
Tilsyn med vandværkerne i Halsnæs Kommune 

Juni- August 2018 

 

Halsnæs Kommune ønsker at prioriterer arbejdet med at sikre rent drikkevand til kommunens indbyggere. 

Et væsentligt element i dette er et regelmæssigt tilsyn med de almene vandværker i kommunen.  

 

Lovgrundlag 

Efter bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Bek.nr. 1147 af 24.10.2017) § 

25, skal kommunerne fører tilsyn med vandværkerne. Kommunen bestemmer selv hyppigheden og 

kommunen skal offentliggøre tilsynets indhold og resultater på kommunens hjemmeside. 

Ligeledes skal kommunen fører tilsyn med øvrige vandforsyningsanlæg, der leverer vand til private og  

offentlige institutioner, eller til kommercielle formål, f.eks. mælkeproduktion, restauration og 

campingpladser med egen boring. 

Ved tilsynet vil der evt. være anbefalinger om indretning. De vil så vidt muligt have grundlag i DS norm 441 

og DS norm 442.  

 

Formål 

Tilsynet med vandværkerne har til formål at sikre, at vandforsyningsanlæggene er i så god teknisk stand, at 

risikoen for en utilfredsstillende drikkevandskvalitet, som følge af anlæggets indretning og funktion, er 

minimal. 

Det er hele vandforsyningskæden, der føres tilsyn med. Det vil sige, indvinding,  boringer, råvandsledninger, 

vandbehandlingsanlæg, rent vandstanke, evt. trykforøgere, højdebeholdere, ledningsnet og evt. sektions-

/målerbrønde. 

 

Hvornår og hvem 

Tilsynene med værkerne vil foregå i perioden juni-august 2018 og udføres af Halsnæs Kommunes 

medarbejdere i Natur og Miljø. Ved tilsynet skal vandværket være repræsenteret. Vandværket bestemmer 

selv sin repræsentation.  

Det er intensionen, at vandværkerne tilses hvert andet år.  

 

 



 

Hvordan       

Med min. 14 dages varsel, aftales det tekniske tilsyn med vandværket s ledelse.  Tilsynet vil følge følgende 

plan: 

1) Forud for tilsynet. 

Vandværkets  stamdata tjekkes,   herunder kontaktpersoner, referat fra generalforsamling  m.m. 

Indvindingstilladelser  tjekkes og  indberetninger om indvundne mængder.  

Vandanalyser tjekkes og evt historisk udvikling vurderes.  

 

 

2) Ved tilsynet 

Tilsynet vil benytte Miljøstyrelsens tilsynsskema med enkelte tilføjelser. 

Hver boring besigtiges. 

Vandbehandlingsanlægget besigtiges. 

Driftsjournal vises og vurderes. 

Rent vandstanke besigtiges og evt. inspektionsrapporter fremlægges. 

Trykforøger, højdebehold m.m. besigtiges. 

Drøftelse omkring ledningsspild, renoveringsplaner og evt.  besigtigelse af sektions – og/eller 

målerbrønde. 

Der tages relevante billeder. 

 

3) Efter tilsynet 

Tilsynsrapport udarbejdes  og sendes til vandværket, samt  lægges på kommunens hjemmeside. 

Opfølgning på evt. henstillinger, påbud eller lignende. 

 

 

 



Orientering 

Tilsynsrapporten sendes til det aktuelle vandværk ,  Miljøstyrelsen og  Styrelsens for Patientsikkerhed. 

Desuden vil rapporterne indgå i en status til Udvalget for Miljø og Plan sidst på året. 

 

Hvilke værker får tilsyn 

Følgende vandværker (selskaber) indgår i tilsynsopgaven. I parentes er nævnt antal boringer: 

- Halsnæs Vandforsyning  (16) 

- Halsnæs Forsyning (værkerne  Kappelhøj og Ølsted, i alt 12 boringer) 

- Ølsted Strand Vandværk  ( 3) 

- Vinderød Skov Vandværk (8) 

- St. Havelse Strand Vandværk (3) 

- Liseleje Vandværk (4) 

- Kregme Sogn  Vandværk ( 5) 

- Asserbo By Vandværk (4) 

 

  

Hvornår 

Værkerne vil blive tilset på hverdage  i perioden 18. juni til 31.august.  

 

Gennemførte tilsyn 

Nedenfor er vist tilsynsrapporter fra de tilsyn som er gennemført. 

 

 

 

 


