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Afrapportering af ordinært tilsyn på Tune Vandværk 2020

Dato: 17. august 2020

Greve Kommune har den 14. august 2020 gennemført det kommunale tilsyn på Tune Vandværk. Fra kommune deltog Peter Hegel. Fra vandværket
deltog Kurt Larsen.
Konklusionen på tilsynet er, at vandværket og de tilhørende boringer er meget velholdte og den tekniske tilstand er meget god. Tilsynet giver ikke anledning til at varsle påbud over for vandværket. Tilsynet påviste dog et par
mindre forhold, som skal rettes.
Vandværket
Der blev ikke påvist nogen uregelmæssigheder på vandværket. Selve vandværksbygningen fremstår ren og meget velholdt og gav ikke anledning til
yderligere bemærkninger.
Siden sidste tilsyn har vandværket etableret et kompressor rum med 2 kompressorer. Hver kompressor kan forsyne begge vandværker med ilt samt
luft til filterskylning.
Vandværket overvejer, at etablere en råvandstank/rentvandstank på vandværksgrunden til, at afhjælpe spidsbelastninger.
Boringerne
Fyrværkeri fabrikken ved boring 4 er fjernet.
Der er etableret afspærring i form af en kæde ved adgangsvejen fra boring
8 til boring 4.
Boring 7 tages permanent ud af drift grundet et højt nikkelindhold (90µg/l).
I boring 8 og boring 6 var flere af boltene i flangen løse.
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De var installeret ny pumpe i boring 6 og boring 12. I boring 12 er installeret en Grundfoss Sp14-17,
der har flere frekvenstrin end den gamle.
Vandværket fører fremover tilsyn med el installationerne i råvandsstationerne. Tilsynet udføres hvert
andet år.
Omkring alle boringer var såvel den 10 meters sikringszone som den 25 meters gødsknings, dyrknings og pesticidfrie beskyttelseszone overholdt. !0 meter zonen omkring boring 5 er dog tilpasset forholdene.
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
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