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Greve Vandværk A.m.b.a.
Håndværkerbyen 1
2670 Greve

Afrapportering af ordinært tilsyn på Greve Vandværk Syd - 2021
Greve Kommune har jf. § 57 i vandforsyningsloven1 den 21. september 2021 gennemført det årlige
tilsyn på Greve Vandværk. Tilsynet har omfattet Vandværk Syd samt tilhørende boringer. Desuden
blev boringerne til Hundige og Mosede kildepladser tilset. Ved tilsynet deltog Henrik Lydersen fra
Greve Vandværk og Peter Hegel fra Greve Kommune.
Konklusionen på tilsynet er, at de tilhørende boringer er meget velholdte og den tekniske tilstand
er meget god mens vandværket må betegnes som god.
Tilsynet giver ikke anledning til at varsle et påbud over for vandværket. Tilsynet påviste dog få
mindre forhold som skal rettes.
Rapporten over tilsynet vil blive offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.
Vandværket
De sorte misfarvninger i loftet over iltningstrappen er tiltaget siden tilsynet i 2017. Henrik
Lydersen oplyste, at der var taget prøver af misfarvningerne. En kopi af rapporten vil blive tilsendt
kommunen. Der var desuden afskalning af kalk fra væggene i rummet med iltningstrappen.
Der mangler afpropning af en tidligere prøvetagningshane på afgang vandværk nedre linje. Hanen
er kun lukket med sin balofix ventil.
Der mangler insektet til udluftningen på rentvandstanken.
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Adresse

Lov om vandforsyning, lovbek 1450 af 5. oktober 2020

Greve Kommune
Rådhusholmen 10
DK-2670 Greve

Telefon
43 97 97 97
Hjemmeside www.greve.dk
Digital post www.borger.dk/post

Åbnings- og telefontider
www.greve.dk/kontakt
Tidsbestilling
www.greve.dk/tidsbestilling

Afdeling
Sag

Miljø
18-000634K

EAN
Konto
CVR

5798 0078 55611
4316 3191110226
44 02 39 11
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Boringerne
Generel bemærkning
Alle boringer er udstyret med skilt, der angiver prøvetagningsnummer, DGU nr. og koordinater.
Specielt til de enkelte boringer
Boring B25 (DGU nr. 207.2719) er siden sidste tilsyn ændret fra tørbrønd til overjordisk
pumpestation. Pumpestationen er beskyttet 4 pullerter af composit. Der skal udarbejdes et
opdateret lokaliseringsskema for boringen, som skal indberettes til Geus.
Boring B11 (DGU nr. 207.852) skal have reetableret beskyttelsen med store sten på
pumpestationens vestlige side.
Boring B28 (DGU nr. 207.2733) er tætningslisten mellem forsiden af pumpestationen og låget
defekt og bør udbedres/skiftes.
Boring 918 (DGU nr. 207.2735) var der vand i bunden af tørbrønden og ingen dræpumpe.
Isoleringen i låget er defekt. Endelig skal brønden renholdes.
Boring B63 (DGU nr. 207.3862) sås overfladerust ved prøvetagningshanen og
flangen for rensesvampen.
Boring B64 (DGU nr. 207.5562) sås overfladerust ved flangen til afgang boring.
Har du spørgsmål til ovenstående er I velkommen til at kontakte mig på tlf.: 43 97
94 38 eller mail phg@greve.dk.

Med venlig hilsen
Peter Hegel
Miljø

