med en ny, tæt PE
afslutning.
En tidligere anvendt boring er sløjfet.
Bygning/rentvandsbeholder
Vandværksbygningen er udført i røde mursten med fladt tag. Bygningen
er noget medtaget og der er et fugtigt miljø i vandværket, hvilket bl.a.
har resulteret i korrosion af rør, samt vækst af alger mange steder. Endvidere er der begyndende råd i sternen.
Der er to rentvandsbeholdere på henholdsvis 15 m³ og 35 m³. Der er
tvungen gennemstrømning i de to beholdere. Der er etableret nye, tætsluttende dæksler på begge beholdere.
Nogle af filtrenes ventiler er monteret i rentvandsbeholderen. Der er foretaget en afskærmning omkring spindlerne og ned mod rentvandsbeholderen med et låg af træ.
Da gulvet i værket er af råt beton er det vanskeligt at holde rent, og der
ses algevækst på både gulv og vægge.

Orbicon A/S
CVR 21 26 55 43

Jens Juuls Vej 16
8260 Viby J

Tlf. 87 38 61 66
Fax 87 38 61 99

www.orbicon.dk
info@orbicon.dk

Behandlingsanlæg
Vandværket indeholder et vandbehandlingsanlæg med iltningstrappe og
to åbne filtre.
Iltningstrappen er opbygget i stål. Råvandet ledes ind på iltningstrappen,
hvor det beluftes via passiv ventilation over og under trappen. Udvendigt
på bygningen er lufthullerne monteret med 2 lag insektnet.
Vandbehandlingen sker i to åbne sandfiltre af beton med et samlet areal
på 2,4 m2, og en produktion på 10 m3 i timen. Filtrene skylles hver 4.
dag med luft og rent vand, og skyllevandet ledes til nedsivning.
Filtre og iltningstrappe er afskærmet fra resten af vandværket med et
vinduesparti.
Der er ved de seneste to vandanalyser konstateret en overskridelse af
grænseværdien for jern og mangan.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen udgøres af 2 pumper 1 stk. CR8 og 1 stk. CR10. Vandet
udpumpes i 5 retninger fra vandværket med et tryk på 4 bar. Der er
monteret VLT for regulering af udpumpningstryk.
Tråsbøl Vandværk har en indvindingstilladelse på 25.000 m³ om året,
men har de sidste 3 år indvundet mere. Der bør derfor ansøges om en
forhøjelse af den tilladte indvindingsmængde.
Hygiejne
Det temmelig fugtige indeklima gør det dels vanskeligt at holde rent og
gør det dels muligt for bakterier at overleve længere i miljøet. Gulvene
trænger til en grundig rengøring. Korrosion på rør og pumper giver en
overflade, der er vanskelig at renholde.
Træ er ikke et egnet materiale til afskærmning for frie vandflader. Det
kan let give grobund for uønskede bakterier.
Anbefaling
Der bør etableres en nødforbindelse til et nabovandværk.
Træafdækninger bør udskiftes med metal eller plast.
Der bør foretages en afrensning af alger på vandværket. Hvis det kombineres med at der monteres en affugter, kan det undgås at algerne
kommer igen.
Underjordiske råvandsstationer er generelt problematiske, specielt i områder med højtstående grundvand. Indtrængende vand kan let trænge
ned i boringen ved en utæthed i afslutningen og dermed forurene grundvandsmagasinet. Der bør derfor principielt monteres overjordiske råvandsstationer. I den aktuelle sag er der monteret nye tætte flangeafslutninger på boringerne. Risikoen for en forurening er derfor reduceret,
men man bør som et minimum være meget opmærksom på at kabel-
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gennemføringer og pakninger er tætte. Det gælder specielt hvis der foretages en adskillelse og genmontage.

Venlig hilsen

Henrik Bjørn
Vandforsyning
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Tumbøl Vandværk

25. november 2008
hnb

Teknisk gennemgang
Vandværket udpumper ca. 33.000 m3/år til i alt 125 forbrugere. Størstedelen af vandet udpumpes til et mindre antal landbrug.
Værket er bygget, så det er delvist nedgravet.

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

Der er etableret en fuldt udbygget nødforbindelse til Feldsted Vandværk.
Boringer
Der er én aktiv boring i tilknytning til vandværket, B 169.377. Den er
etableret umiddelbart bag værket i en underjordisk råvandsstation, opbygget af betonbrøndringe.
Der er etableret udluftning på boringen og den er ført op i niveau med
terræn. Udluftningen er forsynet med en nedadvendt bøjning, men intet
filter.
Boringsafslutningen er udformet som en hætte, der er trykket ned over
borerøret. Konstruktionen er næppe tæt.
Ved besigtigelsen var boringens afspærringsventil utæt. Det udstrømmende vand siver ud af brønden, uden at det umiddelbart kan ses hvor
det sker. En nedgravet råvandsstation bør under alle omstændigheder
være tæt.
Bygning/rentvandsbeholder
Bygningen og herunder specielt dør og vindue bærer præg af mange år i
et fugtigt miljø. Murværket er noget medtaget og indvendigt er det noget begroet med alger.
Der er ingen affugtning i værket.
Taget har en relativt ny papbelægning.
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Rentvandsbeholderen ligger ved siden af værket og har et forholdsvist
nyt dæksel, der er forskriftsmæssigt udført med høj karm og tæt pakning. Udluftningen fra beholderen sker tilsyneladende gennem sprækker.
Det er oplyst, at der tidligere har været indtrængende trærødder i beholderen. De er fjernet og beholderen er behandlet udefra, for at tætne
hullerne. Der er angiveligt stadig enkelte utætheder i overgangen mellem beholderens dæk og vægge.
Der er etableret en brandhane uden for værket. Den er monteret på
tryksiden af udpumpningsanlægget.
Behandlingsanlæg
Vandbehandlingen foregå på et trykfilter fra 1966, der har en behandlingskapacitet på 14 m3/t. Filterbeholderen og det tilhørende rørsystem
er temmelig korroderet.
Iltningen sker med kompressor, der er forsynet med oliefilter og automatisk vandudladning.
Skylningen foregår manuelt med 7-14 dages mellemrum. Der skylles
med både luft og vand.
Der er ingen behandling af skyllevandet, der ledes til regnvandskloak.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen varetages af 1 stk. CR8 og 1 stk. CR10 pumper, der
begge er forsynet med VLT.
Pumpernes rørsystem er meget korroderet. Det kunne endvidere bemærkes, at begge VLT´er kørte tæt på 50 Hz, selvom tilsynet fandt sted
før tidsrummet for den forventede max-udpumpning.
Ledningsnettet er renoveret i starten af 1990´erne.
Hygiejne
Vandværkets generelle hygiejne bør forbedres. Belægninger med alger
skal renses af vægge og gulv og ting, der ikke direkte relaterer sig til
vandværksdriften skal fjernes fra bygningen.
Anbefaling
Utætheden i boringens ventil bør straks udbedres, ligesom boringsafslutningen bør skiftes til en tæt flange-afslutning. Da råvandsstationen
tydeligvis er utæt, bør der overvejes at ændre den til en overjordisk station.
Filteranlægget bør udskiftes ligesom de tilhørende rørsystemer og udpumpningssystemet bør udskiftes. Da selve udpumpningen samtidig er
underdimensioneret bør den udskiftes eller suppleres med 1-2 pumper
mere.
Ved udskiftning af filteret bør der vælges et filter med skylleautomatik.
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Der bør etableres affugtning i bygningen. Det vil medføre at nye installationers levetid bliver forlænget væsentligt samt at det bliver væsentligt
nemmere at opretholde den fornødne hygiejniske standard.
Rentvandsbeholderen bør undersøges for eventuelle utætheder og der
bør etableres en udluftning med filter, så den nødvendige trykudligning
ved varierende vandstand i beholderen sker ad kontrolleret vej.

Venlig hilsen

Henrik Bjørn
Vandforsyning
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Uge Vandværk

25. november 2008
hnb

Teknisk gennemgang
Værket forsyner 125 forbrugere og har en årlig udpumpning på ca.
30.000 m3. Der er 2 større landbrug blandt forbrugerne.
Boringer
Der er en aktiv boring.

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

Boringen (168.751) er underjordisk og opbygget af betonringe uden fast
bund. Den er uaflåst og fremstår ved tilsynet meget beskidt. Boringen er
forsynet med en SP8A-12 pumpe. Pumpekablet er ført gennem boringsafslutningen via et stykke rør, der efterfølgende er fyldt med silikonefugemasse.
Det er vanskeligt at vurdere boringsafslutningen, men det kan konstateres at der ikke er tale om en flangeafslutning og det vurderes at den
monterede afslutning næppe er tæt.
Bygning/rentvandsbeholder
Der er udskiftet døre og vinduer i vandværksbygningen inden for de seneste år. Der er monteret affugter om indeklimaet er nogenlunde tørt.
Vandværkets oprindelige åbne iltning og filtre er nedlagt og erstattet
med en iltningsbeholder og to trykfiltre. De gamle filtre og det gamle reaktionsbassin er ombygget til en rentvandsbeholder på ca. 20 m3. Rummet over den nye rentvandsbeholder benyttes til oplag af målere og en
plæneklipper. Nedgangsdækslerne til beholderen er etableret i dette
rum.
Under rummet med udpumpning og de nyere trykfiltre er der en gammel
rentvandsbeholder, der ligeledes rummer ca. 20 m3. Nedgangsdækslet
findes i pumperummet.
Ved siden af værket er der endnu en rentvandsbeholder, der er taget ud
af drift på grund af utætheder. Det er fra bestyrelsens side overvejet at
anvende denne beholder til bundfældning af skyllevand.
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Behandlingsanlæg
Vandet pumpes fra boringen til en 300 l beholder hvor det iltes med
kompressor, inden det behandles i værkets 2 lukkede filtre, der har en
samlet kapacitet på 8 m3/t.
Filtrene skylles automatisk ca. hver 10. dag.
Der var ved sidste vandanalyse overskridelse af kvalitetskravet mht.
ammonium og mangan. Problemet er for begge parametre tilbagevendende.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen sker fra 1 stk. CR 32 der styres ved en frekvensomformer. Pumpen er noget overdimensioneret til det aktuelle forbrug. Der er
alarm på de vigtigste driftsparametre.
Der er lagt ledning til Tinglev vandværk, og en nødforsyning vil snart blive etableret.
Hygiejne
Vandværket affugtes men bærer præg af fugt, eksempelvis ses algevækst på væggene. Det er generelt vanskeligt at holde et højt hygiejneniveau i et fugtigt miljø. I den aktuelle situation, hvor der ikke er mulighed for direkte kontakt med vandet fra det forlader boringen til det afleveres hos forbrugerne, er det ikke kritisk.
Benzin bør under ingen omstændigheder opbevares på et vandbehandlingsanlæg, og plæneklipperen der er stillet ved siden af nedgangsdækslet til rentvandsbeholderen udgør en risiko for grundvandskvaliteten.
Anbefaling
Rentvandspumpen er overdimensioneret specielt til natforbrug og det
bør overvejes at investere i en ny pumpe tilpasset behovet, hvilket kan
reducere strømforbruget væsentligt.
Ved besigtigelsen kunne det observeres, at et vindue i filter/pumperum
stod åbent. Når der er etableret affugtning i et lokale, er det vigtigt at
lokalet holdes så tæt som muligt. Lukning af alle åbninger kan muligvis
hjælpe på fugtproblemerne.
Der bør foretages foranstaltninger der kan sikre, at kvalitetskravene til
drikkevand overholdes.
Råvandsstationen bør ændres til en overjordisk råvandstation, idet den
nuværende konstruktion uden fast bund i boringen udgør en risiko for
forurening af råvandet. Da det ydermere er vandværkets eneste boring,
vil konsekvensen ved en forurening være alvorlig.
Plæneklipperen skal fjernes.

Venlig hilsen
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Henrik Bjørn
Vandforsyning
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Varnæs Vandværk

25. november 2008
hnb

Teknisk gennemgang
Varnæs vandværk er fra ca. 1950 og er i 1970´erne blevet udvidet.
Vandværket forsyner 412 forbrugere. I 2007 blev der produceret
108.000 m³ vand, hvoraf de 60 % gik til forsyning af landbrugsejendomme.

Direkte 8738 6163
Mobil 2031 2062
hnb@orbicon.dk

Boringer
Der er 3 aktive boringer til vandværket, der alle ligger på vandværksgrunden.
B1 (161.78) er afsluttet i en underjordisk råvandsstation af beton. Stationens nederste brøndring er okkerfarvet, hvilket indikerer, at boringen
ind i mellem står dækket af vand. Ved besigtigelsen kunne der konstateres vand i pumpesumpen. Råvandsstationen er forsynet med en lænsepumpe, der fjerner indtrængende vand. Boringsafslutningen er af en
konstruktion, der næppe er tætsluttende.
B2 (161.93) er forsynet med en overjordisk råvandsstation i glasfiber og
fremtræder i god teknisk stand. Der er imidlertid problemer med okker i
råvandet og et nyt borested som erstatning for denne boring er udpeget.
B3 (161.185) er forsynet med en overjordisk råvandsstation i glasfiber
og fremtræder i god teknisk stand.
Bygning/rentvandsbeholder
Vandværksbygningen er bygget i røde mursten med fladt tag. Værket er
affugtet og indeklimaet er godt på trods af de åbne vandflader i filtrene.
I midten af vandværket er et iltningstårn med beluftningshuller under
taget samt tæt ved terræn. Der er et groft metalgitter for udluftningshullerne, men intet insektnet eller filter.
Soklen på bygningen bærer præg af fugt.
Der er en 90 m³ rentvandsbeholder tilknyttet vandværket. Der har været
en boring i rentvandsbeholderen, men den blev sløjfet i 1999.
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Der er et gulvafløb i vandværket, der tilsyneladende går gennem
rentvandsbeholderen.
Behandlingsanlæg
Værket er opbygget med iltningstrappe, hvor vandet beluftes via passiv
ventilation fra huller øverst og nederst i tårnet. Lufthullerne er monteret
med gitre der er rustne. Der er ingen insektnet eller andre filtre.
Fra iltningstrappen ledes vandet til et reaktionsbassin, og herfra videre
til filterne. Værket har i alt 6 åbne filtre fordelt med tre i den gamle del
og tre i den nye del af vandværket. Filtrene har en størrelse på
1,15x2,23 m, hvilket giver et samlet filterareal på 15,4 m. Filteret skylles manuelt for hver 2.000 m3 produceret vand, hvilket svarer til ca. 1
gang i ugen. Der skylles først med luft, efterfulgt af vand. Skyllevandet
ledes til regnvandskloak.
Der er tegn på, at der fra tid til anden sker oversvømmelse i filtrene,
med vand på gulvet til følge.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningen udgøres af 3 stk. CR16-40 med en Grundfos Control
2000 styring. Udpumpningen er frekvensreguleret. Vandet udpumpes fra
vandværket med et tryk på 4 bar. Der er en mindre utæthed på afgangsrøret. Rentvandsafgangen er udstyret med en membranbeholder til
at modvirke trykstød.
Der er indledt dialog med Bovrup vandværk om etablering af nødforbindelse.
Hygiejne
Vandværket er renholdt og ryddeligt.
Der er risiko for indtrængning af overfladevand i boringen ved den underjordiske råvandsstation. Okkerfarvningen viser, at der trænger vand
ind i stationen fra tid til anden.
Udluftningshullerne i iltningen udgør en risiko for forurening.
Anbefaling
Det skal undersøges om gulvafløbet rent faktisk går gennem rentvandsbeholderen. Hvis det er tilfældet skal gulvafløbet blændes af.
Udluftningen i iltningen bør forsynes med insektnet.
Den underjordiske råvandsstation bør udskiftes til en overjordisk råvandstation med en boringsafslutning svarende til de to øvrige boringer.
Oversvømmelse af filtrene skyldes sandsynligvis, at der ikke er blevet
skyllet ofte nok. Det kan overvejes at etablere skylleautomatik på filtrene.
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Venlig hilsen

Henrik Bjørn
Vandforsyning
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Øster Løgum Vandværk

30. december 2008
GN

Teknisk gennemgang
Øster Løgum Vandværk var ikke repræsenteret ved gennemgangen,
hvorfor visse data om bl.a. produktion og forbrug ikke var tilgængelige.
Boringer
Der er knyttet 2 boringer til vandværket. De er begge placeret i nogen
afstand fra vandværket og blev ikke tilset.

Direkte 87 38 61 63
Mobil 20 31 20 62
gn@orbicon.dk

Bygning/rentvandsbeholder
Vandværket er bygget i røde teglsten med fladt tag af tagpap. I bygningen er der nye døre og vinduer, så bygningen som helhed fremstår i god
stand.
Rentvandsbeholderen udgør arealet foran vandværket. Adgangen til beholderen kan ske gennem et nyere, aflåst dæksel udenfor vandværket.
Udluftningen fra beholderen er ført ind i vandværksbygningen.
Vandværket har en affugter, hvorfor værket fremstår tørt.
Behandlingsanlæg
Råvandet iltes ved luftindblæsning fra kompressor. Vandbehandlingen
sker ved 1 stk. filter. Fabrikat Kemic Vandrens type 1401 fra 2004.
Der er automatisk filterskylle anlæg. Skyllevandet fra filtret ledes til det
tidligere iltningstårn, hvor det bundfælder inden det rene fase pumpes
bort.
Udpumpning/ledningsnet
Udpumpningsanlægget består af 2 stk. nyere CR5 pumper, hvoraf én er
regulerbar. Afgangstryk 3,7 bar. Der er elektronisk rentvandsmåler af
fabrikat Siemens.
Vandværkets ledningsnet var registreret på planche som var ophængt på
vandværket.
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Det kunne ikke afklares, hvorvidt vandværket havde ledningsforbindelse
til andre vandværker.
Hygiejne
Vandværksbygning for trykfiltre fremstod tør og ryddelig, der var ingen
umiddelbare adgangsmuligheder for insekter og lignende til vandfasen.
Anbefaling
Der bør monteres tæt pakning mellem karm og dæksel på de udvendige
nedgangsdæksler til rentvandsbeholderen.
Boringerne bør tilses.

Venlig hilsen

Gert W. Nielsen
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Bilag 5.
Sløjfning af boringer og brønde.

Bilag 5: Sløjfning af boringer og brønde
Når supplerende vandforsyning på en ejendom ikke kan tillades, vil enhver overgang fra egen vandforsyning til
vandværksvand resultere i et overflødigt vandforsyningsanlæg. I henhold til Bekendtgørelse nr. 1000 af 26. juli
2007 om udførelse og sløjfninger af boringer og brønde på land, kan kommunen påbyde sløjfning af overflødige
boringer og brønde.
Ud fra en overordnet betragtning om sikring af grundvandsressourcen, skal alle overflødige boringer og brønde
sløjfes af uddannet brøndborer ved tilslutning til anden vandforsyning. Når der fremkommer oplysninger om
tilslutning til vandværksvand, skal der således fremsendes et påbud til ejendommens ejer med 1 års frist til
sløjfning af den nedlagte vandforsyning. Eventuel opsøgende indsats vil blive prioriteret til primært at omfatte
områder med igangværende og kommende indsatsplanlægning, samt egentlige indvindingsoplande til boringer
for almene vandværker.

Bilag. 6
Standatablade Vandværker

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Barsø Vandværk

JupiterID

119610
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Type:

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

1. januar 1901
6.000

BILLEDE UDE

Matr. Nr. 85, Barsø Bygade
6200 Aabenraa

'

"

!

(& !

# ! $ !% &

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:

Forerør (mm):

Udførelsesdato:
12-11-1976
52,6
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
18,13
Specifik kapacitet (m³/t/m)

161. 186

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
"
""* '+
!
,

125
11

Filterdiam. (mm):
Filternr
"

dybde (m.u.t)
) *
*

AKTIV

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

5

Beluftningsmetode:

Kompressor

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

2
4,8

Kalktilsætning:

Nej
0
Manuelt
1 gang / uge
Nedsivning

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

m³/h

stk.
m³/h
m²

Trykfiltre

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

0 m³
0 m³
0,2 m³

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

0 stk.
5 m³/t
48 m

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)
*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Periode
Døgn
Time

Bemærkninger:

Maks. evne
68 m³/døgn
5 m³/h

Maks. forbrug*
10 m³/døgn
1 m³/h

Evnefaktor
6,9
6,9

2.550 m³/år

16-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Barsø Vandværk

Vandforbrug
Barsø Vandværk
119610

4.500

Tilladelsesmængde (m³)
6.000

4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2003

2004

2005

U d p u m p e t ( m ³)

2006

2007

S o l g t ( m³)

Procesdiagram

16-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Bjerndrup Vandværk

JupiterID

116387
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Type:

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

27. december 1948
15.000

Bjerndrup Bygade 3 B
6200 Aabenraa

%

!

BILLEDE UDE

'

"

(

#$ "

&

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:
Pumpenr

168. 1422
Ydelse (m³/t) - type
+) ,- +.

Udførelsesdato:
10-11-2005
24,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
30,28
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

160

Filterdiam. (mm):

160

Filternr
$

AKTIV

Boring:
DGU nr:

168. 1214

Pumpenr
$

Ydelse (m³/t) - type
+) ,- +.

Udførelsesdato:
01-01-1971
16,5
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
37
Specifik kapacitet (m³/t/m)

dybde (m.u.t)
)*
)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

AKTIV

Boring:
DGU nr:
Pumpenr
$

168. 80
Ydelse (m³/t) - type
) '
/

Udførelsesdato:
10-05-1947
16,5
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
29
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

14-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Bjerndrup Vandværk

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

16

Beluftningsmetode:

Kompressor

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

2
20,0

Kalktilsætning:

Nej
0
Manuelt
Hver 10. dag
Kloaksystem - til renseanlæg i
Bjerndrup

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

0 m³
0 m³
3 m³

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Bemærkninger:
Råvandspumper fungerer også som rentvandspumper

2 stk.
16 m³/t
57 m

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

stk.
m³/h
m²

Trykfiltre

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)

m³/h

Periode
Døgn
Time

Maks. evne
226 m³/døgn
16 m³/h

Maks. forbrug*
32 m³/døgn
2 m³/h

Evnefaktor
7,1
7,1

8.283 m³/år

14-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Bjerndrup Vandværk

Vandforbrug
Bjerndrup Vandværk
116387
Tilladelsesmængde (m³)
15.000

10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2003

2004

2005

U d p u m p e t ( m ³)

2006

2007

S o l g t ( m³)

Procesdiagram

14-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Bolderslev Vandværk

JupiterID
Type:

118201
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

2. juli 1972
230.000

BILLEDE UDE

Bolderslev Hovedgade 11
6392 Bolderslev

"

#

$

%

&

!

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:

168.1465

Udførelsesdato:
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
Specifik kapacitet (m³/t/m)

145,0
33,08
4,6

Forerør (mm):

225

Filterdiam. (mm):

225

Forerør (mm):

225

Filterdiam. (mm):

225

Forerør (mm):

225

Aktiv

Boring:
DGU nr:

168.1449

Udførelsesdato:
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
Specifik kapacitet (m³/t/m)

135,0
33,26

Aktiv

Boring:
DGU nr:

168. 890

Udførelsesdato:
22-11-1982
35,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
34
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Filterdiam. (mm):
Filternr

20

dybde (m.u.t)
'(' ('

Sløjfet
Bemærkning: Lag 4: Med enkelte gruskorn.
Boring:
DGU nr:

168. 552

Udførelsesdato:
28-11-1975
24,4
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
34
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

160

Filterdiam. (mm):
Filternr

16

dybde (m.u.t)
)(
(

Sløjfet

14-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Bolderslev Vandværk

Boring:
DGU nr:

Udførelsesdato:
21-08-1962
24,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
34
Specifik kapacitet (m³/t/m)
1,4

168. 313

Forerør (mm):

160
16

Filterdiam. (mm):
Filternr

dybde (m.u.t)
-

Sløjfet

Boring:
DGU nr:

Udførelsesdato:
28-10-1934
24,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
34
Specifik kapacitet (m³/t/m)

168. 24

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

100

Beluftningsmetode:

Iltningstrappe - 2 stk

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

8
100,0
26
Åbne

Kalktilsætning:

Nej
30
Automatisk
1 gang / 1500 m3
Kloaksystem

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

m³/h

stk.
m³/h
m²

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

160 m³
0 m³
0 m³

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

4 stk.
120 m³/t
71 m

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)
*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

Periode
Døgn
Time

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Bemærkninger:
Rentvandspumper: CR 30-40

Maks. evne
1.472 m³/døgn
117 m³/h

Maks. forbrug*
943 m³/døgn
75 m³/h

Evnefaktor
1,6
1,6

229.400 m³/år

14-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Bolderslev Vandværk

Vandforbrug
Bolderslev Vandværk
118201

250.000

Tilladelsesmængde (m³)
230.000

200.000
150.000
100.000
50.000
0
2003

2004

2005

U d p u m p e t ( m ³)

2006

2007

S o l g t ( m³)

Procesdiagram

14-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Bov Vandforsyningsselskab I/S

JupiterID
Type:

115621
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

25. februar 1949
35.000

BILLEDE UDE

Hærvejen 20B
6330 Padborg

!

"#

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:

174. 102

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
&
&$%
'

Udførelsesdato:
01-08-1971
41,5
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
52,5
Specifik kapacitet (m³/t/m)
4,0

Forerør (mm):

160

Filterdiam. (mm):

160

Filternr
&

dybde (m.u.t)
$%$ &%$

AKTIV

Boring:
DGU nr:

174. 45

Udførelsesdato:
01-01-1960
33,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
52
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

152

Filterdiam. (mm):

152

Filternr
&

dybde (m.u.t)
( %

AKTIV

Boring:
DGU nr:
Pumpenr

174. 12
Ydelse (m³/t) - type
'

Udførelsesdato:
01-01-1933
36,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
54
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

14-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Bov Vandforsyningsselskab I/S

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

30

Beluftningsmetode:

Iltningstrappe

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

2
50,0
13,5
Åbne

Kalktilsætning:

Nej
20
Manuelt
1 gang / uge
Kloaksystem

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

m³/h

100 m³
0 m³
0,5 m³

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Bemærkninger:
Rentvandspumper: 2 stk. CR8

2 stk.
16 m³/t
91 m

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)

stk.
m³/h
m²

Periode
Døgn
Time

Maks. evne
226 m³/døgn
16 m³/h

Maks. forbrug*
67 m³/døgn
5 m³/h

Evnefaktor
3,4
3,4

17.373 m³/år

14-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Bov Vandforsyningsselskab I/S

Vandforbrug
Bov Vandforsyningsselskab I/S
115621

30.000

Tilladelsesmængde (m³)
35.000

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2003

2004

2005

U d p u m p e t ( m ³)

2006

2007

S o l g t ( m³)

Procesdiagram

14-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Bovrup Vandværk

JupiterID
Type:

119718
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

17. april 2002
100.000

Varnæsvej 749
6200 Aabenraa

!

" #

BILLEDE UDE

$%

'

&

!( % #

$ %

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:

161. 15C

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
)
) * '
#
+

Udførelsesdato:
01-10-1940
60,3
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
40
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

Boring:
DGU nr:
Pumpenr
)

161. 15B
Ydelse (m³/t) - type
* '
#
+

Udførelsesdato:
10-07-1934
23,5
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
40
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

Boring:
DGU nr:

161. 15A

Udførelsesdato:
01-07-1934
55,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
40
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

Boring:
DGU nr:

B1
161. 183

Pumpenr
)

Ydelse (m³/t) - type
,* '
#
+

Udførelsesdato:
04-12-1975
66,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
40
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

225
20

AKTIV

14-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Bovrup Vandværk

Boring:
DGU nr:

B2
161. 173

Pumpenr
)

Forerør (mm):

Udførelsesdato:
20-07-1964
63,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
39
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Ydelse (m³/t) - type
* - ) .

16

Filterdiam. (mm):

AKTIV

Boring:
DGU nr:

B3
161. 172

Pumpenr
)

Forerør (mm):

Udførelsesdato:
01-01-1970
64,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
42,67
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Ydelse (m³/t) - type
* '
#
+

16

Filterdiam. (mm):

AKTIV

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

70

Beluftningsmetode:

Iltningstrappe

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

4
80,0
16
Åbne

Kalktilsætning:

Nej
6
Manuelt
Hver 2. dag
Kloaksystem

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

m³/h

100 m³
0 m³
4 m³

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Bemærkninger:
centrifugalpumper

4 stk.
60 m³/t
68 m

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)

stk.
m³/h
m²

Periode
Døgn
Time

Maks. evne
847 m³/døgn
60 m³/h

Maks. forbrug*
340 m³/døgn
24 m³/h

Evnefaktor
2,5
2,5

88.594 m³/år

14-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Bovrup Vandværk

Vandforbrug
Bovrup Vandværk
119718

120.000

Tilladelsesmængde (m³)
100.000

100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2003

2004

2005

U d p u m p e t ( m ³)

2006

2007

S o l g t ( m³)

Procesdiagram

14-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Bylderup-Bov vandværk

JupiterID

118253
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Type:

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

20. maj 2003
100.000

Bylderup-Bov Bygade 18 A
6372 Bylderup-Bov

"

#

BILLEDE UDE

(

$ %

$

)'

*

!
& '

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:
Pumpenr
-

167. 1299
Ydelse (m³/t) - type
,!

Udførelsesdato:
18-12-1996
45,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
15
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

200

Filterdiam. (mm):
Filternr
+

20

dybde (m.u.t)
+ - +,+

AKTIV
Bemærkning: Gruskastning: 0-9.0, 12-26, 29-42.5, 43.5-45.0 m.u.t.nr. II
Boring:
DGU nr:
Pumpenr
-

167. 1216
Ydelse (m³/t) - type
,

Udførelsesdato:
12-08-1993
44,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
15
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

200

Filterdiam. (mm):
Filternr
-

20

dybde (m.u.t)
-

AKTIV

Boring:
DGU nr:

167. 1215

Pumpenr
-

Ydelse (m³/t) - type
-,

Udførelsesdato:
05-08-1993
70,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
15
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

200

Filterdiam. (mm):
Filternr
-

20

dybde (m.u.t)
-

AKTIV

Boring:
DGU nr:

167. 1075

Udførelsesdato:
19-05-1988
33,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
15
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

225

Filterdiam. (mm):
Filternr
-

20

dybde (m.u.t)
. -,+

Sløjfet

29-01-10

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Bylderup-Bov vandværk

Boring:
DGU nr:

167. 1059

Udførelsesdato:
23-08-1984
37,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
15
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

200

Filterdiam. (mm):
Filternr
-

20

dybde (m.u.t)
+,. ,.

Sløjfet
Bemærkning: Lag 12/13: Kornstørrelse: den grovere/den finere del af
mellemkornet. Obs. Tjek pumpeydelse. Den nævnte er max. Af 3 beskrevne
ydelser
Boring:
DGU nr:

167. 1058

Udførelsesdato:
12-08-1984
33,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
15
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet
Bemærkning: Lag 5,8: Med mange kalkkorn - mk. kal..
Boring:
DGU nr:

167. 533

Udførelsesdato:
29-10-1969
36,5
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
14,38
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

16

Sløjfet

Boring:
DGU nr:

167.

7B

Udførelsesdato:
30-06-1951
38,6
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
14
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

Boring:
DGU nr:

167.

7A

Udførelsesdato:
09-02-1936
43,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
14
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

29-01-10

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Bylderup-Bov vandværk

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

80

Beluftningsmetode:

Inka

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

9
95,0
19,5
Åbne

Kalktilsætning:

Nej
0
Manuelt
1 gang / uge
Kloaksystem

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

m³/h

120 m³
0 m³
0 m³

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Bemærkninger:
Rentvandspumper: 2 stk. CR 30-30, 1 stk. CP 8-40

3 stk.
75 m³/t
50 m

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)

stk.
m³/h
m²

Periode
Døgn
Time

Maks. evne
947 m³/døgn
75 m³/h

Maks. forbrug*
365 m³/døgn
29 m³/h

Evnefaktor
2,6
2,6

95.260 m³/år

29-01-10

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Bylderup-Bov vandværk

Vandforbrug
Bylderup-Bov vandværk
118253

120.000

Tilladelsesmængde (m³)
100.000

100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2003

2004

2005

U d p u m p e t ( m ³)

2006

2007

S o l g t ( m³)

Procesdiagram

29-01-10
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Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Bølå Vandværk

JupiterID

118251
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Type:

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

16. januar 1968
20.000

BILLEDE UDE

Bølåvej 4
6360 Tinglev

$ %

"

!

'

(

) %

*

#

&

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:

Udførelsesdato:
17-11-1967
53,5
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
20,38
Specifik kapacitet (m³/t/m)

167. 511

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
+
+,.+

Forerør (mm):
125

Filterdiam. (mm):

AKTIV

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

14

Beluftningsmetode:

Kompressor,
iltningsbeholder

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

2
16,0

Kalktilsætning:

Nej
0
Manuelt
Hver 14. dag
Nedsivning

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

m³/h

stk.
m³/h
m²

Trykfiltre

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

21 m³
0 m³
0 m³

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

3 stk.
12 m³/t
61 m

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)
*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Periode
Døgn
Time

Bemærkninger:
Membranbeholder på udpumpning.

Maks. evne
169 m³/døgn
12 m³/h

Maks. forbrug*
41 m³/døgn
3 m³/h

Evnefaktor
4,1
4,1

10.794 m³/år

16-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Bølå Vandværk

Vandforbrug
Bølå Vandværk
118251

12.000

Tilladelsesmængde (m³)
20.000

10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2003
U d p u m p e t ( m ³)

2004
S o l g t ( m³)

Procesdiagram

16-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Aabenraa Vandforsyning - Farversmølle

JupiterID
Type:

119598
Offentligt alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

11. januar 1974
1.200.000

BILLEDE UDE

Fladholm 11
6200 Aabenraa

$

! "

%

#

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:

160. 253

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
)
&'( $
%
!

Udførelsesdato:
01-01-1956
83,6
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
19,78
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

152
6

Inaktiv

Boring:
DGU nr:

160. 105

Udførelsesdato:
02-11-1953
92,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
4
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Inaktiv

Boring:
DGU nr:

160. 106

Udførelsesdato:
01-01-1953
83,6
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
8
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

6

Inaktiv

Boring:
DGU nr:

160. 242

Udførelsesdato:
08-12-1954
49,5
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
22,58
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

102

Filterdiam. (mm):

Inaktiv
Bemærkning: ydelse under prøvepumpning: 24.0 kbm/t

14-12-09
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Aabenraa Vandforsyning - Farversmølle

Boring:
DGU nr:

160. 247

Udførelsesdato:
01-01-1955
57,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
23,27
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

127

Filterdiam. (mm):

Inaktiv
Bemærkning: ydelse under prøvepumpning (K&L): 52.5 kbm/t
Boring:
DGU nr:

160. 102

Udførelsesdato:
08-05-1953
95,5
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
5
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Inaktiv

Boring:
DGU nr:

160. 248

Udførelsesdato:
01-01-1955
78,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
24,27
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

102

Filterdiam. (mm):

Inaktiv

Boring:
DGU nr:

160. 673

Udførelsesdato:
15-10-1969
120,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
39,56
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

4

Inaktiv

Boring:
DGU nr:

160. 680

Udførelsesdato:
25-03-1970
87,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
60,33
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

4

Inaktiv

Boring:
DGU nr:

1
160. 255

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
)
*+( ,-

Udførelsesdato:
04-10-1956
99,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
13,36
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

203

Filterdiam. (mm):

AKTIV
Bemærkning: ydelse under prøvepumpning (K&L): 57.7 kbm/t
Boring:
DGU nr:

10
160. 1330

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
)
/ ( 0 +*1'

Udførelsesdato:
21-12-1995
110,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
30
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

250

Filterdiam. (mm):
Filternr
)

25

dybde (m.u.t)
.) - ) .(

AKTIV
Bemærkning: beton: 5-9m.u.t.
Boring:
DGU nr:

2
160. 241

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
)
& ( $
%
!

Udførelsesdato:
01-10-1954
90,1
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
16,75
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

AKTIV
Bemærkning: ydelse under prøvepumpning: 25.9 kbm/t

14-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Aabenraa Vandforsyning - Farversmølle

Boring:
DGU nr:

6
160. 1245

Udførelsesdato:
18-03-1993
123,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
40
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
)
&2( $
%
!

Forerør (mm):

225

Filterdiam. (mm):

22,5

Forerør (mm):

315

AKTIV
Bemærkning: Gruskastning nr.3
Boring:
DGU nr:

7
160. 866

Udførelsesdato:
19-09-1977
66,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
22,5
Specifik kapacitet (m³/t/m)
3,3

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
+2
2 (
0 +*1

25

Filterdiam. (mm):

AKTIV
Bemærkning: Ks. 4781
Boring:
DGU nr:

8
160. 672

Udførelsesdato:
16-08-1969
85,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
24,58
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
++ /
))*( 0 / 1*
0

Forerør (mm):
20

Filterdiam. (mm):

AKTIV

Boring:
DGU nr:

9
160. 870

Udførelsesdato:
03-11-1977
91,3
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
23
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
)
) /(
0 + 1

Forerør (mm):

200
20

Filterdiam. (mm):
Filternr
)

dybde (m.u.t)
*& - /&(

AKTIV
Bemærkning: terr.kote opgivet til ca. 16.75 på lok.skema

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

500

Beluftningsmetode:

Iltningstrappe

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

10
250,0
140
Åbne

Kalktilsætning:

Nej
Nej
Automatisk
FF: Hver 7000 m3, EF: Hv

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:
Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

stk.
m³/h
m²

2400 m³
6100 m³
m³

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Bemærkninger:
Rentvandspumper: Trium pumper.

3 stk.
450 m³/t
m

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)

m³/h

Periode
Døgn
Time

Maks. evne
5.750 m³/døgn
985 m³/h

Maks. forbrug*
3.255 m³/døgn
231 m³/h

Evnefaktor
1,8
4,3

848.576 m³/år

14-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Aabenraa Vandforsyning - Farversmølle

Vandforbrug
Aabenraa Vandforsyning - Farversmølle
119598
Tilladelsesmængde (m³)
1.200.000

1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2003

2004
U d p u m p e t ( m ³)

2005

2006

2007

S o l g t ( m³)

Procesdiagram

14-12-09
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Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Felsted Vandværk

JupiterID
Type:

119717
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

27. september 1999
130.000

Tværgade 1 A
6200 Aabenraa

$ %

&

BILLEDE UDE

+
%, * &
Omkring tidspunktet for tilsynet
overtig Felsted Vandværk
Felstedmark Vandværk

! " #
' ( % ) *

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:
Pumpenr
"

169. 753
Ydelse (m³/t) - type
- / . 0

Udførelsesdato:
14-05-2002
126,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
52,5
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

225

Filterdiam. (mm):

225

Filternr
"

AKTIV
.

dybde (m.u.t)
"
! - # ""

Boring:
DGU nr:

169. 495

Udførelsesdato:
04-03-1976
48,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
50
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

- "

160
16

Sløjfet

Boring:
DGU nr:

169. 447

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
"
. - /
0

Udførelsesdato:
08-06-1972
81,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
50
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

200
16

AKTIV

Boring:
DGU nr:

169. 273

Udførelsesdato:
01-01-1956
30,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
50
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

14-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Felsted Vandværk

Boring:
DGU nr:

169. 272

Udførelsesdato:
01-01-1961
32,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
50
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet
Bemærkning: !69.272 Feldsted Vasndværk er sløjfet. Medd. d. 19941122.
Boring:
DGU nr:

169. 271

Udførelsesdato:
01-01-1961
30,8
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
50
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

Boring:
DGU nr:

169. 270

Udførelsesdato:
01-01-1945
30,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
50
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet
Bemærkning: Brøndborer: Seest, Århus
Boring:
DGU nr:

169. 67B

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
"
".1
&

Udførelsesdato:
10-05-1934
36,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
50
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

Boring:
DGU nr:

169. 67A

Udførelsesdato:
10-05-1934
61,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
50
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

Boring:
DGU nr:
Pumpenr
"

169. 11
Ydelse (m³/t) - type
1
&

Udførelsesdato:
01-01-1927
29,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
50
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

14-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Felsted Vandværk

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

52

Beluftningsmetode:

Iltningstrappe

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

4
60,0
15
Åbne

Kalktilsætning:

Nej
10
Automatisk
2 gange / uge
Kloaksystem - til Stenneskær
renseanl

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

m³/h

stk.
m³/h
m²

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

150 m³
0 m³
0 m³

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

4 stk.
120 m³/t
91 m

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)
*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

Periode
Døgn
Time

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Bemærkninger:

Maks. evne
920 m³/døgn
65 m³/h

Maks. forbrug*
356 m³/døgn
25 m³/h

Evnefaktor
2,6
2,6

92.742 m³/år

14-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Felsted Vandværk

Vandforbrug
Felsted Vandværk
119717
Tilladelsesmængde (m³)
130.000

100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2003

2004

2005

U d p u m p e t ( m ³)

2006

2007

S o l g t ( m³)

Procesdiagram

14-12-09
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Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Fogderup Vandværk

JupiterID
Type:

118203
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

24. november 1941
20.000

BILLEDE UDE

Egebjergvej 30
6372 Bylderup-Bov

& '

'* + )

!
" #
( )

$ $ %

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:
Pumpenr

159. 653
Ydelse (m³/t) - type
,- ./

Udførelsesdato:
27-12-1978
37,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
28
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

406

Filterdiam. (mm):

160

Filternr

dybde (m.u.t)
,

AKTIV
Bemærkning: Lag 4: Tertiært præget.
Boring:
DGU nr:
Pumpenr

159. 25
Ydelse (m³/t) - type
, ./

Udførelsesdato:
01-01-1939
36,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
28
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

AKTIV

14-12-09
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Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Fogderup Vandværk

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

22

Beluftningsmetode:

Iltningstrappe

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

2
30,0
6,6
Åbne

Kalktilsætning:

Nej
Nej
Manuelt
Hver 2. uge
Nedsivning

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

m³/h

stk.
m³/h
m²

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

40 m³
0 m³
3 m³

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

2 stk.
16 m³/t
68 m

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)
*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

Periode
Døgn
Time

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Bemærkninger:
Rentvandspumper: 2 stk. CP8-50

Maks. evne
226 m³/døgn
16 m³/h

Maks. forbrug*
145 m³/døgn
10 m³/h

Evnefaktor
1,6
1,6

37.895 m³/år

14-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Fogderup Vandværk

Vandforbrug
Fogderup Vandværk
118203

40.000

Tilladelsesmængde (m³)
20.000

35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2003

2004
U d p u m p e t ( m ³)

2005
S o l g t ( m³)

Procesdiagram

14-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Fårhus vandværk

JupiterID

115623
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Type:

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

17. marts 1947
15.000

Mejerivej 1D
6330 Padborg

$

!
%

BILLEDE UDE

!
"#
& '$

)

$* (

(

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:

174. 218

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
"
" , )
-

Udførelsesdato:
28-08-1998
126,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
33
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

160

Filterdiam. (mm):
Filternr
"

16

dybde (m.u.t)
""# - ""+,

AKTIV

Boring:
DGU nr:
Pumpenr

174. 80
Ydelse (m³/t) - type
)
-

Udførelsesdato:
09-02-1968
18,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
33,5
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

160
16

Sløjfet

Boring:
DGU nr:
Pumpenr

174. 22
Ydelse (m³/t) - type
)
-

Udførelsesdato:
08-10-1947
18,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
34
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

4

Sløjfet

14-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Fårhus vandværk

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

10

Beluftningsmetode:

Kompressor

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

1
10,0

Kalktilsætning:

Nej
0
Manuelt
Hver 2. uge
Kloaksystem

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

0 m³
0 m³
5 m³

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Bemærkninger:

0 stk.
10 m³/t
71 m

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

stk.
m³/h
m²

Trykfilter

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)

m³/h

Periode
Døgn
Time

Maks. evne
141 m³/døgn
10 m³/h

Maks. forbrug*
62 m³/døgn
4 m³/h

Evnefaktor
2,3
2,3

16.266 m³/år

14-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Fårhus vandværk

Vandforbrug
Fårhus vandværk
115623
Tilladelsesmængde (m³)
15.000

20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2003

2004

2005

U d p u m p e t ( m ³)

2006

2007

S o l g t ( m³)

Procesdiagram

14-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Genner Vandværk

JupiterID
Type:

117621
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

24. januar 1975
80.000

Genner Bygade 7 A
6230 Rødekro

# $

% &

BILLEDE UDE

! ""
'

*

' $+

& ,

($ & )

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:
Pumpenr

160. 1268
Ydelse (m³/t) - type
- .
/0

Udførelsesdato:
07-07-1994
70,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
48
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

225

Filterdiam. (mm):

200

Forerør (mm):

200

Filterdiam. (mm):

200

AKTIV

Boring:
DGU nr:
Pumpenr
1

160. 1157
Ydelse (m³/t) - type
-! .
/

Udførelsesdato:
03-08-1987
74,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
48
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Filternr
1

dybde (m.u.t)
0
1-

AKTIV
Bemærkning: Gruskastning nr.3
Boring:
DGU nr:
Pumpenr
1

160. 405
Ydelse (m³/t) - type
- . 0/0

Udførelsesdato:
01-01-1957
68,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
48
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

150

Filterdiam. (mm):

150

AKTIV

Boring:
DGU nr:
Pumpenr

160. 35
Ydelse (m³/t) - type
*
,&
2

Udførelsesdato:
20-04-1938
63,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
48
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

6

Sløjfet

14-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Genner Vandværk

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

75

Beluftningsmetode:

Kompressor

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

3
60,0

Kalktilsætning:

Nej
0
vandskyllepumpe, luftskylle
1 gang / uge
Offentlig regnvandskloak

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

m³/h

stk.
m³/h
m²

Trykfiltre

50 m³
0 m³
0 m³

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

Bemærkninger:
Rentvandspumper: CR 30

4 stk.
120 m³/t
79 m

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Periode
Døgn
Time

Maks. evne
909 m³/døgn
64 m³/h

Maks. forbrug*
264 m³/døgn
19 m³/h

Evnefaktor
3,4
3,4

68.953 m³/år

14-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Genner Vandværk

Vandforbrug
Genner Vandværk
117621

90.000

Tilladelsesmængde (m³)
80.000

80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2003

2004

2005

U d p u m p e t ( m ³)

2006

2007

S o l g t ( m³)

Procesdiagram

14-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Gåskær Vandværk

JupiterID

118260
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Type:

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

20. december 1989
6.000

BILLEDE UDE

Gåskær Byvej 1 A
6392 Bolderslev

$ %

(

)

* %

' +

!" " "#
& '

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:
Pumpenr

Udførelsesdato:
03-01-1990
45,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
27
Specifik kapacitet (m³/t/m)

168. 1061
Ydelse (m³/t) - type
",#
-./#

Forerør (mm):

113
90

Filterdiam. (mm):
Filternr

dybde (m.u.t)
- " ,#

AKTIV
Bemærkning: Råvandspumpe fungerer også som rentvandspumpe.

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

4

Beluftningsmetode:

Kompressor

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

1
10,0

Kalktilsætning:

Nej
0
Automatisk, med råvand
3 gange/uge
Sivebrønd

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

0 m³
0 m³
1 m³

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Bemærkninger:
Råvandspumpen fungerer også som rentvandspumpe
og skyllepumpe.

1 stk.
10 m³/t
65 m

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

stk.
m³/h
m²

Trykfilter

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)

m³/h

Periode
Døgn
Time

Maks. evne
53 m³/døgn
4 m³/h

Maks. forbrug*
14 m³/døgn
1 m³/h

Evnefaktor
3,8
3,8

3.398 m³/år

18-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Gåskær Vandværk

Vandforbrug
Gåskær Vandværk
118260

7.000

Tilladelsesmængde (m³)
6.000

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2003

2004

2005

U d p u m p e t ( m ³)

2006

2007

S o l g t ( m³)

Procesdiagram

18-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Hellevad vandværk

JupiterID
Type:

117625
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

26. april 1971
140.000

Sønderløkke 5
6230 Rødekro

#

$ %

BILLEDE UDE

!
"
&''()

+

*

,

- #.

%

*

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:
Pumpenr

160. 1556
Ydelse (m³/t) - type
!/1 2
3

Udførelsesdato:
15-09-2003
140,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
34,9
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

225

Filterdiam. (mm):

225

Filternr

AKTIV
!
0

dybde (m.u.t)
/
0 1/
"/
0
"
0

1
Boring:
DGU nr:
Pumpenr

160. 1496
Ydelse (m³/t) - type
/ 2
3

Udførelsesdato:
15-10-2002
145,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
35
Specifik kapacitet (m³/t/m)

225
225

Filternr

dybde (m.u.t)
- 0/
"/
"
0!

0
"

160. 684

/
! /

Filterdiam. (mm):

!

Udførelsesdato:
20-02-1970
Boredybde (m):
17,0
Terrænkote DVR90
35
Specifik kapacitet (m³/t/m)

-

Forerør (mm):

AKTIV

Boring:
DGU nr:

- 0 /
1/
/

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

- 0 /
/
"/
-

/
!0/
160
16

Sløjfet

14-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Hellevad vandværk

Boring:
DGU nr:

Udførelsesdato:
06-02-1970
18,5
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
35
Specifik kapacitet (m³/t/m)

160. 682

Forerør (mm):

160

Filterdiam. (mm):

160

Forerør (mm):

152

Sløjfet

Boring:
DGU nr:

Udførelsesdato:
01-01-1959
18,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
33
Specifik kapacitet (m³/t/m)

160. 403

Filterdiam. (mm):

Sløjfet

Boring:
DGU nr:

Udførelsesdato:
16-01-1934
39,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
34,38
Specifik kapacitet (m³/t/m)

160. 28

Forerør (mm):
6

Filterdiam. (mm):

Sløjfet

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

60

Beluftningsmetode:

Iltningstrappe

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

4
50,0
9,6
Åbne

Kalktilsætning:

Nej
8
Manuelt
1 gang / uge
Vandløb

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

m³/h

100 m³
0 m³
0 m³

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Bemærkninger:
Rentvandspumper: CR 16-40, frekvensregulerede

3 stk.
45 m³/t
70 m

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)

stk.
m³/h
m²

Periode
Døgn
Time

Maks. evne
635 m³/døgn
45 m³/h

Maks. forbrug*
567 m³/døgn
40 m³/h

Evnefaktor
1,1
1,1

147.743 m³/år

14-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Hellevad vandværk

Vandforbrug
Hellevad vandværk
117625

160.000

Tilladelsesmængde (m³)
140.000

140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2003

2004

2005

U d p u m p e t ( m ³)

2006

2007

S o l g t ( m³)

Procesdiagram

14-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Hjordkær vandværk

JupiterID
Type:

117626
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

20. oktober 1983
200.000

Kirkegade 17
6230 Rødekro

! "

#

BILLEDE UDE

$%

(

)

* "+

&" '

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:

160. 1375

Udførelsesdato:
13-08-1998
148,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
37
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

132

Filterdiam. (mm):

22,5

Filternr

dybde (m.u.t)
,

Inaktiv
Bemærkning: Brunt vand
Boring:
DGU nr:
Pumpenr

160. 867
Ydelse (m³/t) - type
, (%
-

Udførelsesdato:
16-12-1977
22,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
37,5
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

225

Filterdiam. (mm):
Filternr

20

dybde (m.u.t)
,

Inaktiv

Boring:
DGU nr:
Pumpenr

160. 55
Ydelse (m³/t) - type
., (%
-

Udførelsesdato:
01-01-1937
32,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
38
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

6

Sløjfet

Boring:
DGU nr:
Pumpenr

B1
160. 1246
Ydelse (m³/t) - type
, /
0 0

Udførelsesdato:
07-04-1993
42,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
38
Specifik kapacitet (m³/t/m)
13,4

Forerør (mm):

225

Filterdiam. (mm):

225

Filternr

dybde (m.u.t)
,

AKTIV

14-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Hjordkær vandværk

Boring:
DGU nr:
Pumpenr

B2
160. 493

Udførelsesdato:
10-08-1964
18,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
38
Specifik kapacitet (m³/t/m)
14,4

Ydelse (m³/t) - type
, /
0

Forerør (mm):

225

Filterdiam. (mm):

225

Filternr

dybde (m.u.t)
,

AKTIV

Boring:
DGU nr:
Pumpenr

B3
160. 1388

Udførelsesdato:
21-07-1999
58,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
38
Specifik kapacitet (m³/t/m)
3,2

Ydelse (m³/t) - type
, /
0

Forerør (mm):

225

Filterdiam. (mm):

225

Filternr

dybde (m.u.t)
- . ,
.

AKTIV

Boring:
DGU nr:
Pumpenr

B4
160. 1145

Udførelsesdato:
12-05-1986
23,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
38
Specifik kapacitet (m³/t/m)
24,0

Ydelse (m³/t) - type
, (%
-

Forerør (mm):

200

Filterdiam. (mm):

200

Filternr

dybde (m.u.t)
,

Inaktiv
Bemærkning: Lag 2 / 3 : Med 1 / 2 sten. Forurenet med BAM, ude af drift i 15 år

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

160

Beluftningsmetode:

Kompressor

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

2
150,0

Kalktilsætning:

Nej
0
Automatisk
3-4 gange / uge
Kloaksystem - til regnvand

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

m³/h

stk.
m³/h
m²

Trykfiltre

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

130 m³
0 m³
0 m³

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

5 stk.
150 m³/t
76 m

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)
*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Periode
Døgn
Time

Bemærkninger:
Rentvandpumper: CR 30-40

Maks. evne
2.118 m³/døgn
150 m³/h

Maks. forbrug*
705 m³/døgn
50 m³/h

Evnefaktor
3,0
3,0

183.859 m³/år

14-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Hjordkær vandværk

Vandforbrug
Hjordkær vandværk
117626

250.000

Tilladelsesmængde (m³)
200.000

200.000
150.000
100.000
50.000
0
2003

2004

2005

U d p u m p e t ( m ³)

2006

2007

S o l g t ( m³)

Procesdiagram

14-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Hokkerup Vandværk

JupiterID

115627
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Type:

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

29. marts 1983
35.000

BILLEDE UDE

Hokkerup Gade 16
6340 Kruså

'

! " #
("

$

"-

% &
) *
+

.+ (

, +

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:

168. 376

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
0
0 1 2

Udførelsesdato:
22-12-1964
31,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
40
Specifik kapacitet (m³/t/m)
21,0

Forerør (mm):

254

Filterdiam. (mm):

254

Filternr
0

dybde (m.u.t)
/ 01

AKTIV

Boring:
DGU nr:

168. 74

Udførelsesdato:
01-01-1947
24,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
40
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):
Filternr
0

dybde (m.u.t)
1

Inaktiv
Bemærkning: Boring placeret i vandværk

14-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Hokkerup Vandværk

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

14

Beluftningsmetode:

Kompressor

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

2
14,0

Kalktilsætning:

Nej
0
Automatisk
Ikke oplyst
Gejlå

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

m³/h

stk.
m³/h
m²

Trykfiltre

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

50 m³
0 m³
0 m³

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

2 stk.
16 m³/t
79 m

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)
*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Periode
Døgn
Time

Bemærkninger:
Menbranbeholder på udpumpning

Maks. evne
226 m³/døgn
16 m³/h

Maks. forbrug*
76 m³/døgn
5 m³/h

Evnefaktor
3,0
3,0

19.791 m³/år

14-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Hokkerup Vandværk

Vandforbrug
Hokkerup Vandværk
115627

30.000

Tilladelsesmængde (m³)
35.000

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2003

2004

2005

U d p u m p e t ( m ³)

2006

2007

S o l g t ( m³)

Procesdiagram

14-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Holbøl Vandværk

JupiterID

115626
Privat distributionsanlæg

Type:
Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

29. september 1971
0

BILLEDE UDE

Vandværksvej 9
6340 Kruså

Bemærk: Distributionsanlæg

" #

$

*
+
#, &
Vandværket fungerer alene som
trykforøger og distributionsanlæg.
Vandet leveres fra Padborg.
!
&'( ) &

%

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:

168. 1002

Udførelsesdato:
03-11-1987
28,5
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
43
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

200
16

Sløjfet
Bemærkning: Lag 2,3: Sv. gruset.
Boring:
DGU nr:

168. 862

Udførelsesdato:
19-02-1981
21,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
42
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

200
20

Sløjfet
Bemærkning: Lag 5: DL veksler med usorteret DG.
Boring:
DGU nr:

168. 469

Udførelsesdato:
16-04-1971
25,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
38
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

16

Sløjfet

Boring:
DGU nr:

168. 293

Udførelsesdato:
17-03-1959
24,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
38,58
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

14-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Holbøl Vandværk

Boring:
DGU nr:

Forerør (mm):

Udførelsesdato:
01-01-1939
22,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
42
Specifik kapacitet (m³/t/m)

168. 62

Filterdiam. (mm):

Sløjfet

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

0

Beluftningsmetode:

-

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

0
0,0
0
-

Kalktilsætning:

0
-

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Bemærkninger:

3 stk.
26 m³/t
76 m

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

stk.
m³/h
m²

0 m³
0 m³
0 m³

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)

m³/h

Periode
Døgn
Time

Maks. evne
0 m³/døgn
0 m³/h

Maks. forbrug*

Evnefaktor

m³/døgn
m³/h

55.000 m³/år

14-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Holbøl Vandværk

Procesdiagram

14-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Hovslund St. vandværk

JupiterID

117622
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Type:

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

9. juli 2003
35.000

Stationsvej 1
6230 Rødekro

# $

)

!
% &

BILLEDE UDE

'

!"
'

'

* $+

& ,

(&$

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:
Pumpenr
/

151. 1487
Ydelse (m³/t) - type
.- )
,&
1
- )
,&
1

Udførelsesdato:
18-07-2003
220,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
62,6
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

225

Filterdiam. (mm):

113

Filternr
/

AKTIV

.

dybde (m.u.t)
-.
- / 0/ 0 - / /
/
/.

Boring:
DGU nr:

151. 789

Pumpenr
/

Ydelse (m³/t) - type
"- 2

Udførelsesdato:
09-09-1977
51,5
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
62,5
Specifik kapacitet (m³/t/m)

- / - / 0-

Forerør (mm):

200

Filterdiam. (mm):

200

Filternr
/

dybde (m.u.t)
" - . -

AKTIV
Bemærkning: Reserveboring, bruges til nøddrift
Boring:
DGU nr:

151. 678

Pumpenr
/

Ydelse (m³/t) - type
!- )
,&
1

Udførelsesdato:
15-07-1976
32,5
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
62,5
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

110

Filterdiam. (mm):

11

Sløjfet

Boring:
DGU nr:

151. 521

Pumpenr
/

Ydelse (m³/t) - type
.- 2

Udførelsesdato:
13-06-1969
35,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
62,5
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

160

Filterdiam. (mm):
Filternr
/

16

dybde (m.u.t)
0 -

Sløjfet

14-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Hovslund St. vandværk

Boring:
DGU nr:

151.

Udførelsesdato:
01-01-1910
18,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
60
Specifik kapacitet (m³/t/m)

7

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

50

Beluftningsmetode:

Kompressor

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

2
15,6

Kalktilsætning:

Nej
0
Automatisk
1 gang / uge
Regnvandskloak

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

m³/h

30 m³
0 m³
0,65 m³

Bemærkninger:
Rentvandspumper: 2 stk. CR5 fra 2004

2 stk.
10 m³/t
95 m

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Trykfiltre

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)

stk.
m³/h
m²

Periode
Døgn
Time

Maks. evne
141 m³/døgn
10 m³/h

Maks. forbrug*
135 m³/døgn
10 m³/h

Evnefaktor
1,0
1,0

35.151 m³/år

14-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Hovslund St. vandværk

Vandforbrug
Hovslund St. vandværk
117622

40.000

Tilladelsesmængde (m³)
35.000

35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2007
U d p u m p e t ( m ³)

2008
S o l g t ( m³)

Procesdiagram

14-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Kliplev Vandværk

JupiterID
Type:

116386
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

5. april 1974
100.000

BILLEDE UDE

Kliplev Søndergade 5
6200 Aabenraa

!

$

%

!&

#

" #

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:

168. 315

Udførelsesdato:
06-03-1963
20,5
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
40
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

16

Sløjfet
Bemærkning: Forurenet med Round-up
Boring:
DGU nr:

168. 303

Udførelsesdato:
01-01-1942
27,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
40
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

Boring:
DGU nr:

168. 27

Udførelsesdato:
19-08-1937
24,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
40
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

Boring:
DGU nr:
Pumpenr
*

B1
168. 299
Ydelse (m³/t) - type
' $(
#
)

Udførelsesdato:
12-06-1961
18,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
40
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

200
16

Inaktiv
Bemærkning: Forurenet med BAM

16-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Kliplev Vandværk

Boring:
DGU nr:

B3
168. 494

Forerør (mm):

Udførelsesdato:
23-05-1973
27,3
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
40
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
*
+ ' $(
#
)

160
16

Filterdiam. (mm):

Aktiv
Bemærkning: Forurenet med BAM
Boring:
DGU nr:

B4
168. 952

Pumpenr
*

Forerør (mm):

Udførelsesdato:
11-03-1985
31,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
40
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Ydelse (m³/t) - type
' $(
#
)

200
20

Filterdiam. (mm):
Filternr
*

dybde (m.u.t)
+ '

Aktiv

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

54

Beluftningsmetode:

Kompressor

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

4
60,0

Kalktilsætning:

Nej
0
Automatisk
Hver 4. dag
Kloaksystem

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

m³/h

stk.
m³/h
m²

Trykfiltre

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

225 m³
0 m³
0 m³

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

4 stk.
120 m³/t
75 m

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)
*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Periode
Døgn
Time

Bemærkninger:

Maks. evne
1.041 m³/døgn
74 m³/h

Maks. forbrug*
280 m³/døgn
20 m³/h

Evnefaktor
3,7
3,7

72.998 m³/år

16-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Kliplev Vandværk

Vandforbrug
Kliplev Vandværk
116386

90.000

Tilladelsesmængde (m³)
100.000

80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2003

2004

2005

U d p u m p e t ( m ³)

2006

2007

S o l g t ( m³)

Procesdiagram

16-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Kollund Vandværk I/S

JupiterID

115622
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Type:

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

26. juni 1979
125.000

BILLEDE UDE

Gl Kirkevej 5B
6340 Kruså

!

"

#

$ %&

(

) !*

+

'

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:

174. 89

Udførelsesdato:
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
35,0
40

Filterdiam. (mm):

Sløjfet

Boring:
DGU nr:

174. 52

Udførelsesdato:
01-01-1952
31,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
40
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

Boring:
DGU nr:

174. 11

Udførelsesdato:
01-01-1931
29,7
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
40
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

Boring:
DGU nr:

B1
174. 97

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
/
/ -0
+
1

Udførelsesdato:
01-01-1970
43,5
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
42
Specifik kapacitet (m³/t/m)
7,0

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):
Filternr
/

dybde (m.u.t)
,,-. ,-.

AKTIV

16-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Kollund Vandværk I/S

Boring:
DGU nr:

B2
174. 166

Udførelsesdato:
20-05-1981
46,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
42,5
Specifik kapacitet (m³/t/m)
22,0

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
/
/ -0

Forerør (mm):

225

Filterdiam. (mm):

225

Filternr
/

dybde (m.u.t)
, -. -.

AKTIV
Bemærkning: lag 6: 2 sten 3-4 cm
Boring:
DGU nr:

B3
174. 187

Udførelsesdato:
28-10-1987
86,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
43
Specifik kapacitet (m³/t/m)
3,2

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
/
/ -0

Forerør (mm):

225

Filterdiam. (mm):

225

Filternr
/

dybde (m.u.t)
,0 - , -0

AKTIV
Bemærkning: gruskorn.

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

51

Beluftningsmetode:

Iltningstrappe

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

4
80,0
16
Åbne

Kalktilsætning:

Nej
20
Automatisk
1 gang / uge
Kloaksystem

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

m³/h

100 m³
0 m³
1,2 m³

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Bemærkninger:
Vandværket har opstillet et trykfilter til behandling af
40m3/t. Det er ikke længere i drift og er tømt for sand.

3 stk.
51 m³/t
70 m

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)

stk.
m³/h
m²

Periode
Døgn
Time

Maks. evne
720 m³/døgn
51 m³/h

Maks. forbrug*
319 m³/døgn
23 m³/h

Evnefaktor
2,3
2,3

83.293 m³/år

16-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Kollund Vandværk I/S

Vandforbrug
Kollund Vandværk I/S
115622

120.000

Tilladelsesmængde (m³)
125.000

100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2003

2004

2005

U d p u m p e t ( m ³)

2006

2007

S o l g t ( m³)

Procesdiagram
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Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Kruså vandværk

JupiterID

00000
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Type:

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

6. maj 2003
85.000

BILLEDE UDE

Åbjerg 8c
6340 Kruså

Bemærk: 268.793 m3 oppumpet i 2008

(

$
)

&

%

"
Vandværk opført i 2007

&

!" #
'
*+

,

,

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:

1
174. 289

Pumpenr

Ydelse (m³/t) - type
& 0

Udførelsesdato:
10-03-2005
249,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
34
Specifik kapacitet (m³/t/m)
4,0

Forerør (mm):

200

Filterdiam. (mm):

200

Filternr

dybde (m.u.t)
. /0

Aktiv

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

70

Beluftningsmetode:

Kompressor

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

2
70,0

Kalktilsætning:

Nej
0
Automatisk
Ikke oplyst
Regnvandskloak

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

m³/h

stk.
m³/h
m²

Trykfiltre

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

615 m³
0 m³
0 m³

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

4 stk.
120 m³/t
66 m

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)
*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Periode
Døgn
Time

Bemærkninger:
Rentvandspumper: 4 stk CR32

Maks. evne
1.610 m³/døgn
120 m³/h

Maks. forbrug*
1.031 m³/døgn
73 m³/h

Evnefaktor
1,6
1,6

268.793 m³/år

14-12-09
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Kruså vandværk

Procesdiagram

14-12-09
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Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Aabenraa Vandforsyning - Lindsnakke

JupiterID
Type:

119599
Offentligt alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

11. august 1978
900.000

Lindsnakkevej 37B
6200 Aabenraa

!

" #

BILLEDE UDE

'

"$ %

# (

&

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:

160. 63H

Udførelsesdato:
07-08-1951
64,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
9
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet
Bemærkning: prøvebor. - existerer ikke mere
Boring:
DGU nr:

160. 63G

Udførelsesdato:
30-05-1951
55,5
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
13
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Inaktiv

Boring:
DGU nr:

160. 63F

Udførelsesdato:
03-04-1951
70,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
13
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

203

Filterdiam. (mm):

Inaktiv
Bemærkning: bor. ligger lige SSØ for 160.872
Boring:
DGU nr:

160. 63E

Udførelsesdato:
05-02-1951
65,7
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
15
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

152

Filterdiam. (mm):

Inaktiv

14-12-09
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Aabenraa Vandforsyning - Lindsnakke

Boring:
DGU nr:

160. 63D

Udførelsesdato:
01-01-1939
23,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
11
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Inaktiv
Bemærkning: prøvebor. NV for bor. III - V
Boring:
DGU nr:

160. 63C

Udførelsesdato:
01-01-1939
32,8
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
15
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Inaktiv

Boring:
DGU nr:

160. 63B

Udførelsesdato:
01-01-1939
32,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
12,58
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Inaktiv

Boring:
DGU nr:

160. 63A

Udførelsesdato:
01-01-1939
39,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
13,26
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Inaktiv
Bemærkning: vandets temp.; 9 C
Boring:
DGU nr:

B1
160. 871

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
) ,* '
(#
$

Udførelsesdato:
09-09-1977
75,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
11,25
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

315

Filterdiam. (mm):
Filternr
-

25

dybde (m.u.t)
) - *+,

AKTIV
Bemærkning: terr.kote opgivet til +11.25m - aflæst på kort mindst +17.5
Boring:
DGU nr:

B2
160. 829

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
- +, '
(#
$

Udførelsesdato:
07-09-1977
60,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
9,76
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

225

Filterdiam. (mm):
Filternr
-

20

dybde (m.u.t)
- ,

AKTIV
Bemærkning: terr.kote opgivet til +9.76m - iflg. kort er den ca. +13m !
Boring:
DGU nr:
Pumpenr
-

B3
160. 872
Ydelse (m³/t) - type
,* '
(#
$

Udførelsesdato:
18-10-1977
33,2
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
9,52
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

225
20

AKTIV
Bemærkning: pejling (ro-vandstand): 2.72 u/målepkt.
Boring:
DGU nr:

B4
160. 868

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
- *, '
(#
$

Udførelsesdato:
28-09-1977
33,5
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
9,78
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

225
20

AKTIV
Bemærkning: lag 3 (14.0-14.3m.u.t.): svl, et tyndt lag mol, grs

14-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Aabenraa Vandforsyning - Lindsnakke

Boring:
DGU nr:
Pumpenr
-

B5
160. 873

Udførelsesdato:
18-08-1977
45,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
9,74
Specifik kapacitet (m³/t/m)
7,9

Ydelse (m³/t) - type
, '
(#
$

Forerør (mm):

315
25

Filterdiam. (mm):

AKTIV
Bemærkning: borerør til 45m.u.t opgivet til 240mm !
Boring:
DGU nr:
Pumpenr
+/

B6
160. 874

Udførelsesdato:
19-08-1977
54,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
10,42
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Ydelse (m³/t) - type
,*
.

Forerør (mm):

225
20

Filterdiam. (mm):

AKTIV
Bemærkning: terr.kote opgivet til +10.42m - aflæst på kort ca. +15-17.5m

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

420

Beluftningsmetode:

Bundbeluftning

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

8
200,0
112
Åbne

Kalktilsætning:

Nej
0
Automatisk
FF: Hver 5000 m3, EF: Hv
Fjord

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:
Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

stk.
m³/h
m²

500 m³
6100 m³
m³

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Bemærkninger:
Rentvandspumper: Trium

2 stk.
360 m³/t
58 m

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)

m³/h

Periode
Døgn
Time

Maks. evne
4.600 m³/døgn
779 m³/h

Maks. forbrug*
1.169 m³/døgn
83 m³/h

Evnefaktor
3,9
9,4

304.813 m³/år

14-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Aabenraa Vandforsyning - Lindsnakke

Vandforbrug
Aabenraa Vandforsyning - Lindsnakke
119599

800.000

Tilladelsesmængde (m³)
900.000

700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
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0
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U d p u m p e t ( m ³)
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S o l g t ( m³)

Procesdiagram

14-12-09

Side 4

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Aabenraa Vandforsyning - Loddenhøj

JupiterID
Type:

119603
Offentligt alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

28. juni 1972
80.000

BILLEDE UDE

Slugten 30
6200 Aabenraa

$

! "

%

#

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:

1
161. 151

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
,
&'( ) *+

Udførelsesdato:
07-07-1969
22,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
20
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

16

AKTIV

Boring:
DGU nr:

3
161. 221

Pumpenr
,

Ydelse (m³/t) - type
&(' $
%
!

Udførelsesdato:
19-03-1986
27,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
21,78
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

160

Filterdiam. (mm):
Filternr
,

16

dybde (m.u.t)
,- *(

AKTIV
Bemærkning: LAG 5 også gruset
Boring:
DGU nr:

4
161. 280

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
,
& ( ) &/+&

Udførelsesdato:
30-10-2000
55,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
10
Specifik kapacitet (m³/t/m)
3,8

Forerør (mm):

200

Filterdiam. (mm):

200

Filternr
,

dybde (m.u.t)
.' - * (*

AKTIV

14-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Aabenraa Vandforsyning - Loddenhøj

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

80

Beluftningsmetode:

Iltningstrappe

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

2
80,0
28
Åbne

Kalktilsætning:

Nej
0
Automatisk
1 gang / uge
Bæk / Fjord

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

m³/h

stk.
m³/h
m²

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

100 m³
250 m³
0 m³

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

3 stk.
120 m³/t
53 m

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)
*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

Periode
Døgn
Time

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Bemærkninger:
Rentvandspumper: 1: Trium nr. 74003 ydeevne 50-33
m3/h, 2: Trium nr. 74002, ydeevne 35 m3/h, 3: Trium
nr. 74001, ydeevne 35 m3/h

Maks. evne
1.563 m³/døgn
111 m³/h

Maks. forbrug*
146 m³/døgn
10 m³/h

Evnefaktor
10,7
10,7

38.107 m³/år

14-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Aabenraa Vandforsyning - Loddenhøj

Vandforbrug
Aabenraa Vandforsyning - Loddenhøj
119603

80.000

Tilladelsesmængde (m³)
80.000

70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
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10.000
0
2003

2004

2005
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Procesdiagram

14-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Løjt Kirkeby Vandværk

JupiterID
Type:

119604
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

1. januar 2006
190.000

Løjt Nørrevang 4
6200 Aabenraa

& '

(

BILLEDE UDE

!" # $% "
)*
+

-

.

'/ *

, *

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:
Pumpenr
#

160. 687
Ydelse (m³/t) - type
0
1 )

Udførelsesdato:
01-03-1970
65,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
60
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

20

AKTIV

Boring:
DGU nr:

160. 686

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
#
#$0
1 )

Udførelsesdato:
13-05-1970
65,5
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
60
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

20

AKTIV

Boring:
DGU nr:
Pumpenr

160. 440
Ydelse (m³/t) - type
# )$

Udførelsesdato:
24-01-1964
62,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
60
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

203
16

AKTIV

Boring:
DGU nr:

160. 401

Pumpenr
#

Ydelse (m³/t) - type
!0
# )$

Udførelsesdato:
01-01-1944
62,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
58
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

4

Aktiv

16-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Løjt Kirkeby Vandværk

Boring:
DGU nr:

Forerør (mm):

Udførelsesdato:
20-08-1953
64,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
59
Specifik kapacitet (m³/t/m)

160. 104

6

Filterdiam. (mm):

Sløjfet

Boring:
DGU nr:

Forerør (mm):

Udførelsesdato:
01-01-1936
52,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
59
Specifik kapacitet (m³/t/m)

160. 30

Filterdiam. (mm):

Sløjfet

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

90

Beluftningsmetode:

Kompressor

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

2
50,0

Kalktilsætning:

Nej
0
Automatisk
FF: Hver 1200 m3, EF: Hv
Kloaksystem

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

m³/h

stk.
m³/h
m²

Trykfiltre

240 m³
0 m³
0 m³

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

Bemærkninger:

3 stk.
90 m³/t
89 m

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Periode
Døgn
Time

Maks. evne
1.003 m³/døgn
71 m³/h

Maks. forbrug*
636 m³/døgn
45 m³/h

Evnefaktor
1,6
1,6

165.874 m³/år

16-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Løjt Kirkeby Vandværk

Vandforbrug
Løjt Kirkeby Vandværk
119604

180.000

Tilladelsesmængde (m³)
190.000

160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
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U d p u m p e t ( m ³)
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S o l g t ( m³)

Procesdiagram

16-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Padborg Vandværk Nord

JupiterID
Type:

115617
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

30. juni 2006
530.000

Vejbækvej 2A
6330 Padborg

! "

# $

BILLEDE UDE

% &

(

)

"* ' $

'

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:

B2
168.1281

Pumpenr

Ydelse (m³/t) - type
, +. / .0

Boring:
DGU nr:
Pumpenr

Boring:
DGU nr:
Pumpenr

14-12-09

B3
168.1282
Ydelse (m³/t) - type
+. / .0

B3
168.1220
Ydelse (m³/t) - type
+. / .0

Udførelsesdato:
14-05-1999
167,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
30
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

225

Filterdiam. (mm):

225

Aktiv

-

Udførelsesdato:
21-05-1999
173,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
30
Specifik kapacitet (m³/t/m)
11,4

Forerør (mm):

225

Filterdiam. (mm):

225

Aktiv

-

Udførelsesdato:
19-12-1996
194,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
30
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

225

Filterdiam. (mm):

225

Aktiv

-

Filternr

Filternr

Filternr

dybde (m.u.t)
+,
- +, - - +.

dybde (m.u.t)
+.
+
+.

dybde (m.u.t)
1-+.
, +.
- +, - --+,

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Padborg Vandværk Nord

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

194

Beluftningsmetode:

Bundbeluftning

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

2
150,0
28,6
Åbne

Kalktilsætning:

Nej
0
Automatisk
Ikke oplyst
Regnvandsledning

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:
Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

stk.
m³/h
m²

1500 m³
500 m³
0 m³

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Bemærkninger:

4 stk.
300 m³/t
70 m

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)

m³/h

Periode
Døgn
Time

Maks. evne
3.450 m³/døgn
326 m³/h

Maks. forbrug*
1.969 m³/døgn
139 m³/h

Evnefaktor
1,8
2,3

513.252 m³/år

14-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Padborg Vandværk Nord

Vandforbrug
Padborg Vandværk Nord
115617

600.000

Tilladelsesmængde (m³)
530.000
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200.000
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S o l g t ( m³)

Procesdiagram

14-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Padborg Vandværk Syd

JupiterID
Type:

115619
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

30. juni 2006
470.000

Toldbodvej 1
6330 Padborg

! "

# $

BILLEDE UDE

% &

(

)

"* ' $

'

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:
Pumpenr

B1
174.98
Ydelse (m³/t) - type
,-, .

Udførelsesdato:
01-04-1971
103,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
47,5
Specifik kapacitet (m³/t/m)
18,8

Forerør (mm):

254

Filterdiam. (mm):

254

Filternr

dybde (m.u.t)
+ , -,

AKTIV

Boring:
DGU nr:
Pumpenr

B2
174.108
Ydelse (m³/t) - type
,-, .

Udførelsesdato:
10-01-1973
106,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
45
Specifik kapacitet (m³/t/m)
8,0

Forerør (mm):

254

Filterdiam. (mm):

254

Filternr

dybde (m.u.t)
, -,

Aktiv

Boring:
DGU nr:
Pumpenr

B3
174.163
Ydelse (m³/t) - type
,-, .

Udførelsesdato:
28-10-1981
101,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
42
Specifik kapacitet (m³/t/m)
12,3

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):
Filternr

dybde (m.u.t)
- / -,

Aktiv

14-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Padborg Vandværk Syd

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

216

Beluftningsmetode:

Iltningstrappe

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

2
200,0
40
Åbne

Kalktilsætning:

Nej
0
Automatisk
Ikke oplyst
Regnvandskloak

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:
Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

stk.
m³/h
m²

1000 m³
500 m³
0 m³

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Bemærkninger:

4 stk.
300 m³/t
72 m

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)

m³/h

Periode
Døgn
Time

Maks. evne
4.600 m³/døgn
332 m³/h

Maks. forbrug*
1.835 m³/døgn
130 m³/h

Evnefaktor
2,5
2,6

478.281 m³/år

14-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Padborg Vandværk Syd

Vandforbrug
Padborg Vandværk Syd
115619

600.000

Tilladelsesmængde (m³)
470.000

500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2003

2004

2005

U d p u m p e t ( m ³)

2006

2007

S o l g t ( m³)

Procesdiagram

14-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Ravsted Vandværk

JupiterID
Type:

118202
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

29. august 1986
140.000

BILLEDE UDE

Ravsted Hovedgade 56
6372 Bylderup-Bov

$ %

! !

'

( %) *

+

"#

&

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:

159. 854

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
.
,#-# / , !

Udførelsesdato:
21-11-1986
65,5
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
22
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

200

Filterdiam. (mm):

200

Filternr
.

dybde (m.u.t)
,
,-#

AKTIV

Boring:
DGU nr:

159. 842

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
.
,#-# / , !

Udførelsesdato:
24-05-1984
43,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
22
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

200

Filterdiam. (mm):

200

Filternr
.

dybde (m.u.t)
- ! -#

AKTIV

Boring:
DGU nr:

159. 704

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
.
,#-# / , !

Udførelsesdato:
17-08-1979
38,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
22
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

200

Filterdiam. (mm):

200

AKTIV

Boring:
DGU nr:

159. 413

Udførelsesdato:
01-01-1954
15,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
22
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

14-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Ravsted Vandværk

Boring:
DGU nr:

Udførelsesdato:
24-08-1936
14,6
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
22
Specifik kapacitet (m³/t/m)

159. 10

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

120

Beluftningsmetode:

Kompressor

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

4
60,0

Kalktilsætning:

Nej, brugt tidl.
0
Automatisk
Hver 2. dag
Kloaksystem

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

m³/h

stk.
m³/h
m²

Trykfiltre

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

40 m³
0 m³
0 m³

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

3 stk.
90 m³/t
61 m

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)
*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Periode
Døgn
Time

Bemærkninger:
rentvandspumper: CP 30-40, VLT styret

Maks. evne
897 m³/døgn
64 m³/h

Maks. forbrug*
481 m³/døgn
34 m³/h

Evnefaktor
1,9
1,9

125.331 m³/år

14-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Ravsted Vandværk

Vandforbrug
Ravsted Vandværk
118202

140.000

Tilladelsesmængde (m³)
140.000

120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
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2004

2005

U d p u m p e t ( m ³)

2006

2007

S o l g t ( m³)

Procesdiagram

14-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Rens Vandværk

JupiterID

118252
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Type:

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

14. august 1962
35.000

BILLEDE UDE

Rens Skolevej 1
6372 Bylderup-Bov

%

'

(

)

!
"
&

#

$ $

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:
Pumpenr

167. 1443
Ydelse (m³/t) - type
*+* .
!

Udførelsesdato:
13-06-2002
62,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
12,7
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

225

Filterdiam. (mm):

225

Filternr

AKTIV
$
,
Boring:
DGU nr:

167. 536

Udførelsesdato:
06-03-1970
Boredybde (m):
30,0
Terrænkote DVR90
12,8
Specifik kapacitet (m³/t/m)

dybde (m.u.t)
* +,
+, -+*
, -+*
$
,*

Forerør (mm):

- ,*+*
- , +*
160

Filterdiam. (mm):

16

Forerør (mm):

76

Sløjfet

Boring:
DGU nr:

167. 525

Udførelsesdato:
01-01-1936
Boredybde (m):
25,0
Terrænkote DVR90
13
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Filterdiam. (mm):

Aktiv
Bemærkning: Anvendes udelukkende som skyllevand

16-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Rens Vandværk

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

17

Beluftningsmetode:

Kompressor

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

2
40,7

Kalktilsætning:

Nej
0
Automatisk
Ikke oplyst
Bundfældning, kloaksystem

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

0 m³
0 m³
0 m³

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Bemærkninger:
Direkte udpumpning fra VLT-styret råvandspumpe.

0 stk.
17 m³/t
48 m

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

stk.
m³/h
m²

Trykfiltre

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)

m³/h

Periode
Døgn
Time

Maks. evne
240 m³/døgn
17 m³/h

Maks. forbrug*
96 m³/døgn
7 m³/h

Evnefaktor
2,5
2,5

24.998 m³/år

16-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Rens Vandværk

Vandforbrug
Rens Vandværk
118252

30.000

Tilladelsesmængde (m³)
35.000

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
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S o l g t ( m³)

Procesdiagram

16-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Rise Vandværk

JupiterID
Type:

117620
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

22. september 1978
60.000

BILLEDE UDE

Vandværksvej 3 A og 8
6230 Rødekro

$ %

!"

)

*

+ %,

##
&

'

(

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:
Pumpenr
-

160. 1374
Ydelse (m³/t) - type
/ 0 1*%1 / 2 *

Udførelsesdato:
23-07-1998
145,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
45
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

225

Filterdiam. (mm):

225

Filternr
-

dybde (m.u.t)
- . - -" /

AKTIV
Bemærkning: Ydelse 27.6 m3/t
Boring:
DGU nr:
Pumpenr
-

160. 1267
Ydelse (m³/t) - type
/ 0 1*%1 / 2 *

Udførelsesdato:
13-04-1994
20,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
47
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

250

Filterdiam. (mm):

250

AKTIV
Bemærkning: Anvendes til skyllevand, kan bruges til nødforsyning.
Boring:
DGU nr:

160. 492

Udførelsesdato:
01-01-1964
18,9
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
45
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

16-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Rise Vandværk

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

20

Beluftningsmetode:

Kompressor

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

2
stk.
20,0
m³/h
40
m²
Trykfiltre

Kalktilsætning:

Nej
0
Automatisk
1 gang / uge
Bundfældningsbeholder, derefter
offentligt vandløb

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

m³/h

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

85 m³
0 m³
0 m³

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

2 stk.
40 m³/t
77 m

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)
*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

Periode
Døgn
Time

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Bemærkninger:

Maks. evne
388 m³/døgn
27 m³/h

Maks. forbrug*
136 m³/døgn
10 m³/h

Evnefaktor
2,9
2,9

35.340 m³/år

16-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Rise Vandværk

Vandforbrug
Rise Vandværk
117620

40.000

Tilladelsesmængde (m³)
60.000

35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
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5.000
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U d p u m p e t ( m ³)
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S o l g t ( m³)

Procesdiagram

16-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Rugbjerg Vandværk

JupiterID
Type:

117624
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

1. januar 1901

BILLEDE UDE

Rugbjergvej 21
6230 Rødekro

# $

!

'

$(

&

!! "

% &

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:

160. 1567

Udførelsesdato:
13-02-2004
131,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
59,8
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

160

Filterdiam. (mm):

160

Filternr
)

AKTIV
!
"

Boring:
DGU nr:

160. 729

Pumpenr
)

Ydelse (m³/t) - type
!* - "

Udførelsesdato:
10-10-1973
46,5
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
59
Specifik kapacitet (m³/t/m)

dybde (m.u.t)
- ) )*
)
))" - ) *
+) - + *
+
))

- ,"*
!*
*"

Forerør (mm):

160

Filterdiam. (mm):

160

Filternr
)

dybde (m.u.t)
- ! *
!

Inaktiv

Boring:
DGU nr:

160.

7

Udførelsesdato:
01-01-1909
43,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
60
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

75

Filterdiam. (mm):

Sløjfet
Bemærkning: liseret bentonit

16-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Rugbjerg Vandværk

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

m³/h

Beluftningsmetode:

Kompressor

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

2
5,0

Kalktilsætning:

Nej
Nej
Automatisk
3 gange / uge
Regnvandskloak

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

stk.
m³/h
m²

Trykfiltre

60 m³
0 m³
0,65 m³

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

Bemærkninger:
Rentvandspumper: 2 stk CR8

2 stk.
16 m³/t
88 m

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Periode
Døgn
Time

Maks. evne
m³/døgn
m³/h

Maks. forbrug*

Evnefaktor

38 m³/døgn
3 m³/h

9.871 m³/år

16-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Rugbjerg Vandværk

Vandforbrug
Rugbjerg Vandværk
117624

18.000

Tilladelsesmængde (m³)

16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2003

2004

2005

U d p u m p e t ( m ³)

2006

2007

S o l g t ( m³)

Procesdiagram

16-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Rødekro Vandværk Syd

JupiterID

117617
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Type:

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

7. juni 2007
450.000

BILLEDE UDE

Callesensvej 12
6230 Rødekro

!

'

$

" #

% &

(

)

*% #

%

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:
Pumpenr

160. 1177
Ydelse (m³/t) - type
-.
&

Udførelsesdato:
01-02-1989
52,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
44,38
Specifik kapacitet (m³/t/m)
37,9

Forerør (mm):

225

Filterdiam. (mm):

200

Filternr

dybde (m.u.t)
+ - , -.

AKTIV
Bemærkning: lag 23(22 - 23m.u.t.): svs og mol, siltet, sv.kh., oliven
Boring:
DGU nr:

160. 965

Udførelsesdato:
12-09-1979
24,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
44,38
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

200
20

Inaktiv
Bemærkning: lag 8(23.0-24.0m.u.t.): mol, sv. gruset

16-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Rødekro Vandværk Syd

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

28

Beluftningsmetode:

Kompressor

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

4
30,0

Kalktilsætning:

Nej
0
Manuelt
1 gang / 1000 m3
Regnvandskloak

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

m³/h

stk.
m³/h
m²

Trykfiltre

100 m³
0 m³
0 m³

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

Bemærkninger:
Rentvandspumper: Grundfos

3 stk.
90 m³/t
86 m

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Periode
Døgn
Time

Maks. evne
519 m³/døgn
37 m³/h

Maks. forbrug*
341 m³/døgn
24 m³/h

Evnefaktor
1,5
1,5

88.914 m³/år

16-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Rødekro Vandværk Syd

Vandforbrug
Rødekro Vandværk Syd
117617
Tilladelsesmængde (m³)
450.000
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Procesdiagram

16-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Rødekro Vandværk Nord

JupiterID

117616
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Type:

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

7. juni 2007
450.000

BILLEDE UDE

Vestergade 18 C
6230 Rødekro

!

'

$

" #

% &

(

)

*% #

%

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:

160. 1192

Udførelsesdato:
27-06-1990
25,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
46
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

125

Filterdiam. (mm):

12,5

Filternr

dybde (m.u.t)
+,

Inaktiv
Bemærkning: Lag 6: Opblandet med fint DG.
Boring:
DGU nr:

160. 1176

Udførelsesdato:
16-02-1989
26,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
46
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

225

Filterdiam. (mm):
Filternr

20

dybde (m.u.t)
-+,

Inaktiv

Boring:
DGU nr:

160. 796

Udførelsesdato:
07-09-1976
39,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
46
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

250
20

Sløjfet

Boring:
DGU nr:

160. 387

Udførelsesdato:
20-10-1960
21,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
44,38
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

16,5

Sløjfet

16-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Rødekro Vandværk Nord

Boring:
DGU nr:

160.

6

Udførelsesdato:
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

Boring:
DGU nr:

160.

5B

Udførelsesdato:
01-01-1950
26,4
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
45
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

6

Sløjfet

Boring:
DGU nr:

160.

5A

Udførelsesdato:
01-01-1930
25,8
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
45
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

Boring:
DGU nr:

1
160. 1359

Pumpenr

Ydelse (m³/t) - type
,+,
-& &

Udførelsesdato:
28-11-1996
148,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
46
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

225

Filterdiam. (mm):

225

Filternr

dybde (m.u.t)
., +,

AKTIV

Boring:
DGU nr:
Pumpenr
,

2
160. 1158
Ydelse (m³/t) - type
+,
-&

Udførelsesdato:
19-08-1987
96,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
46
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

225

Filterdiam. (mm):
Filternr

20

dybde (m.u.t)
- -/+,
-

AKTIV
Bemærkning: lag 5(24 - 33 m.u.t.): svi, med nogle klumper af svl, ret fedt, olgå
Boring:
DGU nr:

3
160. 718

Pumpenr

Ydelse (m³/t) - type
,+,
-&

Udførelsesdato:
24-07-1972
28,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
46
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

225

Filterdiam. (mm):

250

Filternr

dybde (m.u.t)
+- +-

AKTIV

16-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Rødekro Vandværk Nord

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

150

Beluftningsmetode:

Kompressor

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

2
100,0

Kalktilsætning:

Nej
0
Automatisk
1 gang / 1500 m3
Bundfældning, kloaksystem

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

m³/h

stk.
m³/h
m²

Trykfiltre

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

500 m³
0 m³
0 m³

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

5 stk.
200 m³/t
84 m

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)
*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Periode
Døgn
Time

Bemærkninger:

Maks. evne
2.031 m³/døgn
144 m³/h

Maks. forbrug*
1.033 m³/døgn
73 m³/h

Evnefaktor
2,0
2,0

269.189 m³/år

16-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Rødekro Vandværk Nord

Vandforbrug
Rødekro Vandværk Nord
117616

350.000

Tilladelsesmængde (m³)
450.000

300.000
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200.000
150.000
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S o l g t ( m³)

Procesdiagram

16-12-09

Side 4

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Røllum - Torp Vandværk

JupiterID

119605
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Type:

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

29. december 1962
15.000

BILLEDE UDE

Tinglevvej 231
6200 Aabenraa

"

&

'

( ")

!
#

$

%

$

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:
Pumpenr

168. 1288
Ydelse (m³/t) - type
,

Udførelsesdato:
29-11-1999
68,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
42,5
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

225

Filterdiam. (mm):

22,5

Filternr

dybde (m.u.t)
*
+,

AKTIV

Boring:
DGU nr:

168. 1219

Udførelsesdato:
01-11-1996
19,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
42,5
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

160

Filterdiam. (mm):
Filternr

16

dybde (m.u.t)
* !,

Sløjfet

Boring:
DGU nr:

168. 312

Udførelsesdato:
14-06-1962
18,5
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
42,5
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

160
16

Sløjfet
Bemærkning: ro-vsp. retableret i løbet af 2 timer
Boring:
DGU nr:

168. 311

Udførelsesdato:
28-05-1962
14,5
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
40
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

160
16

Sløjfet

16-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Røllum - Torp Vandværk

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

43,1

Beluftningsmetode:

Kompressor

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

4
4,8

Kalktilsætning:

Nej
0
Automatisk
1 gang / uge
Nedsivning

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

stk.
m³/h
m²

34 m³
0 m³
0,08 m³

Bemærkninger:

2 stk.
16 m³/t
79 m

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Trykfiltre

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)

m³/h

Periode
Døgn
Time

Maks. evne
110 m³/døgn
8 m³/h

Maks. forbrug*
43 m³/døgn
3 m³/h

Evnefaktor
2,6
2,6

11.143 m³/år

16-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Røllum - Torp Vandværk

Vandforbrug
Røllum - Torp Vandværk
119605
Tilladelsesmængde (m³)
15.000

20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2003

2004

2005

U d p u m p e t ( m ³)

2006

2007

S o l g t ( m³)

Procesdiagram

16-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Rønshoved Vandværk

JupiterID
Type:

115629
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

3. august 1958
15.000

Adresse ej angivet

*

&
+

'

BILLEDE UDE

-

$

. *

/

!" # $ %
(! " ) )
,*
$

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:

169. 666

Pumpenr
1

Ydelse (m³/t) - type
)0" 2 )

Udførelsesdato:
14-04-2000
41,7
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
22,5
Specifik kapacitet (m³/t/m)
6,8

Forerør (mm):

250

Filterdiam. (mm):

250

Filternr
1

dybde (m.u.t)
(01 - !10

AKTIV

Boring:
DGU nr:

169. 484

Udførelsesdato:
20-04-1975
30,5
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
16
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

160
16

Sløjfet

Boring:
DGU nr:

169. 145B

Udførelsesdato:
01-01-1950
26,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
16
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

Boring:
DGU nr:

169. 145A

Udførelsesdato:
01-01-1950
23,5
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
16
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

14-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Rønshoved Vandværk

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

8

Beluftningsmetode:

Kompressor

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

1
stk.
7,8
m³/h
0,28
m²
Trykfilter

Kalktilsætning:

Nej
0
Automatisk
Ikke oplyst
Flensborg Fjord

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:
Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

m³/h

25 m³
0 m³
0,024 m³

*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

Bemærkninger:

1 stk.
16 m³/t
65 m

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Periode
Døgn
Time

Maks. evne
141 m³/døgn
10 m³/h

Maks. forbrug*
47 m³/døgn
3 m³/h

Evnefaktor
3,0
3,0

12.381 m³/år

14-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Rønshoved Vandværk

Vandforbrug
Rønshoved Vandværk
115629

18.000

Tilladelsesmængde (m³)
15.000

16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2003

2004

2005

U d p u m p e t ( m ³)

2006

2007

S o l g t ( m³)

Procesdiagram

14-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Strandgade Vandværk

JupiterID

116389
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Type:

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

1. januar 1901
3.000

BILLEDE UDE

Strandgade 26
6200 Aabenraa

Bemærk: OBS. Står i Jupiter som V03

$

&

!"

'

()

#

%

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:
Pumpenr

1
160.1379

Udførelsesdato:
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Ydelse (m³/t) - type
* +,"

23,0

Forerør (mm):

50

Filterdiam. (mm):

50

Filternr
#

dybde (m.u.t)
#
*

Aktiv
Bemærkning: Boring står i naboens garage (oplyst mundtligt)

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

3,6

Beluftningsmetode:

Kompressor

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

2
3,6

Kalktilsætning:

Nej
0
Automatisk
Ikke oplyst
Via dræn til Agsø bæk

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

m³/h

stk.
m³/h
m²

Trykfiltre

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

0 m³
0 m³
0,2 m³

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

1 stk.
3,6 m³/t
52 m

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)
*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Periode
Døgn
Time

Bemærkninger:
Direkte udpumpning via CR-pumpe, der også fungerer
som råvandspumpe.

Maks. evne
51 m³/døgn
4 m³/h

Maks. forbrug*
4 m³/døgn
0 m³/h

Evnefaktor
12,3
12,3

1.073 m³/år

16-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Strandgade Vandværk

Vandforbrug
Strandgade Vandværk
116389

1.200

Tilladelsesmængde (m³)
3.000

1.000
800
600
400
200
0
2006

2007
U d p u m p e t ( m ³)

S o l g t ( m³)

Procesdiagram

16-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Aabenraa Vandforsyning - Søgård Vandværk

JupiterID
Type:

116385
Offentligt alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

24. marts 1969
24.000

Ahlefeldtvej 9
6200 Aabenraa

!

" #

BILLEDE UDE

'

"$ %

# (

&

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:

168. 425

Udførelsesdato:
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

Boring:
DGU nr:

168. 639

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
)
) * '
(#
$

Udførelsesdato:
01-07-1977
27,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
40
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

160

Filterdiam. (mm):
Filternr
)

16

dybde (m.u.t)
) *

Inaktiv
Bemærkning: Er ikke i drift, men er ikke sløjet
Boring:
DGU nr:

B1
168. 1289

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
)
) *

Udførelsesdato:
04-11-1999
78,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
41
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

200

Filterdiam. (mm):
Filternr
)

16

dybde (m.u.t)
) *

AKTIV

14-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Aabenraa Vandforsyning - Søgård Vandværk

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

12

Beluftningsmetode:

Kompressor

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

2
12,0

Kalktilsætning:

Nej
0
Automatisk
FF: 60 m3/3 dg.
Kloaksystem

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

m³/h

stk.
m³/h
m²

Trykfiltre

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

34 m³
0 m³
0 m³

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

3 stk.
30 m³/t
78 m

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)
*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Periode
Døgn
Time

Bemærkninger:

Maks. evne
212 m³/døgn
15 m³/h

Maks. forbrug*
96 m³/døgn
7 m³/h

Evnefaktor
2,2
2,2

25.020 m³/år

14-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Aabenraa Vandforsyning - Søgård Vandværk

Vandforbrug
Aabenraa Vandforsyning - Søgård Vandværk
116385

30.000

Tilladelsesmængde (m³)
24.000

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2003

2004
U d p u m p e t ( m ³)

2005

2006
S o l g t ( m³)

Procesdiagram

14-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Sønderhav Vandværk

JupiterID
Type:

115628
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

25. juni 1948
15.000

BILLEDE UDE

Adresse ej angivet

!

"

# $% &'(

*

+ !, %

&

) %

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:
Pumpenr

175. 31
Ydelse (m³/t) - type
- *
&
.

Udførelsesdato:
01-01-1950
12,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
21
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

AKTIV
Bemærkning: OBS. Boringen har ifm. opdatering af koordinater ændret DGU nr.
fra 174.50
Boring:
DGU nr:

175. 30

Udførelsesdato:
01-01-1961
13,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
21
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

AKTIV
Bemærkning: Boringen har ifm. opdatering af koordinater ændret DGU nr. fra
174.49
Boring:
DGU nr:

174. 21B

Udførelsesdato:
01-01-1947
8,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
21
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

Boring:
DGU nr:

174. 21A

Udførelsesdato:
01-01-1946
24,9
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
21
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

14-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Sønderhav Vandværk

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

20

Beluftningsmetode:

Rislebakke

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

2
11,0
6
Åbne

Kalktilsætning:

Nej
4
Manuelt
Hver 14. dag
Flensborg Fjord

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

m³/h

stk.
m³/h
m²

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

30 m³
0 m³
5 m³

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

2 stk.
18 m³/t
54 m

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)
*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

Periode
Døgn
Time

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Bemærkninger:
Rentvandspumper: 2 stk CR-10

Maks. evne
192 m³/døgn
14 m³/h

Maks. forbrug*
39 m³/døgn
3 m³/h

Evnefaktor
5,0
5,0

10.076 m³/år

14-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Sønderhav Vandværk

Vandforbrug
Sønderhav Vandværk
115628

12.000

Tilladelsesmængde (m³)
15.000

10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2003

2004

2005

U d p u m p e t ( m ³)

2006

2007

S o l g t ( m³)

Procesdiagram

14-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag

Terkelsbøl Vandværk

JupiterID
Type:

118256
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

5. juli 1950
15.000

Terkelsbøl Bygade 48
6360 Tinglev

$ %

&

BILLEDE UDE

!
" #
'( )
*

'

+

,

%-

%

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:
Pumpenr
.

167. 994
Ydelse (m³/t) - type
/ 1 . 2.

Udførelsesdato:
18-11-1980
26,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
20
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

160

Filterdiam. (mm):

160

Filternr
.

dybde (m.u.t)
"./0 - " /

AKTIV

Boring:
DGU nr:

167. 230

Pumpenr
.

Ydelse (m³/t) - type
#/ 3

Udførelsesdato:
22-09-1949
15,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
20
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

4

Inaktiv

14-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Terkelsbøl Vandværk

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

10

Beluftningsmetode:

Kompressor

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

2
10,0

Kalktilsætning:

Nej, brugt tidl.
0
Manuelt
1 gang / uge
Nedsivning

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

m³/h

stk.
m³/h
m²

Trykfiltre

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

16 m³
0 m³
3 m³

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

2 stk.
14 m³/t
65 m

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)
*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Periode
Døgn
Time

Bemærkninger:

Maks. evne
161 m³/døgn
11 m³/h

Maks. forbrug*
51 m³/døgn
4 m³/h

Evnefaktor
3,2
3,2

13.266 m³/år

14-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Terkelsbøl Vandværk

Vandforbrug
Terkelsbøl Vandværk
118256

14.000

Tilladelsesmængde (m³)
15.000

12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2003

2004

2005

U d p u m p e t ( m ³)

2006

2007

S o l g t ( m³)

Procesdiagram

14-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Tinglev Gamle Vandværk

JupiterID
Type:

118259
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

6. marts 1969

BILLEDE UDE

Rådhusstræde 4
6360 Tinglev

!

"

#

$%

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:
Pumpenr

168. 1193
Ydelse (m³/t) - type
&' ( &)

Udførelsesdato:
28-08-1995
244,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
23
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

225

Filterdiam. (mm):

22,5

AKTIV

Boring:
DGU nr:

168. 466

Udførelsesdato:
11-03-1971
26,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
24
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

16

Sløjfet

Boring:
DGU nr:

168. 382

Udførelsesdato:
23-12-1966
25,8
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
24
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

160
16

Sløjfet

Boring:
DGU nr:

168. 317

Udførelsesdato:
01-01-1963
28,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
24
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

16-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Tinglev Gamle Vandværk

Boring:
DGU nr:

168. 301

Udførelsesdato:
01-01-1957
30,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
24
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

Boring:
DGU nr:

168. 300

Udførelsesdato:
01-01-1945
30,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
22
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

Boring:
DGU nr:

168. 16C

Udførelsesdato:
16-10-1969
120,3
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
24,98
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

Boring:
DGU nr:

168. 16B

Udførelsesdato:
01-01-1938
119,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
24,08
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

Boring:
DGU nr:

168. 16A

Udførelsesdato:
14-08-1933
31,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
24,98
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

16-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Tinglev Gamle Vandværk

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

75

Beluftningsmetode:

Iltningstrappe

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

6
100,0
24
Åbne

Kalktilsætning:

Nej
20
Manuelt
1 gang / 800m3
Regnvandskloak

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

m³/h

80 m³
0 m³
0 m³

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Bemærkninger:
Der tilsættes Sactoklar, for at reducere farvetallet.

4 stk.
120 m³/t
61 m

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)

stk.
m³/h
m²

Periode
Døgn
Time

Maks. evne
1.158 m³/døgn
82 m³/h

Maks. forbrug*
155 m³/døgn
11 m³/h

Evnefaktor
7,5
7,5

40.332 m³/år

16-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Tinglev Gamle Vandværk

Vandforbrug
Tinglev Gamle Vandværk
118259
Tilladelsesmængde (m³)

120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2004

2005
U d p u m p e t ( m ³)

2006

2007
S o l g t ( m³)

Procesdiagram

16-12-09

Side 4

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Tinglev Ny Vandværk

JupiterID
Type:

118258
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

6. marts 1969
320.000

BILLEDE UDE

Skovfennen 4
6360 Tinglev

!

"#

$

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:
Pumpenr

168. 1228
Ydelse (m³/t) - type
&)'( * &)

Udførelsesdato:
23-03-1997
240,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
23
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

225

Filterdiam. (mm):

22,5

Filternr

dybde (m.u.t)
- % &'(
%%

AKTIV

Boring:
DGU nr:

168. 917

Udførelsesdato:
06-09-1983
27,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
23
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

200

Filterdiam. (mm):
Filternr

20

dybde (m.u.t)
%( - % '(

Sløjfet
Bemærkning: Lag 3: Med endel klumper af DL.
Boring:
DGU nr:

168. 913

Udførelsesdato:
04-08-1983
46,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
23
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

200

Filterdiam. (mm):
Filternr

20

dybde (m.u.t)
% +'(

Sløjfet
Bemærkning: og flint. Lag 14: Med et svagt tertiært præg, sv grs, stedvis kh..
Boring:
DGU nr:

168. 409

Udførelsesdato:
27-04-1967
16,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
24,38
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

16

Sløjfet

16-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Tinglev Ny Vandværk

Boring:
DGU nr:

Udførelsesdato:
24-05-1967
17,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
24
Specifik kapacitet (m³/t/m)

168. 388

Forerør (mm):
16

Filterdiam. (mm):

Sløjfet

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

95

Beluftningsmetode:

Bundbeluftning +
Methanafblæser

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

3
110,0
22
Åbne

Kalktilsætning:

Nej
0
Automatisk
Hver 3. Dag/2000 m3
Regnvandskloak

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

m³/h

stk.
m³/h
m²

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

425 m³
0 m³
0 m³

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

5 stk.
150 m³/t
62 m

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)
*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

Periode
Døgn
Time

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Bemærkninger:
Rentvandspumper: CR/CR32 30, VLT styret.

Maks. evne
1.868 m³/døgn
132 m³/h

Maks. forbrug*
1.313 m³/døgn
93 m³/h

Evnefaktor
1,4
1,4

342.388 m³/år

16-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Tinglev Ny Vandværk

Vandforbrug
Tinglev Ny Vandværk
118258

400.000

Tilladelsesmængde (m³)
320.000
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250.000
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100.000
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Procesdiagram

16-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Tornhøj Vandværk

JupiterID

119686
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Type:

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

8. februar 1980
20.000

Kidingvej 69
6200 Aabenraa

#

$

BILLEDE UDE

(

!
%

)

*'

"
&

& '

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:

169. 395

Udførelsesdato:
01-01-1964
51,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
50
Specifik kapacitet (m³/t/m)
0,6

Forerør (mm):

102

Filterdiam. (mm):

102

Filternr
"

dybde (m.u.t)
- !"+

Sløjfet

Boring:
DGU nr:
Pumpenr
"

169. 624
Ydelse (m³/t) - type
,

Udførelsesdato:
29-06-1994
60,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
50
Specifik kapacitet (m³/t/m)
4,7

Forerør (mm):

160

Filterdiam. (mm):

160

Filternr
"

dybde (m.u.t)
- ! +
!

AKTIV

Boring:
DGU nr:
Pumpenr
"

169. 394
Ydelse (m³/t) - type
,

Udførelsesdato:
01-01-1964
51,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
50
Specifik kapacitet (m³/t/m)
0,6

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):
Filternr
"

dybde (m.u.t)
- !"+

AKTIV

Boring:
DGU nr:

169. 149

Udførelsesdato:
01-01-1950
43,3
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
49
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

14-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Tornhøj Vandværk

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

15

Beluftningsmetode:

Kompressor

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

1
15,0

Kalktilsætning:

Nej
0
Manuelt
Hver 3-4 uge
Via vejgrøft til kommunevandløb
nr. 7,2 Hesselmose

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

m³/h

stk.
m³/h
m²

Trykfilter

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

20 m³
0 m³
1 m³

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

2 stk.
16 m³/t
88 m

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)
*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Periode
Døgn
Time

Bemærkninger:

Maks. evne
226 m³/døgn
16 m³/h

Maks. forbrug*
57 m³/døgn
4 m³/h

Evnefaktor
4,0
4,0

14.798 m³/år

14-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Tornhøj Vandværk

Vandforbrug
Tornhøj Vandværk
119686
Tilladelsesmængde (m³)
20.000

20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
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S o l g t ( m³)

Procesdiagram

14-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Tråsbøl Vandværk

JupiterID
Type:

119720
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

6. maj 2003
25.000

BILLEDE UDE

Gadekær 3
6200 Aabenraa

" #

(

)

#

%

!
$ %

&

'# % &

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:
Pumpenr

169. 598
Ydelse (m³/t) - type
*+
!,

Udførelsesdato:
17-07-1989
96,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
52
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

160

Filterdiam. (mm):
Filternr

16

dybde (m.u.t)
- * +
!

AKTIV
Bemærkning: Lag 24: Med et stærkt tertiært præg. Kontroller pumpeoplysninger v
tilsyn
Boring:
DGU nr:
Pumpenr

169. 440
Ydelse (m³/t) - type
*+
,

Udførelsesdato:
03-12-1971
54,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
52
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

16

AKTIV

Boring:
DGU nr:

169. 396

Udførelsesdato:
01-01-1938
50,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
52
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

14-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Tråsbøl Vandværk

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

18

Beluftningsmetode:

Iltningstrappe

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

2
10,0
2,4
Åbne

Kalktilsætning:

Nej
4
Manuelt
Hver 4. dag
Nedsivning

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

m³/h

stk.
m³/h
m²

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

50 m³
0 m³
0 m³

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

2 stk.
19 m³/t
90 m

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)
*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

Periode
Døgn
Time

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Bemærkninger:

Maks. evne
203 m³/døgn
14 m³/h

Maks. forbrug*
105 m³/døgn
7 m³/h

Evnefaktor
1,9
1,9

27.346 m³/år

14-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Tråsbøl Vandværk

Vandforbrug
Tråsbøl Vandværk
119720

30.000

Tilladelsesmængde (m³)
25.000

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2003

2004

2005

U d p u m p e t ( m ³)

2006

2007

S o l g t ( m³)

Procesdiagram

14-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Tumbøl vandværk

JupiterID
Type:

119716
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

16. september 1999
35.000

Blæsbjergvej 9
6200 Aabenraa

# $

% &

BILLEDE UDE

*

+

$, ) &

! " ! "
'$ & ( )

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:
Pumpenr

169. 377
Ydelse (m³/t) - type
- *
&
.

Udførelsesdato:
30-04-1966
51,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
46,38
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

160
16

AKTIV

Boring:
DGU nr:
Pumpenr

169. 333
Ydelse (m³/t) - type
*
&
.

Udførelsesdato:
10-08-1964
45,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
46,38
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

152
5

Sløjfet

Boring:
DGU nr:
Pumpenr

169. 274
Ydelse (m³/t) - type
*
&
.

Udførelsesdato:
01-01-1960
46,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
47
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

Boring:
DGU nr:
Pumpenr

169. 105
Ydelse (m³/t) - type
*
&
.

Udførelsesdato:
01-01-1939
12,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
47
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

14-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Tumbøl vandværk

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

14

Beluftningsmetode:

Kompressor

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

1
14,0

Kalktilsætning:

Nej
0
Manuelt
Hver 1-2 uge
Regnvandskloak

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

m³/h

stk.
m³/h
m²

Trykfilter

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

40 m³
0 m³
0 m³

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

2 stk.
18 m³/t
90 m

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)
*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Periode
Døgn
Time

Bemærkninger:
Rentvandspumper: CR8, CR10

Maks. evne
247 m³/døgn
18 m³/h

Maks. forbrug*
126 m³/døgn
9 m³/h

Evnefaktor
2,0
2,0

32.797 m³/år

14-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Tumbøl vandværk

Vandforbrug
Tumbøl vandværk
119716

40.000

Tilladelsesmængde (m³)
35.000

35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2003

2004

2005

U d p u m p e t ( m ³)

2006

2007

S o l g t ( m³)

Procesdiagram

14-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Uge vandværk

JupiterID
Type:

118254
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

18. maj 2001
30.000

BILLEDE UDE

Uge Tværgade 10
6360 Tinglev

# $

&

'

$( )

!"
%

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:
Pumpenr

168. 751
Ydelse (m³/t) - type
!* + !,-

Udførelsesdato:
01-01-1977
11,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
30
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

160

Filterdiam. (mm):

160

AKTIV

Boring:
DGU nr:

168. 302

Udførelsesdato:
01-01-1960
15,5
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
30
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet
Bemærkning: Boringen inaktiv, se lok. skema 168. 751
Boring:
DGU nr:

168. 55

Udførelsesdato:
01-01-1938
19,8
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
30
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet
Bemærkning: Boringen nedlagt, se lok. skema 168.751

16-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Uge vandværk

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

8

Beluftningsmetode:

Kompressor

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

2
8,0

Kalktilsætning:

Nej
0
Automatisk
3-4 gange / uge
Regnvandskloak

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

m³/h

stk.
m³/h
m²

Trykfiltre

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

40 m³
0 m³
0 m³

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

1 stk.
30 m³/t
72 m

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)
*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Periode
Døgn
Time

Bemærkninger:
Rentvandspumper: CR32

Maks. evne
163 m³/døgn
12 m³/h

Maks. forbrug*
98 m³/døgn
7 m³/h

Evnefaktor
1,7
1,7

25.662 m³/år

16-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Uge vandværk

Vandforbrug
Uge vandværk
118254

30.000

Tilladelsesmængde (m³)
30.000

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2003
U d p u m p e t ( m ³)

2004
S o l g t ( m³)

Procesdiagram

16-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Varnæs Vandværk

JupiterID
Type:

119719
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

6. oktober 1999
125.000

BILLEDE UDE

Varnæsvej 680 B
6200 Aabenraa

# $

(

$)

&

! "
'$ &

% &

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:

161. 79

Udførelsesdato:
01-01-1954
60,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
44
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Sløjfet

Boring:
DGU nr:
Pumpenr
-

161. 14
Ydelse (m³/t) - type
*+
&
,

Udførelsesdato:
01-09-1934
42,8
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
44
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

Inaktiv

Boring:
DGU nr:
Pumpenr
-

B1
161. 78
Ydelse (m³/t) - type
+ . - /"

Udførelsesdato:
01-01-1954
42,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
42
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

160

Filterdiam. (mm):

160

Forerør (mm):

160

Filterdiam. (mm):

160

AKTIV

Boring:
DGU nr:

B2
161. 93

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
- + . "/-

Udførelsesdato:
20-08-1963
50,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
40
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Filternr
-

dybde (m.u.t)
- ! +
!

AKTIV

14-12-09

Side 1

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Varnæs Vandværk

Boring:
DGU nr:
Pumpenr
-

B3
161. 185

Udførelsesdato:
01-05-1976
54,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
37,5
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Ydelse (m³/t) - type
+ .
/

Forerør (mm):

160

Filterdiam. (mm):

160

Filternr
-

dybde (m.u.t)
0" - !!+

AKTIV

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

50

Beluftningsmetode:

Iltningstrappe

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

6

Kalktilsætning:
Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

15,4
Åbne

m³/h

stk.
m³/h
m²

Nej
10
Manuelt
1 gang / uge
Regnvandskloak

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

90 m³
0 m³
0 m³

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

3 stk.
45 m³/t
82 m

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)
*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Periode
Døgn
Time

Bemærkninger:

Maks. evne
635 m³/døgn
45 m³/h

Maks. forbrug*
420 m³/døgn
30 m³/h

Evnefaktor
1,5
1,5

109.385 m³/år

14-12-09

Side 2

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Varnæs Vandværk

Vandforbrug
Varnæs Vandværk
119719

120.000

Tilladelsesmængde (m³)
125.000

100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2003

2004

2005

U d p u m p e t ( m ³)

2006

2007

S o l g t ( m³)

Procesdiagram

14-12-09

Side 3

Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Øster Løgum Vandværk

JupiterID
Type:

117623
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

20. december 1999
20.000

Langbjergvej 12
6230 Rødekro

% &

!
'

BILLEDE UDE

"#

+

,

&-

#$ "$
()

*

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:

160. 1103

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
$
$ / +
0

Udførelsesdato:
26-03-1984
24,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
54
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

160

Filterdiam. (mm):
Filternr
$

16

dybde (m.u.t)
$. /

AKTIV
Bemærkning: Boring 2 brudt sammen, ingen borerapport, intet DGU nr.
Boring:
DGU nr:

160. 1025

Pumpenr
$

Ydelse (m³/t) - type
1/ 2 0,&0

Udførelsesdato:
05-08-1980
42,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
52
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

200

Filterdiam. (mm):

160

Filternr
$

dybde (m.u.t)
1/1 "/1

AKTIV
Bemærkning: Lag 3: Med en del små lerklumper.
Boring:
DGU nr:

160. 88

Udførelsesdato:
18-05-1950
24,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
54
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):
Filterdiam. (mm):

6

Inaktiv
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Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Øster Løgum Vandværk

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

17

Beluftningsmetode:

Kompressor

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

1
17,0

Kalktilsætning:

Nej
0
Automatisk
Ukendt
Kloaksystem

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

m³/h

stk.
m³/h
m²

Trykfilter

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

50 m³
0 m³
0 m³

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

2 stk.
25 m³/t
92 m

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)
*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Periode
Døgn
Time

Bemærkninger:

Maks. evne
302 m³/døgn
21 m³/h

Maks. forbrug*
40 m³/døgn
3 m³/h

Evnefaktor
7,6
7,6

10.377 m³/år

16-12-09
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Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Øster Løgum Vandværk

Vandforbrug
Øster Løgum Vandværk
117623

12.000

Tilladelsesmængde (m³)
20.000

10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2003

2004
U d p u m p e t ( m ³)

2005

2006
S o l g t ( m³)

Procesdiagram
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Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Årslev Vandværk

JupiterID

117627
Privat alment vandforsyningsanlæg (>= 10 ejd.)

Type:

Tilladelsesmyndighed
Tilladelsesdato
Tilladelsesmængde [m³]
Adresse
Postnr:

25. september 1989
25.000

BILLEDE UDE

Årslevvej 18
6230 Rødekro

#

!

$

%

& #'

(

"

Aktive boringer
Boring:
DGU nr:

160. 1095

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
"
"") * +

Udførelsesdato:
26-10-1983
43,5
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
57
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

160

Filterdiam. (mm):

160

Filternr
"

dybde (m.u.t)
! )

AKTIV

Boring:
DGU nr:

160. 698

Pumpenr
Ydelse (m³/t) - type
"
"") * +

Udførelsesdato:
01-09-1971
43,0
Boredybde (m):
Terrænkote DVR90
57
Specifik kapacitet (m³/t/m)

Forerør (mm):

125

Filterdiam. (mm):

125

AKTIV

14-12-09
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Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Årslev Vandværk

Behandlingsanlæg
Samlet indvindingskapacitet:

22

Beluftningsmetode:

Kompressor

Filtre:
Filterkapacitet (total):
Filterareal (total):
Filtertype:
Dobbelt filtrering

2
6,5

Kalktilsætning:

Nej
0
Automatisk
2 gange / uge
Offentligt vandløb

Reaktionsbassin:
Skyllemetode:
Skyllehyppighed:
Skyllerecipient:

m³/h

stk.
m³/h
m²

Trykfiltre

Rentvandsbeholder:
Højdebeholder:
Hydrofor:

42 m³
0 m³
0,8 m³

Antal rentvandspumper:
Rentvandskapacitet (total)
Udgangstrykkote [DVR90]

2 stk.
9 m³/t
96 m

Forsyningssikkerhed
(evne/forbrug)
*ved seneste registrerede
årlige vandforbrug:

PRINCIPSKITSE + BILLEDE INDE

Periode
Døgn
Time

Bemærkninger:
rentvandspumper: Grundfos CP 8-40, styres m
hydrofor

Maks. evne
127 m³/døgn
9 m³/h

Maks. forbrug*
93 m³/døgn
7 m³/h

Evnefaktor
1,4
1,4

24.187 m³/år

14-12-09
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Stamoplysninger for almene vandværker, Bilag 6

Årslev Vandværk

Vandforbrug
Årslev Vandværk
117627

35.000

Tilladelsesmængde (m³)
25.000

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2003

2004

2005

U d p u m p e t ( m ³)

2006

2007

S o l g t ( m³)

Procesdiagram

14-12-09
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Bilag. 7
Ledningsnetoplysninger. (figur 1-44).

Figur 1 Digitaliseret ledningsnet, forsyningsområder.
1

Digitaliserede forsyningsnet private vandværker.

2

Figur 2 Forsyningsnet Barsø vandværk.

Figur 3 Forsyningsnet Bjerndrup Vandværk.

3

Figur 4 Forsyningsnet Bolderslev vandværk.

4

Figur 5 Forsyningsnet Bov Vandforsyning.
5

Figur 6 Forsyninsnet Bovrup Vandværk.

6

Figur 7 Forsyningsnet Bylderup-Bov.
7

Figur 9 Forsyningsnet Bølå Vandværk.

Figur 8 Forsyningsnet Bylderup Lendemark Vandværk.

8

Figur 11 Forsyningsnet for Fogderup Vandværk.

Figur 10 Forsyningsnet for Felsted vandværk.

9

Figur 12 Forsyningsnet for Fårhus Vandværk.

Figur 13 Forsyningsnet for Genner Vandværk.
10

Figur 14 Forsyningsnet Gåskær Vandværk.

Figur 15 Forsyningsnet for Hellevad Vandværk.
11

Figur 17 Forsyningsnet for Hokkerup Vandværk.
Figur 16 Forsyningsnet for Hjordkær Vandværk.
12

Figur 19 Forsyningsnet for Hovslund Stationsby Vandværk.

Figur 18 Forsyningsnet forxxx Vandværk.
13

Figur 20 Forsyningsnet for Kliplev Vandværk.

Figur 21 Forsyningsnet for Kollund Vandværk.
14

Figur 22 Forsyningsnet for Kruså Vandværk.

Figur 23 Forsyningsnet for Løjt Kirkeby Vandværk.
15

Figur 25 Forsyningsnet for Rens Vandforsyning.

Figur 24 Forsyningsnet for Padborg Vandforsyning.
16

Figur 26 Forsyningsnet for Rise Vandværk.

Figur 27 Forsyningsnet for Rugbjerg Vandværk.
17

Figur 28 Forsyningsnet for Rødekro Vandværk.

Figur 29 Forsyningsnet for Røllum-Torp Vandværk.
18

Figur 31 Forsyningsnet for Sønderhav Vandværk.

Figur 30 Forsyningsnet for Rønshoved Vandværk.
19

Figur 33 Forsyningsområde for Terkelsbøl Vandværk.

Figur 32 Forsyningsnet for Sønder Hostrup Vandværk.
20

Figur 34 Forsyningsnet for Tinglev Vandværk.

Figur 35 Forsyningsnet for Tornhøj Vandværk.
21

Figur 37 Forsyningsnet for Tumbøl Vandværk.

Figur 36 Forsyningsnet for Tråsbøl Vandværk.
22

Figur 38 Forsyningsnet Uge Vandværk.

Figur 39 Forsyningsnet Varnæs Vandværk.
23

Figur 40 Forsyningsnet Øster Løgum Vandværk.

Figur 41 Forsyningsnet Årslev Vandværk.
24

Digitaliserede forsyningsnet kommunale vandværker.

25

Figur 42 Forsyningsnet Aabenraa-Stubbæk.

Figur 43 Forsyningsnet Søgård Vandværk.
26

Figur 44 Forsyningsnet Loddenhøj Vandværk.
27

Bilag. 8
Vandværker og forsyningsområder

Bilag. 9
Beregningsmetoder for vandværkernes kapasitetsforhold.

Bilag 9: Beregningsmetode for vandværkernes kapacitetsforhold
I dette bilag redegøres for beregningen af vandværkernes kapacitetsforhold udtrykt ved
evnefaktoren eller mere præcist forholdet mellem vandværkets forsyningsevne og
forsyningskrav.
Beregningerne danner dels grundlag for bedømmelse af, om de eksisterende
vandforsyningsanlæg har kapacitet til at klare de forsyningskrav, som forsyningsområderne
stiller. Samtidig kan det vurderes, om der i anlæggene er indre overensstemmelse mellem de
enkelte
hovedelementer.
Vandværkernes kapacitetsforhold (evnefaktor) beregnes som forholdet mellem
behandlingsanlæggets dimensioner (forsyningsevne) og de leverede vandmængder
(forsyningskrav).
Forsyningskrav
Det er de ekstreme belastningssituationer, der er dimensionsgivende for
vandforsyningsanlæggene. Derfor er det vigtigt at få fastlagt størrelsen af disse forbrugsudsving.
For at karakterisere variationerne i døgnforbruget og timeforbrug indføres en døgnfaktor og en
timefaktor.
Døgnfaktoren angiver forholdet mellem maksimaldøgnforbruget og middeldøgnforbruget og
timefaktoren forholdet mellem maksimaltimeforbruget og middeltimeforbruget i
maksimaldøgnet.
Den maksimale døgn- og timemængde beregnes herefter på baggrund af seneste oplyste
udpumpede årsmængde.
Max døgn (m³/d): [vandmængde]/365*[døgnfaktor]
Max time (m³/t): [vandmængde]/(365*24)*[timefakt]*[døgnfaktor]
Ved små forsyningsområder og lille forbrug er forbrugsvariationerne normalt store. Der er
således benyttet en højere timefaktor ved de små anlæg. Værdier for maksimale døgn- og
timefaktorer er skønnet efter vandværkets leverede vandmængder som følger:
Vandmængde (m³/år)
<= 15.000
> 15.000
> 100.000

Døgnfaktor
2,5
1,8
1,5

Timefaktor
2,0
2,0
1,5

Forsyningsevne
Er dimensionerne af vandforsyningsanlægget fastlagt, kan anlæggets forsyningsevne beregnes
under hensyntagen til kendt forbrugsmønster i forsyningsområdet.

Vandværkets leveringsevne angiver, hvor meget forsyningsområdet maksimalt kan tilføres i
timen. Leveringsevnen (m³/h) er bestemt af både rentvandskapacitet, råvandskapacitet,
filterkapacitet, rentvandsbeholder og eventuel højdebeholder.
Forsyningsområdet kan tilføres vand fra rentvandsbeholder og evt. højdebeholder og fra
rentvandsudpumpningsanlægget. Er der f.eks. en lille rentvandsbeholder eller slet ingen, kan
udpumpningen fra vandværket ikke være større end indvindings- og behandlingsanlæggets
kapacitet.
Først beregnes forbrugsfaktoren (Ff), som afhænger af timefaktoren og dækker over hvor mange
timer i døgnet der leveres med maks. forbrug.
Hvis timefaktor < 1,6 så er Ff = 16 / timefaktor
Hvis timefaktor >= 1,6 så er Ff = 18 / (1.75 * timefaktor - 1)
Der gøres den forudsætning, at kun 80% af rentvandsbeholder og evt. højdebeholder er
disponibelt. De resterende 20% forbeholdes nødsituationer. Herefter findes leveringsevnen i
timen, som den mindste af
A: Rentvandskapacitet
B: Den mindste af (råvandskapacitet eller filterkapacitet)+0,8*rentvandsbeholder/Ff
Uanset om A eller B er mindst tillægges ydelsen fra eventuel højdebeholder beregnet som:
0,8*Højdebeholder/Ff
Døgnevnen (m³/d) beregnes som den mindste af følgende 3 størrelser:
Leveringevne (m³/h) x 24 / timefaktor
Råvandskapacitet (m³/h) *23
Filterkapacitet (m³/h) *23
Der anvendes 23 timer på råvand og filter, da der afsættes en time pr. døgn til returskyldning/
vedligehold.
Evnefaktor
Evnefaktoren findes nu som forholdet mellem evne og krav:
Evne(d): Døgnevne/ Max døgn (m³/d)
Evne(t): Leveringsevnen/ Max time (m³/t)
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Bilag. 10
Indvindingsoplande.

Bilag. 11
Indvindingsoplande sammenstillet med nitratfølsomme områder og
forureningslokaliteter (V1, V2).

1450 af 11/12 2007. Bek. om vandforsyningsplanlægning

Bekendtgørelse om
vandforsyningsplanlægning
Nr. 1450 af 11. december 2007
Miljøministeriet
Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning
I medfør af § 5, stk. 2, og § 16, stk. 1-3, i lov om vandforsyning m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. januar 2007, fastsættes:
Myndighed
§ 1. Vandforsyningsplanlægningen forestås af kommunalbestyrelsen efter
reglerne i lovens §§ 14 og 14 a og reglerne i denne bekendtgørelse.
Vandforsyningsplan
§ 2. Kommunalbestyrelsen udarbejder efter forhandling med de almene
vandforsyningsanlæg i kommunen, Sundhedsstyrelsen og i fornødent
omfang med andre interesserede myndigheder og institutioner m.v. et
forslag til en vandforsyningsplan.
§ 3. Vandforsyningsplanen skal indeholde:
1) Angivelse og lokalisering af de forventede behov for vand i kommunen,
fordelt på forskellige forbrugergrupper (husholdning, institutioner m.v.,
industri- og håndværksvirksomheder, landbrug, herunder markvanding,
og gartneri samt dambrug).
2) Angivelse af placeringen, ydeevnen og kvaliteten af de eksisterende
vandforsyningsanlæg med tilhørende behandlingsanlæg, beholderanlæg
og pumpeanlæg samt i øvrigt anlæggenes kapacitet, tekniske tilstand og
vedligeholdelsestilstand.

3) Angivelse af, hvilke dele af kommunen, der påregnes forsynet med
vand fra indvindingsanlæg på de enkelte ejendomme eller fra andre ikke
almene anlæg, og hvilke dele af kommunen, der straks eller senere
påregnes forsynet fra almene anlæg.
4) Angivelse af de bestående almene vandforsyningsanlæg, der skal
indgå i den fremtidige vandforsyning i kommunen, herunder deres
ejerforhold, og af beliggenheden og udformningen af fremtidige almene
vandforsyningsanlæg.
5) Angivelse af de nuværende og fremtidige forsyningsområder for de
almene vandforsyningsanlæg i kommunen.
6) Angivelse af om kommunen har behov for tilførsel af vand udefra, eller
om der fra kommunen kan leveres vand til forbrug uden for kommunen.
7) Angivelse af ledningsnettet for de almene anlæg i kommunen,
herunder eventuelle forbindelsesledninger mellem anlæggene.
8) Opstilling af en tidsfølge for renovering, etablering og udbygning af
almene vandforsyningsanlæg, herunder af ledningsnettet.
§ 4. Efter vedtagelsen af et forslag til vandforsyningsplan sørger
kommunalbestyrelsen for offentlig annoncering om vedtagelsen af forslaget
med oplysning om fristen for fremsættelse af indsigelser, jf. stk. 2.
Forslaget skal være offentligt tilgængeligt.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for
fremsættelse af indsigelser.
Stk. 3. Inden for indsigelsesperioden iværksætter kommunalbestyrelsen
en oplysningsvirksomhed.
Stk. 4. Forslaget sendes samtidig til de myndigheder og institutioner, der
har været inddraget i sagen, jf. § 2.
§ 5. Efter indsigelsesfristens udløb forhandler kommunalbestyrelsen i
fornødent omfang på ny sagen med de myndigheder og institutioner m.v.,
som har været inddraget i sagsbehandlingen, og tager stilling til, om
forslaget skal ændres som følge af indkomne indsigelser eller andre forhold.
Kommunalbestyrelsen vedtager derefter vandforsyningsplanen.

§ 6. Kommunalbestyrelsen sørger for offentlig annoncering om den
endelige vedtagelse af planen. Annonceringen skal indeholde oplysning om,
at vedtagelsen ikke kan påklages, jf. lovens § 76. Vandforsyningsplanen
skal være offentlig tilgængelig.
§ 7. §§ 4-6 finder tilsvarende anvendelse på delplaner og på ændringer og
tillæg til vedtagne vandforsyningsplaner, jf. dog § 8.
§ 8. I forbindelse med udstedelsen af et pålæg efter lovens § 14, stk. 3,
kan By- og Landskabsstyrelsen dispensere fra bestemmelserne i §§ 4 og 5,
således at alene de, der berøres af ændringen, skal underrettes om
forslaget, og at fristen for indsigelser kan nedsættes til 3 uger.
Stk. 2. Dispensation efter stk. 1, kan ikke påklages.
Ikrafttræden
§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. december 2007.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1606 af 11. december 2006 om
vandforsyningsplanlægning ophæves.
TROELS LUND POULSEN
Anne-Marie V. Rasmussen

Bekendtgørelse om
vandforsyningsplanlægning
Statusdel.
§ 3. Vandforsyningsplanen skal indeholde:
2) Angivelse af placeringen, ydeevnen og kvaliteten af de eksisterende
vandforsyningsanlæg med tilhørende behandlingsanlæg, beholderanlæg
og pumpeanlæg samt i øvrigt anlæggenes kapacitet, tekniske tilstand og
vedligeholdelsestilstand.
3) Angivelse af, hvilke dele af kommunen, der påregnes forsynet med
vand fra indvindingsanlæg på de enkelte ejendomme eller fra andre ikke
almene anlæg, og hvilke dele af kommunen, der straks eller senere
påregnes forsynet fra almene anlæg.
4) Angivelse af de bestående almene vandforsyningsanlæg, der skal
indgå i den fremtidige vandforsyning i kommunen, herunder deres
ejerforhold, og af beliggenheden og udformningen af fremtidige almene
vandforsyningsanlæg.
5) Angivelse af de nuværende og fremtidige forsyningsområder for de
almene vandforsyningsanlæg i kommunen.
6) Angivelse af om kommunen har behov for tilførsel af vand udefra, eller
om der fra kommunen kan leveres vand til forbrug uden for kommunen.
7) Angivelse af ledningsnettet for de almene anlæg i kommunen,
herunder eventuelle forbindelsesledninger mellem anlæggene.
8) Opstilling af en tidsfølge for renovering, etablering og udbygning af
almene vandforsyningsanlæg, herunder af ledningsnettet.

