
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Morten Madsen 
morten.madsen@silkeborg.dk 

Sagsnr.: EMN-2013-60603 

Teknik og Miljø  
Natur og Miljø 
Søvej 1 - 3, 8600 Silkeborg 
Telefon: +45 21222498 

 
Søvej 1 · 8600 Silkeborg 
Tlf.: 8970 1000 
www.silkeborgkommune.dk 

Opfølgning på teknisk-hygiejnisk tilsyn på Ans Vandværk 

 
 
Silkeborg Kommune har 14. april 2016 udført tilsyn på vandværket.  
 
Tilsynet er udført som led i kommunens lovpligtige regelmæssige tilsyn med 
vandforsyningsanlæg1. Formålet med tilsynet er primært at sikre, at 
vandforsyningsanlægget er i god teknisk-hygiejnisk stand og forebygge, at der opstår en 
utilfredsstillende drikkevandskvalitet. På tilsynet er især fokuseret på forhold, som kan 
medføre risiko for en mikrobiologisk forurening af drikkevandet.  
 
Opfølgning på tilsynet 

 I vedlagte tilsynsrapport er angivet en vurdering af de enkelte kontrolpunkter 
kategoriseret efter om forholdet / tilstanden er ”god”, ”acceptabel” eller ”dårlig”. 

 
”God”  Anvendes, hvor forholdene er helt i orden, og der ikke kræves yderligere 

opmærksomhed. 

”Acceptabel” Anvendes i de tilfælde hvor forholdene kan accepteres, men hvor der 
alligevel skønnes at være grundlag for forbedringer. 

”Dårlig”  Anvendes i de tilfælde, hvor der er tale om forhold, der skal ændres. 
Afkrydsning i dette felt kan om nødvendigt følges op med påbud. 

 
Det generelle indtryk fra tilsynet er, at Ans Vandværk er et veldrevet vandværk, der er i 
god teknisk-hygiejnisk vedligeholdelsesstand.   
 
På tilsynet er ikke konstateret forhold, der er angivet som ”dårlig”, og som derfor kræver, 
at vandværket straks iværksætter afhjælpende foranstaltninger.  

                                                
1 I henhold til reglerne i Bekendtgørelse nr.1310 af 25. november 2015 om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg og Vejledning nr. 9430 af 12/09 2011 om kommunernes tekniske tilsyn med 
vandforsyningsanlæg 

 

Ans Vandværk 
 
Er sendt pr. mail til: 

• ans.vand@mail.dk 
• janthorsen.hansen@sweco.dk 

 
 

15. april 2016 



 

 

Side 2 

Der er i tilsynsrapporten anført nogle forhold, der ”kun” er angivet som ”acceptabel”. For 
hvert af disse punkter anbefales, at vandværksbestyrelsen overvejer hvordan disse 
forhold kan forbedres. I tilsynsrapporten er der for hver af disse punkter anført konkrete 
forslag til forbedringer. 
 
Bemærkninger til ovenstående eller til den vedlagte tilsynsrapport kan meddeles til 
Silkeborg Kommune senest 14 dage fra dags dato. Hvis du har spørgsmål, er du 
velkommen til at kontakte Morten Madsen på mail: morten.madsen@silkeborg eller 
telefon: 8970 2088. 
 
 
 
Venlig hilsen 
  
Morten Madsen 
Miljøtekniker 

Ole Dyrsø Jensen 
Geolog  

 
 
 
Kopi til:  
• Naturstyrelsen, Centralenheden København, Haraldsgade 53, 2100 København Ø,  

E-mail: NST@nst.dk 



Vandværk: Ans Vandværk

Beliggenheds-adresse: Lyngbakkevej 36, Ans
CVR / P-nummer: 19075710
Anlægsnummer: 771-20-0002-00

Jupiter-ID: 61807
Sagsnr tilsynssag: http://skgo/cases/EMN606/EMN-2013-60603

Vandværkets hjemmeside: http://www.ansby.dk/profil-ansvandvaerk.aspx

Ansvarlige for vandværket:
navn (formand) Jan Thorsen Hansen

mail ans.vand@mail.dk; janthorsen.hansen@sweco.dk
tlf 2723 8122

navn (driftsansvarlig) Thomas Hedegaard
mail ans.vand@mail.dk

tlf 86870739 / 20766040

Tilsynsdato: 14. april 2016

Til stede på tilsyn
Vandværket: Jan Thorsen Hansen

Thomas Hedegaard

Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø:

navn Morten Madsen
tlf tlf. 8970 2088 / mobil: 2122 2498 

mail morten.madsen@silkeborg.dk

navn Ole Dyrsø Jensen
tlf tlf. 8970 2091

mail OleDyrso.Jensen@silkeborg.dk

Rapport fra teknisk-hygiejnisk tilsyn på vandværk

Silkeborg Kommune - Teknik- og Miljøafdelingen
Søvej 3 • 8600 Silkeborg

Tlf.: 8970 1000
www.silkeborgkommune.dk



Vandværk
Navn
Adresse
CVR-nummer
Anlægsnummer
Jupiter-ID

Indvindingstilladelse
Meddelt dato

Udløb dato

Tilladt indvinding m 3

årstal 2015 2014 2013 2012
m 3 /år 85.990 86.906 86.593 84.139

Indvindingsanlæg
Boringsnr dgu-nr 77.1087 77.1157 77.0719 77.0730
Etableringsår år 1. aug. 1977 19. juni 1984
Boringsdybde m. u. t. 42,5 46,5
Dybde (filter) m. u. t. 36,5-42,5 36,5-46,5
Forerør materiale ø200 mm 

filter: ø160 mm, 
pvc-P

ø200 mm 
filter: ø160 mm, 

pvc-P
Råvandspumpe typebetegnelse SP30-5 SP30-5
Pumpeydelse m 3 /time 30 30
Driftsstatus for boringen aktiv aktiv sløjfet sløjfet
Samlet 
indvindingskapacitet

m 3 /time

Vandbehandling
Beluftningsmetode type

Filtertrin antal trin

Filterkobling parallel/serie

Samlet filterkapacitet m 3 /time

Filtertype trykfilter/åbne

Årgang årstal

Filterkobling parallel/serie

Samlet filterkapacitet m 3 /time

Særlig vandbehandling

UV-anlæg ja / nej

Arsenfjernelse ja / nej

Luddosering ja / nej

Anden særlig 
vandbehanling

ja / nej

Skyllevand
Skyllemetode vand / vand-luft

Skyllehyppighed antal skyl/uge

Vandmængde pr. skylning m 3 /skylning

Skyllevandsmængde pr år

m 3 /år

Sedimentationsbassin ja / nej

Volumen 
sedimentationsbassin

m 3

Skyllevand afledes til?
(nedsivning, kloak, 

regnvandssystem, vandløb, 

markdræn)

afledningstype

Tilladelse til 
skyllevandsafledning?

dato

1.477 m3/år (2015) 
1.487  m3/år (2014) 

= 1,7 % af oppumpet

nej

nej

hvert 3. døgn
12

sep. 2015

Data om vandværk

ikke relevant
28

Ans Vandværk

105.000

Lyngbakkevej 36, Ans

771-20-0002-00
61807

01.05.2012

Oppumpet vandmængde

Bemærkninger:nej

nej

01.06.2042

19075710

ja

totalt: 33 heraf udnyttes: 25,9

Regnvandssystem med afledning til 
Tange Sø

30
1 stk Trykfilter (Silhorko)

ikke relevant

2006

enkeltfiltrering
Kompessor Bemærkninger:

Før 2006 kørte vandværket med 2 

filtre d.v.s. med dobbelt kapacitet end 

i dag! Dengang kørte begge boringer 

parallelt! 

Bemærkninger:

Der udledes ca. 12 m3 pr. skylning 

ca. hvert 3. døgn. Den årlige mængde 

filterskyllevand er maksimalt 1.600 

m3. Filterskyllevandet bundfældes 36 

timer inden afledning til 

regnvandskloakken. 

vand og luft fra kapselblæser



Rentvandstanke / beholderanlæg / hydrofor
Betegnelse navn

Type / udførelse beskriv

Årgang årstal

beliggenhed beskriv

Volumen m 3

Udpumpningsanlæg
Trykzone antal

Rentvandspumper antal

Type typebetegnelse

Pumpekapacitet m 3 /time

Frekvensregulering ja / nej

Samlet  

udpumpningskapacitet 

max ydelse 

(m 3 /time)

Trykforøgerstationer antal

Tilsluttede ejendomme antal målere

Vandværkets forsyningsevne (beregnes udfra faktisk maksimal produktionskapacitet)
Pr. døgn m 3 /døgn

Pr. time m 3 /time

2015 2014 2013 2012
Årsvandmængde udpumpet m 3 /år 84.462 84.960 84.709 84.494

maksimalt udpumpet pr. 
døgn

m 3 /døgn 286 309 296 285

Faktisk forsyningsbehov (forbrug)

68,5

Bemærkninger:Rentvandstank
betontank - støbt på stedet

1981
nedgravet ved siden af 
vandværksbygningen

120

834 ejendomme (ikke opdelt på kategorier)

zone 2

600

68,5

zone 1
4

CRI10-06
10
ja

1

3
CRE8-80

9,5
ja



Tilsynsrapport Silkeborg Kommune - Teknik- og Miljøafdelingen
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med uddybende forklarende tekst g
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Bemærkninger  
notér konstaterede problemer og løsningsforslag! 

Er kildepladsen ryddelig og uden oplag/aktiviteter, 

der kan true grundvandet? x
På kildepladsen er vandværkets aktive 2 boringer placeret 
med 9 meters afstand!
Pladsen  er ren og rydelig!

Er 10 meters fredningsbælte respekteret og 

forsvarligt afgrænset?
- her må ikke gødes, sprøjtes eller anbringes/bruges forurenende 

stoffer

- skal  være tydeligt markeret med hegning eller beplantning

- der bør være hegn m/ aflåst låge omkring boringer til større 

vandværker i tættere bebyggede områder! 

- ved mindre vandværker i "fredelige" omgivelser kan accepteres 

mindre effektiv afgrænsning!

x

10 m - zonen strækker sig delvis ind i privat villahave. 

Boringen ligger dog bag det hegn der omkranser hele 

kildepladsen! 

Er 25 meters beskyttelseszone respekteret?
- indenfor 25 m fra boringer til almene vandværker må der ikke 

dyrkes, gødes eller bruges pesticider 

- gælder kun erhvervsmæssige og offentlige formål - ikke for private 

haver!

- intet krav om markering af zonen!

- overtrædelser indberettes til Natur-Erhvervstyrelsen! 

x

Ikke relevant da zonen her omfatter kildepladsen samt 

private haver!

Silkeborg Kommune overvejer at ejerne af de private haver 

indenfor det udlagte BNBO påbydes ikke at benytte 

sprøjtemidler her. Dette afkalres i forbindelse med arbejdet 

med den kommende indsatsplan for Silkeborg Nord - mere 

herom senere!

Adgangssikring?
- låg/dør skal være aflåst

- Elektronisk indbrudsalarm anbefales! x

Er aflåst!

Forbedringsforslag:

Silkeborg Kommune anbefaler at der opsættes elektronisk 

indbrudsalarm op i råvandsstationenen  

Beskyttelse mod overflade- og regnvand, smådyr og 

anden forurening?

- bundplade skal  være udført i beton og være hævet over terræn

- hætte skal  være tæt og forsynet med gummilister mod bundplade

- evntuelle ventilationsåbninger skal være forsynet med insektnet

- mus og andre smådyr må ikke kunne komme ind i råvandsstationen

x

Frostsikring?
- hætten skal have mindst 50 mm isolering   

- termostatstyret el-opvarmning eller temperaturstyret råvandspumpe 

(starter under 2 o C)

x

Meget velindrette råvandsstaion med god isolering - men 

der er hverken elopvarmning eller temperaturstyring af 

råvandspumpe til frostsikring! 
Vi accepterer dette fordi vandværket ikke mener det er vil 
give problemer p.g.a. af at der er daglig indvinding fra 
boringen. 

Forbedringsforslag:

Silkeborg Kommune anbefaler dog at der sætte en lille 

termostatstyret elradiator op i råvandsstationen - blot for en 

sikkerheds skyld!

Generel hygiejnisk stand?
- tør, ren og rydelig

- ingen mus, snegle og padder

x Meget fint!!!

Mærkning af boring
Boringsskilt kan hentes her: http://jupiter.geus.dk/cgi-

bin/BoringsskiltIsapi.dll

Indtast boringsnummer XX.YYY husk der må ikke være nuller foran Y-

tallene

x er opsat!

Kildeplads beliggenhed: 

Boring DGU-nr. 77.1087 

Boring

Terrænliggende råvandsstation

side 1 af 8



Tilsynsrapport Silkeborg Kommune - Teknik- og Miljøafdelingen

Kontrolpunkt
med uddybende forklarende tekst g
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Bemærkninger  
notér konstaterede problemer og løsningsforslag! 

Forerørsforsegling (stand og tæthed)
- Forerøret skal være ført mindst 20 cm over bunden

- samlingen mellem forerør og forerørsfesegling skal være tæt og 

solid

- forerørsforseglingen er uden væsentlig rusttæring

- rør- og ledningsgennemføringer skal være tætte  

- eventuel udluftningsstuds skal være ført op i tørbrønden, enden skal 

være nedadbøjet med insektnet

- skal have pejlemulighed (pejlestuds)

x

Prøvehane råvand? 
- skal forefindes 

- placering/udførelse skal være hensigstmæssig?

x

Boringen og forerørets generelle tilstand
- har vandværket foretaget tæthedskontrol eller videoinspektion?

x

Der er aldrig foretaget tæthedskontrol eller TV-inspektion af 
forerøret!

Forbedringsforslag:

Silkeborg Kommune anbefaler at der indenfor det næste års 

tid bliver foretaget tv-inspektion af forerøret

Er kildepladsen ryddelig og uden oplag/aktiviteter, 

der kan true grundvandet?
x

Er 10 meters fredningsbælte respekteret og 

forsvarligt afgrænset?
- her må ikke gødes, sprøjtes eller anbringes/bruges forurenende 

stoffer

- skal  være tydeligt markeret med hegning eller beplantning

- der bør være hegn m/ aflåst låge omkring boringer til større 

vandværker i tættere bebyggede områder! 

- ved mindre vandværker i "fredelige" omgivelser kan accepteres 

mindre effektiv afgrænsning!

x

10 m - zonen strækker sig delvis ind i privat villahave. 

Boringen ligger dog bag det hegn der omkranser hele 

kildepladsen! 

Er 25 meters beskyttelseszone respekteret?
- indenfor 25 m fra boringer til almene vandværker må der ikke 

dyrkes, gødes eller bruges pesticider 

- gælder kun erhvervsmæssige og offentlige formål - ikke for private 

haver!

- intet krav om markering af zonen!

- overtrædelser indberettes til Natur-Erhvervstyrelsen! 

x

Ikke relevant da zonen her omfatter kildepladsen samt 

private haver!

Silkeborg Kommune overvejer at ejerne af de private haver 

indenfor det udlagte BNBO påbydes ikke at benytte 

sprøjtemidler her. Dette afkalres i forbindelse med arbejdet 

med den kommende indsatsplan for Silkeborg Nord - mere 

herom senere!

Adgangssikring?
- låg/dør skal være aflåst

- Elektronisk indbrudsalarm anbefales! x

Er aflåst!

Forbedringsforslag:

Silkeborg Kommune anbefaler at der opsættes elektronisk 

indbrudsalarm op i råvandsstationenen  

Beskyttelse mod overflade- og regnvand, smådyr og 

anden forurening?

- bundplade skal  være udført i beton og være hævet over terræn

- hætte skal  være tæt og forsynet med gummilister mod bundplade

- evntuelle ventilationsåbninger skal være forsynet med insektnet

- mus og andre smådyr må ikke kunne komme ind i råvandsstationen

x

Frostsikring?
- hætten skal have mindst 50 mm isolering   

- termostatstyret el-opvarmning eller temperaturstyret råvandspumpe 

(starter under 2 o C)

x

Meget velindrette råvandsstaion med god isolering - men 

der er hverken elopvarmning eller temperaturstyring af 

råvandspumpe til frostsikring! 
Vi accepterer dette fordi vandværket ikke mener det er vil 
give problemer p.g.a. af at der er daglig indvinding fra 
boringen. 

Forbedringsforslag:

Silkeborg Kommune anbefaler dog at der sætte en lille 

termostatstyret elradiator op i råvandsstationen - blot for en 

sikkerheds skyld!

Kildeplads beliggenhed: 

Boring DGU-nr. 77.1157

Terrænliggende råvandsstation

side 2 af 8



Tilsynsrapport Silkeborg Kommune - Teknik- og Miljøafdelingen
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Bemærkninger  
notér konstaterede problemer og løsningsforslag! 

Generel hygiejnisk stand?
- tør, ren og rydelig

- ingen mus, snegle og padder

x Meget fint!!!

Mærkning af boring
Boringsskilt kan hentes her: http://jupiter.geus.dk/cgi-

bin/BoringsskiltIsapi.dll

Indtast boringsnummer XX.YYY husk der må ikke være nuller foran Y-

tallene

x er opsat!

Forerørsforsegling (stand og tæthed)
- Forerøret skal være ført mindst 20 cm over bunden

- samlingen mellem forerør og forerørsfesegling skal være tæt og 

solid

- forerørsforseglingen er uden væsentlig rusttæring

- rør- og ledningsgennemføringer skal være tætte  

- eventuel udluftningsstuds skal være ført op i tørbrønden, enden skal 

være nedadbøjet med insektnet

- skal have pejlemulighed (pejlestuds)

x

Prøvehane råvand? 
- skal forefindes 

- placering/udførelse skal være hensigstmæssig?

x

Boringen og forerørets generelle tilstand
- har vandværket foretaget tæthedskontrol eller videoinspektion?

x

Der er aldrig foretaget tæthedskontrol eller TV-inspektion af 
forerøret!

Forbedringsforslag:

Silkeborg Kommune anbefaler at der indenfor det næste års 

tid bliver foretaget tv-inspektion af forerøret

Indvindingsstrategi m.h.t. energi- og 

miljøvenlighed?
- er pumpestrategi/pumpeydelse optimeret  m.h.p. at sikre en jævn og 

skånsomt indvinding 

- er råvandsledningen "drøvlet ned" for at sænke ydelsen? (hvis ja 

anbefales at pumpe udskiftes til en med mindre ydelse eller forsynes 

med VLT-styring)

x

Der pumpes på skift i de 2 boringer - typisk 4,5 time fra hver 
boringen pr. døgn. 

Pumperne i begge boringer blev udskiftet i forbindelse med 
etabling af de nye terrænliggende råvandsstaioner. De nye 
pumper har dog samme ydelse som de gamle (30 m3/time). 
Silkeborg Kommune vurderer umiddelbart at denne 
pumpeydelse sandsynligvis er lidt for kraftig i forhold til at 
holde sænkningstragten omkring boringerne som lille som 
muligt. Af borerapporterne fremgår at sænkningen er var 
betydelig slev ved en mindre pumpeydelse end den aktuelle.   

Forbedringsforslag:

Silkeborg Kommune anbefaler:

1) at bestemme den aktuelle sænkning ved at pejle 

vandspejlet i boringerne både i ro og under drift

2) at hvis sænkningen er stor bør vandværket undersøge 

mulighederne for at reducerer pumpeydelserne - enten ved 

at udskifte til mindre råvandspumper eller montere VLT-

styring på de eksisterende. Energiøkonomisk er det ikke 

nogen god løsning af neddrosle pumpeydelsen (som det 

sker i dag) ved delvis at lukke ventilen på råvandsledningen.   

Adgangssikring af vandværksgrund
- bør normalt være indhegnet med aflåst port

- v/ mindre værker i fredelige omgivelser accepteres mindre effektiv 

afgrænsning

x

Er vandværksgrunden ren og ryddelig?

- ingen oplag af problematiske stoffer og materialer på grunden x

Boring

Vandværksgrund og vandværksbygning 

side 3 af 8
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Bemærkninger  
notér konstaterede problemer og løsningsforslag! 

Udvending vedligholdelsesstand af 

vandværksbygningen?
- tæt og robust klimaskal (tag, murværk, vinduer, døre)

- ingen adgang for mus, fugle, padder og insekter

x

Adgangssikring af vandværksbygningen?
- dør skal være aflåst

- elektronisk indbrudsalarm anbefales

x
både lås og elektronisk alarm!

Er vandværksbygningen ren/ryddelig?
- Ingen oplag af stoffer/redskaber, der kan afgive stoffer/dampe der 

kan forringe vandkvaliteten  

x

Indvendig udførelse og vedligeholdelse af 

vandværksbygningen?
- lofter, vægge og gulve bør være rene/tætte og helst med hygiejniske 

overflader især v/ åbne filtre

- evt. gulvafløb skal være sikret mod rotter og tilbageløb af kloakvand

- eventuelle ventilationsåbninger skal være forsynet med insektnet

x

Forebyggelse mod fugt-/kondensproblemer?
- installationer, gulve, vægge skal være tørre og uden kondens

- der bør være affugteranlæg og bygningen skal være tæt
x

Kompressor til beluftning
- luftfilter på indsugning

- automatisk udtømning af kondensvand fra tryktank

- vand- og olieudskiller på luftafgang?
x

Der er ingen vand/olieudskiler på luftafgang fra kompressor!

Forbedringsforslag:

Silkeborg Kommune anbefaler at montere olie/vandudskiller 

på luftafgang fra kompressor - gerne med automatisk 

stømning!

Trykfiltre
- ingen væsentlig rusttæring

- påfyldning af kalk foregår hygiejnisk forsvarligt  

x

Styring og effektivitet af filterskylning?
Hvis hyppige problemer med filtreparameterne anbefales:

- visuel kontrol af skyllevandet, bør blive klart sidst i skylleprocessen?  

- er skylleprocessen optimeret m.h.t. tid, flow, lufttilsætning

- er skyllevandsforbrug > 3 % bør vandværket forsøge at optimere 

skylleprocessen!

- skyllevandsforbruget bør måles m/separat vandmåler

x

Synlige rør, ventiler og styreorganer
- ingen knækkede splitter i ventilaksler

- ingen væsentlig rusttæring 

x

El-installationer
- er forsynet med overstrømssikring

- eltavler termograferes regelmæssigt

x

Skyllevandsafledning
- Hvis tilladelse forligger og vilkår overholdes = "god"

- må ikke give miljømæssige gener (notér hvis urenset skyllevand 

ledes til vandløb/mose/sø)

x

Har søgt og fået udledningstilladelse pr. 01.09.2015 til 
afledning af filterskyllevand til regnvandssystem - med udløb 
til Tange Sø

Håndtering og bortskaffelse  af okkerslam?

Hvis der bortskaffes okkerslam noteres: 

- firma, der afhenter og bortskaffer okkerslammet (transporttør)

- anlæg/firma der modtager/behandler okkerslammet  (modtager)

- tidspunkt for sidste afhentning (dato/mængde)!

x

Har ikke bortskaffet slam endnu - men oplyste at de ønsker 

at benytte den aftale omkring slambortskaffe som Vandrådet 

p.t. arbejder på at indgå!

Vandbehandling (funktion og driftsmæssig stand)

Filterskyllevand

Rentvandstank
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Bemærkninger  
notér konstaterede problemer og løsningsforslag! 

Adgangssikring?
- bør ligge bag hegn med aflåst låge

- låg/dæksel skal  være aflåst

- elektronisk indbrudsalarm anbefales!

x

Er åbninger beskyttet mod regn- og overfladevand, 

smådyr og anden forurening? 
- mandehul skal være ført mindst 20 cm over omgivende terræn

- dæksel skal være helt tætsluttende (nedadbøjet kant med 

tætsluttende og gummiliste mellem karm og dæksel)   

- ventilationsrør skal være ført op i tørbrønden og enden skal være 

nedadbøjet og forsynet med insektnet

- overløbsrør skal være sikret mod tilbageløb og mod adgang for 

rotter/smådyr

- ingen brandhane direkte ned i tanken!

x

Visuel vurdering af tankens hygiejniske tilstand
- ingen væsentlige slamansamlinger på bund og sider

- der må ikke tegn på snegle, insekter og andre urenheder i tanken

- Ingen tegn på revner og utætheder

- ingen indtrængning af trærødder

x

Forbyggelse mod risiko for indtrængning af 

trærødder?
- Ingen træer/buske indenfor min. 5 meter fra tanken! 

x

Der står en række træer langs med rentvandstanken! Der 
kan være risiko for at rødderne på sigt kan trænge ind i 
rentvandstanken.

Forbedringsforslag:

Silkeborg Kommune anbefaler at fælde træer indenfor en 

afstand at 5 meter fra rentvandstanken.

Regelmæssig inspektion / oprensning af 

rentvandtank?
- bør udføres regelmæssigt minimum hvert 5. år

- angiv dato for sidste inspektion/oprensning

- er eventuelle fejl og mangler udbedret
x

Tanken er ikke oprenset og inspiceret siden  2001 - dvs det 
er ca 15 år siden det sidst er udført!

Forbedringsforslag:

Silkeborg Kommune anbefaler at tanken renses og 

inspiceres i løbet af det næste års tid - og herefter 

regelmæssigt hvert 5 år!

Rentvandspumper x

VLT-styring (frekvensstyring) x

Hydrofor
- bør være monteret med gennemløb (d.v.s. 2 rør: afgang og tilgang)

- bør være af type med membranforing
x

2 små 33 liters fra 2009 med membran - blot til 
trykstødsbeskyttelse! 

Rentvandsmåler x en på hver at de 2 afgangsledninger

Prøvehane "Afgang Vandværk"
- skal findes 

- skal sidde direkte på afgangsledning (efter rentvandstank)

- bør have tydelig mærkning (prøvehane: "rent vand" - afgang 

vandværk) x

Er monteret på samme ledning som også går op til de 2 
hydroforere - dette er ikke optimalt m.h.t. at sikre helt 
retvisende prøver.

Forbedringsforslag:

Silkeborg Kommune anbefaler at flytte prøvehanen til et 

udtag direkte på afgangsledningen - der findes allerede 

udtag med gevind, der umiddelbart kan benyttes!

For kildeopsporingsmulighed bør der være:
- prøvehane efter hvert filter

- prøvehane tilgang til rentvandstank

x

Prøvehaner på ledningsnettet
- der bør være opsat prøvehaner på strategiske steder i 

ledningsnettet  

x

Størrelse af vandtab fra ledningsnet 
<5% = god, 5-10 % = acceptabel, > 10% = dårlig

x

Udpumpning (funktion og driftsmæssig stand)

Prøvehaner behandlet vand (placering, mærkning, udførelse)

Ledningsnet
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Bemærkninger  
notér konstaterede problemer og løsningsforslag! 

Kvalitet af ledningsplan? 
- ajourført?

- indeholder oplysninger om placering, dimension, alder, materiale?

- "digital" eller "på papir"?
x

Har aftale med Sweco om ajourføring af den digitale 
ledningsplan. 

Generel vurdering af ledningsnettets stand og 

renoveringsindsats?
Hvis ledninger er gamle, i dårlig stand eller stort ledningstab bør 

vandværket have planer for ledningsrenovering 
x

Der er udført en del ledningsrenovering gennem tiden. Der 
er således kun ganske få ledninger tilbage, der er udført i 
"hvid pvc", der er mindre holdbar end de nye ledningstyper.
Ledningstabet opgøres hvert år er ligger lavt på ca. 1% - fint! 

Følges lovpligtigt kontrolprogram?
- tjeck hjemmefra om det meddelt kontrolprogram følges!

x

Ja med hensyn til rentvandsprøver fra afgang vandværk og 
på ledningsnettet - fint
Vandværket har undlagt at få udtaget de krævede 
boringskontroller i 2010, 2011, 2014 og 2015 jf. det 
gældende prøvetagningsprogram. 
De sidste boringskontroller er udført i 27.09.2005 (dgu: 
77.1157) og 19.02.2001 (dgu 77.1087). 
I flg. Drikkevandsbekendtgørelsen skal der udføres en fuld 

boringskontrol hvert 4. år fra hver boringen på vandværker 

der oppumper mellem 35.000-350.000 m3/år. 

Udført opfølgning!

Silkeborg Kommune gjorde vandværket opmærksom på 

problemet i marts 2016. Vandværket har efterfølgende 

straks bestilt udtagning af boringskontroller fra begge aktive 

boringer! Silkeborg Kommune har fremsendt nyt revideret 

prøvetagningsprogram for 2016-2014 i marts 2016 - dette er 

sendt videre til Eurofins, der foretager 

drikkevandskontrollen.

Råvandskvalitet?

Gennemgå de seneste råvandsanalyser:

- "god": hvis reduceret vandtype uden spor af pesticider

- "acceptabelt": hvis oxideret vandtype evt. med spor af 

miljøfremmede stoffer under grænseværdi

- "dårlig": hvis overskridelser, der ikke kan afhjælpes ved simpel 

vandbehandling

x

Data for seneste boringskontroller udført i 27.09.2005 (mg/l): 

dgu-nr 77.1157 :  aggr.CO2: 2,2   ammonium: 0,077   jern: 

1,3   mangan: 0,17   nitrat: <0,5    sulfat: 52   pesticider: 
ingen påvist

 => Vandtype: svagt reduceret

dgu-nr 77.1087:  aggr.CO2: 2,0   ammonium: 0,046   jern: 

1,2   mangan: 0,14   nitrat: <0,5    sulfat: 54   pesticider: 
ingen påvist

 => Vandtype: svagt reduceret

BEMÆRK: der er målt høje iltindhold (8 mg/l) i disse 

boringskontroller - dette kan evt. være 

indvindingsbetinget - sænkning under filterniveau og 

dermed suger luft ned i råvandet!!! vurder 

pumpestørrelse i forhold til indvindingsbehov - overvej 

evt at udskiftes til mindre pumper???

Mikrobiologisk kvalitet af det rene vand? 
- "dårlig" hvis der er mikrobiologisk overskridelser, der ikke er 

dokumenteret af være løst

- "acceptabel" hvis der af og til er overskridelser men ingen aktuelle 

- "god" hvis der ikke har været overskridelser de senest 2 år 

x

Ingen overskridelser de sidste 4-5 år - fint!

Vandkvalitet og kontrolomfang
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Bemærkninger  
notér konstaterede problemer og løsningsforslag! 

Kemisk kvalitet af det rene vand?
- "dårlig" hvis der er overskridelser, der ikke er dokumenteret at være 

løst!

- Fokucér på evt. overskridelser på "filterparametre" (jern, mangan, 

aggr. CO 2 , turbiditet, farvetal, nitrit, ammonium, ilt o.s.v.)

x

Ingen overskridelser de sidste 4-5 år - bortset fra en 
enkeltstående overskridelse for nitrit og ammonium - dette 
blev hurtigt bragt i orden igen!

Er uddannelseskrav til den driftsansvarlige opfyldt?
- er der udpeget en driftsansvarlig

- har denne gennemført lovpligtigt drifts- og hygiejnekursus? 

x

Navn på driftsansvarlig: 
Thomas Hedegaard

Har gennemført følgende FVD-kurser: 
- Driftkursus pr. 06.02.2014 og 
- Hygiejnekursus pr. 01.05.2015

Er kvalitetssikringssystem indført?                 
- krav fra 2015 ved >17.000 m 3 /år

- skal omfatte kortlægning af risikopunkter, udarbejdelse og 

opfølgning på handleplaner

Er risikopunkter kortlagt?

Er der lavet handleplaner?

Opfølgning på handleplaner?

Kendskab til Silkeborg Kommunes Beredskabsplan 

for vandforsyning

Link til planen:

http://silkeborgkommune.dk/Borger/Miljoe-energi-og-affald/Grundvand-

og-drikkevand/Beredskabsplan-for-vandforsyning

x

Vandværket har lavet link direkte til Silkeborg kommunes 
beredskabsplan og telefonlister - fint!

Vandværkets egen beredskabsplan?
- "acceptabel" hvis ajourført telefonliste over bestyrelsesmedlemmer, 

håndværkere, følsomme forbrugere m.v.?

- "god" hvis der også er planer for håndtering af relevante 

nødsituationer

Henvis til "Skabelon for vandværkets egen beredskabsplan" findes på 

ovennævnte link.

x

Vandværket har en opdateret beredskabsplan med 
ajourførte telefonlister m.v. - meget fint!

Nødforsyningsmulighed? 
- "god" hvis fast ledningsforbindelse til nabovandværk

- "acceptabelt" hvis vandværket har plan for anden form for 

nødforsyning

x

Der er ingen faste nødforsyningsledninger til andet 
vandværk! 
I vandværkets beredskabsplan har vandværket beskrevet 
hvordan der i en nødsituation kan laves midlertidlige 
nødforsyningsledninger til nabovandværk og/eller 
nødforsyning med drikkevand vha transportale tanke.  

Forbedringsforslag:

Silkeborg Kommune vil anbefale at vandværket arbejder for 

etablering af ringforbindelser til Roe og Nørskovlund 

Vandværker. 

Forsyningssikkerhed (råvand)
- "god"  hvis flere boringer, der indvinder fra forskellige magasiner

- "acceptabel"  hvis 1-2 boringer indvinder fra samme velbeskyttet 

magasin

- "dårlig" hvis én boring, der er sårbar eller i dårlig stand x

Er kun acceptabel da der er 2 boringer, der indvinder fra 
samme magasin.

Forbedringsforslag:

At vandværket på sigt planlægger for etablering af en ny 

kildeplads udenfor Ans By - vi drøftede det måske kunne 

være en mulighed at overveje en placering i den begravede 

dal sydvest for vandværket. 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

Kvalitetsstyring / hygiejnekursus
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Bemærkninger  
notér konstaterede problemer og løsningsforslag! 

Forsyningssikkerhed v/ strømudfald?

- "god" hvis der er nødstrømsgenerator eller aftale om levering af 

nødgenerator ved strømudfald

- "Acceptabel" hvis der er stik for tilslutning af mobil nødgenerator 

eller højdebeholder, der sikrer en nødvandforsyning 

- "dårlig" hvis det ikke er muligt at opretholde nogen form for forsyning 

under strømudfald

x

Der kan ikke opretholdes forsyning ved strømudfald!
Dette er dog acceptabelt her da det er uderst sjællent der er 
længerevarende strømudfald og fordi der ikke er store 
særligt følsomme forbrugere i forsyningsområdet.

Forbedringsforslag:

At montere elstik, der muliggør tilkobling af 

nødstrømsgenerator til henholdsvis vandværk og 

råvandpumper eller

At montere en fast nødstrømsgenerator på vandværket, der 

som minimum kan sikre udpumpning og gerne også drift af 

råvandspumperne i tilfælde af strømudfald.  

Information om drikkevandskvaliteten
- på hjemmeside 

- på generalforsamling

- link til vandværkets analyse på jupiter

x

De seneste vandprøver ligges på vandværkets hjemmeside. 

Fra vandværkets hjemmeside linkes til Jupiter, hvor alle 

godkendte vandanalyser for vandværket er tilgængelige. 

Er takstblad godkendt af kommunen?     
- Ifølge § 53 i VFL skal vandværker hvert år fastsætte takster for drifts- 

og anlægsbidrag. Disse skal fremsendes  til godkendelse hos 

kommunen!

x

Seneste godkendte takstblad gælder for? 2016  

Forklaring til angivet vurdering:

Forbrugerinformation

Takstblade

God:  anvendes ud for de komponenter, hvor forholdene er helt i orden, og der ikke kræves yderligere opmærksomhed.

Acceptabel:  anvendes i de tilfælde, hvor forholdene ikke direkte truer drikkevandskvaliteten, men hvor der alligevel kan være grundlag 

for forbedringer. Dårlig:  anvendes i de tilfælde, hvor der er tale om forhold, der ikke lever op til kravene, og som skal ændres.
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Billeder fra tilsynet
1 Kildepladsen med de 2 indvindingsboringer

2 Råvandsstationerne   -  dgu-nr: 77.1087 (tv) og dgu-nr: 77.1157 (th) 



3 Ans Vandværk set fra Lyngbakkevej - vandværksgrunden er indhegnet og port er aflåst - fint!

4 Rentvandstanken - bemærk! træer meget tæt på tanken => risiko for trærødder kan trænge ind i tanken!



5 Kompressor  (tv)              flowmåler/regulator for luft til beluftning af råvandet (th)  

6 Trykfilter (tv)                                                    skyllevandspumpe og luftblæser (th)



7 Tv: Ventil på råvandstilgang - bemærk ventilen er delvis lukket (droslet) for at reducerer råvandsflow - dette er er ikke 
energiøkonomisk optimalt!
Th: udluftning til rentvandstank - er forsynet med "svamp" - fint!

8 Tv: Prøvehane for tilgang filter
Th: Prøvehane afgang vandværk - bemærk! ikke optimalt at prøvehane sidder på samme rør som hydroforerne!



9 Styring og SRO

10 Affugter i vandværksbygningen



11 Udpumpningspumper til de 2 trykzoner

12 Målere på de 2 afgangsledninger (udpumpet vand)


