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Tilsynsbrev, tilsyn med Søborg Vandværk inkl. installationer, 23. maj 2019
Som et led i Gladsaxe Kommunes miljøarbejde har Gladsaxe Kommune ved Claus Frydenlund
og Anne Stalk, d. 23. maj 2019, ført tilsyn med Søborg Vandværk og de tilhørende
indvindingsboringer.
Tilsynet sker i overensstemmelse med reglerne i vandforsyningslovens1 kapitel 10 vedr. tilsyn
samt reglerne i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg2, § 25 stk.
1 og 2. Tilsynet omfattede blandt andet anlæggets indretning og funktion og dets
vedligeholdelses- og renholdelsestilstand.

Tilsyn d. 23. maj 2019
Søborg Vandværk fremstår generelt velholdt og veldrevet. De fire tilhørende
indvindingsboringer, der i dag er afsluttet som tørbrønde, fremstår generelt i fin stand.
Novafos planlægger, af flere forskellige årsager, at etablere boringshuse på alle vandværkets
fire indvindingsboringer i 2020. Tilsynet gav anledning til følgende mindre bemærkninger:
1. DGU-numre på indvindingsboringer
Ved tilsynet kunne det konstateres, at der mangler skilte med DGU-numre på alle
indvindingsboringerne. Blandt andet for at undgå at der opstår fejl i forbindelse med
vandprøvetagning, skal boringerne hurtigst muligt – og senest 1. september 2019 –
forsynes med skilte med boringens DGU-nummer.
2. Oplysninger til borgerne om vandkvalitet
Oplysninger om vandkvalitet på Novafos´ hjemmeside skal som minimum leve op til
kravene i § 28 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
Miljøafdelingen anbefaler, at I uddyber teksten vedr. oplysninger om vandkvalitet via
Jupiter, der findes på https://novafos.dk/drikkevand/drikkevandets-kvalitet
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Vandforsyningsloven, lovbek. nr.
Drikkevandsbekendtgørelsen, bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, bek. nr.
524 af 1. maj 2019
2

Teksten kunne uddybes med en forklaring om, at man skal gå ind under fanen ”anlæg”
i vestre side af billedet når man klikker på linket. Her skal man så søge på anlæggets
navn.

Næste tilsyn
Gladsaxe Kommune vurderer, at næste tilsyn med vandværkets boringer bør ske umiddelbart
efter der er etableret boringshuse på vandværkets indvindingsboringer, i 2020. Der er endnu
ikke taget stilling til, om dette tilsyn også vil omfatte selve vandværket.
Offentliggørelse
I henhold til drikkevandsbekendtgørelsens § 25, stk. 5, offentliggøres indhold og resultater fra
tilsynet på Gladsaxe Kommunes hjemmeside.

Venlig hilsen
Anne Stalk
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