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Afrapportering af tilsyn på Kildebrønde Vandværk 2020
Greve Kommune gennemførte den 10. august 2020 det årlige tilsyn på Kildebrønde Vandværk. Fra Vandværket deltog Jan Pedersen. Fra kommunen
deltog Jonatan Staff Nørgaard og Peter Hegel.
Ingen påbud eller henstillinger
Der er ikke konstateret forhold som giver kommunen anledning til påbud eller henstillinger til vandværket.
Vandværket
Siden tilsynet i 2018 har vandværket fået installeret et nyt dobbeltfilter
(BNSB80) med en samlet behandlingskapacitet på 4,8 m3 /h jf. tilladelse af
9. juli 2018. Samtidigt har vandværket fået etableret et nyt styresystem til filteranlægget.
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Samtidig med etablering af de nye filtre er der installeret en ny oliefri kompressor til iltning af filtrene samt et styresystem til beluftning af filtrene. Endelig er der nedgravet tank til opsamling af skyllevand. Tanken til skyllevand er nedgravet på vandværksmatriklen mellem vandværksbygningen og
Byvejen.

09.00-11.00
Lukket
09.00-11.00 og
15.00 – 16.00
09.00-11.00

Selve vandværksbygningen fremstår ren og velholdt og gav ikke anledning til yderligere bemærkninger.
.
Boringerne
I boring 207.228 er der installeret en ny pumpe siden sidste tilsyn. Gennemføringen af strømforsyningen i flangen sluttede ikke tæt.
I boring 207.2756 var tætningslisten mellem tørbrønden og adgangslugen ikke tæt. Endelig anbefaler
Greve Kommune anbefaler, at det ene ventilationsrør føres til bunden af tørbrønden med et fleksibelt
rør, for at udbrede cirkulationen i selve tørbrønden.
Omkring begge boringer var såvel den 10 meters sikringszone som den 25 meters gødsknings, dyrknings og pesticidfrie beskyttelseszone overholdt.
Offentliggørelse
Efter kommunen har afsluttet det årlige tilsyn med vandforsyningen, blive rapporterne offentliggjort på
Greve Kommunes hjemmeside.
Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 43 97 94 38.

Med venlig hilsen

Peter Hegel
Miljømedarbejder
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