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Teknisk tilsyn på Birkerød Vandværk mv. – tilsynsbrev og
afrapportering
Rudersdal Kommune foretog den 27. november 2018 varslet teknisk
tilsyn på Birkerød Vandværk. Tilsynet blev udført efter
Vandforsyningsloven og Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med
vandforsyningsanlæg.

20. december 2018
Sagsnr.: 2018 - 7583
Sagsbehandler:
Peter Rasmussen
pera@rudersdal.dk
Tlf. 46 11 24 10

Tilsynet omfattede Birkerød Vandværk, vandtårn og indvindingsboring
DGU-nr. 193.1071 og 193.1278.
Ved tilsynet deltog Jens Ejnar Kristensen, Birkerød Vandforsyning og
Peter Rasmussen, Rudersdal Kommune.
Tilsynets indhold og resultater fremgår af vedlagte rapport.
Generelt kunne det konstateres, at indretningen af vandværket og øvrige
installationer er tilfredsstillende, ligesom driften generelt er god.
Der er enkelte bemærkninger til rentvandbeholderen, vandtårnets
vedligehold og ventilation samt hegning af en indvindinngsboring (se
tilsynrapporten).
Det er konstateret, at Birkerød Vandforsyning ikke laver op til kravene i
bekendtgørelsens kapitel 8 information til forbrugerne (se
tilsynrapporten).
Opfølgning
Birkerød Vandforsyning var i forvejen opmærksom på de nævnte forhold
vedrørende rentvandstank, vandtårn og hegning. Det blev aftalt, at
tilstanden af vinduerne i vandtårnet moniteres nøje. Desuden bør der
være øget opmærksomhed på vandtårnets klimaskærm grundet dets
alder. Udluftningen søges tilpasset årstiden med henblik på reduktion af
kondensdannelsen i vandbeholderen.
Rentvandstanken er i dag udlagt til parkering samt tung trafik til og fra
materialeoplag. Dette udgør en potetiel risiko, som vil være stigende i
takt med kontruktionens aldring. Birkerød Vandforsynig bør derfor

Åbningstid
Mandag-onsdag kl. 10-15
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-13

undersøge tankens tilstand nøjere og overveje en omlægning af arealet
således, at risiko for spild og tung trafik på og omkring rentvandstanken
ophører.
Det er aftalt, at Birkerød Vandforsyning opdaterer sin hjemmesiden iht.
bekendtgørelsen ultimo januar 2019.
På forsyningens initiativ blev det aftalt, at fremtidige tilsyn også skal
omfatte trykforøgere og distrikstmålerbrønde.
Offentliggørelse
I henhold til drikkevandsbekendtgørelsens § 25, stk. 5, skal Rudersdal
Kommune, som tilsynsmyndighed, offentligøre tilynets indhold og
resultat. Dette vil ske på kommunens hjemmeside.
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