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INDLEDNING

Denne rapport redegør for teknisk tilsyn på Arnøje Vandværk i 2019.
Tilsynsførende

Mette Creutzfeldt

Dato for tilsyn

23. oktober 2019

Dato for forrige tilsyn

10. august 2010

Almindeligt tilsyn

X

Opfølgende tilsyn

Arnøje Vandværk - Tilsyn - Tilsyn (04/1848)

Tilstede ved tilsynet

Svend Frandsen (Arnøje Vandværk), Sanne Bagge, Rasmus Nørregaard og Mette
Creutzfeldt

Sagsnavn
Lovgrundlag

Vandforsyningslov, jf. lovbek. nr. 118 af 22/02/2018
Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg nr. 524 af
01/05/2019

STAMDATA

Vandforsyningens navn
Beliggenhedsadresse
Vandforsyningens postadresse
Vandforsyningens e-mailadresse
Vandforsyningens hjemmeside
Vandforsyningens CVR/P-nummer
Anlæggets navn
Formand for anlægget
Kontaktperson
Telefonnummer til formand/kontaktperson
Jupiter ID
Indvindingstilladelse (m3/år, udløbsdato)
Indvinding seneste år

Arnøje Vandværk a.m.b.a.

Hellestedvej 2A, 4660 Store Heddinge
Barupvejen 2, 4660 Store Heddinge
kontakt@arnøje-vandværk.dk
www.arnøje-vandværk.dk
35190201
Arnøje Vandværk
Jørgen Larsen
Jørgen Larsen/Svend Frandsen (vandværksbestyrer)
20331084/25705712
56307
15.000m3/år, udløber 15. juli 2046
14.240 (2018)

Antal forbrugere, opgjort efter antal målere

150

Prøvetagningssteder v. vandkvalitetsmåling
(angiv antal steder og adresser)

(vil fremgå i kontrolprogrammet)

KONTROLPROGRAM OG VANDKVALITET

Type
Begrænset
kontrol
Normal kontrol
Udvidet kontrol
Uorganiske
sporstoffer
Organiske
mikroforureninger
Borings-kontrol
Pesticider - ekstra

Krav 201
2
½
½
½
½

X

½

X

201
3
X

201
4

X

201
6

2017

X
X
X

2018

X
X

X
X

1/5

201
5
X

2019
X

X
X
X

X

X
X

N,NDimenthylsulfamid OK

Ok
OK

X
Chloridazon
DesphenylChloridazon
og
MethylDesphenylChloridazon
OK

OK
OK

X

X

Opfyldt

Chlorthalonilamidsulfonsyre OK

OK
OK

Ammoniak og Ammonium:
Der har været en overskridelse på ammoniak og ammonium i jan. 2019, men er under grænseværdien ved
analysen, som er udtaget den 16. april 2019. Det ses af nedenstående graf, at der ellers ikke har været
problemer.

Kilde: Udtræk fra Jupiter den 18. sept. 2019.

I tilsynsnotatet fra 2011 er det nævnt at parametrene for fluorid, magnesium og nikkel ligger tæt på
grænseværdierne. På nedenstående tabeller ses, at det nu kun er fluorid, som ligger tæt på
grænseværdien.
Fluorid:
Der er et højt indhold af Fluorid, men grænseværdien er overholdt siden 2013.

Udtræk fra Jupiter den 18. sept. 2019.09.18

Magnesium:

Udtræk fra Jupiter den 18. sept. 2019.09.18

Nikkel:

Udtræk fra Jupiter den 18. sept. 2019.09.18

Gennemgang af vandværkets egenkontrol/driftskontrol

TILSYNSSKEMA
Baggrundsdata

Ja

Nej

Har vandforsyningen et ledelsessystem?

x

Foreligger egen tilstandsrapport?

x

Foreligger tilstandsrapport fra eksterne
rådgivere?
Har vandforsyningen en beredskabsplan?
Kan vandforsyningsanlægget nødforsynes med
vand?
Kan vandforsyningsanlægget nødforsynes med
strøm?

(x)
x
x

Sidste godkendte takstblad

Store Heddinge Vandværk

(x)

Har kommunen udarbejdet en indsatsplan?

Overholder anlægget
underretningsforpligtelserne til forbrugerne?

Danwatec har gennemgået
vandværket og er kommet med
anbefalinger
Fremgår på hjemmesiden –
www.arnøje-vandværk.dk

x

Foreligger vedligeholdelsesplan?

Er den kommunale indsatsplan fulgt?
Overholder anlægget
underretningsforpligtelserne til
kommunalbestyrelsen?

Bemærkning

x
-

Danwatec har gennemgået
vandværket og er kommet med
anbefalinger
Storstrøms Amt har udarbejdet en
indsatsplan i 2006

-

x

x

Generel beskrivelse af
drikkevandskvalitet, overskridelser
af vandkvalitetskrav, telefonnr. emailadresse mv. skal være
tilgængeligt på vandværkets
hjemmeside, jf. Bekendtgørelse om
Vandkvalitet og tilsyn med
vandforsyningsanlæg § 29, stk. 3.
2019

Vandbehandling

VANDVÆRKSBYGNING
Ja
Aflåst

Nej

x

Tilstand
God

Acceptabel

Dårlig

x

Indhegnet

x

Alarmsikret mod hærværk/terror

x

Luftindtag og ventilation beskyttet
x
Bemærkninger:
Vandværket får vandværksgrunden indhegnet i løbet af 2020.
VEDLIGEHOLDELSESTILSTAND
Ja

Nej

Udv. vedligeholdelse af bygning

Tilstand
God

Acceptabel

x

Indv. vedligeholdelse af bygning

x

Rentvandspumper
Rentvandspumper, antal

3

Rentvandspumper, alder

?

Interne pumper
Interne pumper, antal

1 pumpe til skyllevand

Interne pumper, alder

?

Hydrofor

x

Hydrofor, antal

1

Størrelse på Hydrofor

235 liter

Placering / mærkning af prøvetagningshane

x

Vandmåler råvand

x

Vandmåler skyllevand

x

Vandmåler afgang

x

SRO-anlæg
Affugtningsanlæg

x
x

Tilbageløbsventiler og styreorganer
Afløb i gulv

x

Rottespærre i afløb

x

Sikring mod optrængning af kloakvand

x

Sikring mod indtrængning af regnvand

x

Terrænfald fra vandværksbygning

x

Synlige rør
Bemærkninger:
Måling af skyllevand: Difference mellem produceret vand (måler efter filterne) og vandmåler afgang.

Dårlig

Rottesikring: En gulv-rist til afløb til den helt aflukkede bundfældningstank, er fastskruet i betongulvet.
Rørføringen ind i bundfældningstank er frit fra tankvæggen.
Sikring mod indtrængen af kloak- og regnvand: Arnøje Vandværk er højere liggende end terrænkoten og har
sokkel uden gennemføringer. Boringen er helt aflukket og
rørstykket m/prop er ca. 75 cm. over terræn.
ILTNING / FILTERANLÆG
Ja
Type iltningsanlæg

Nej

Tilstand
God

Acceptabel

Dårlig

Afblæsningsenhed og kapselblæser

Luftindtag og ventilation beskyttet
Iltningsanlæg
Iltningsaggregater
Reaktionsbassin

x

Åbne filteranlæg

x

Trykfilteranlæg

x

Anden vandbehandling
Ved anden vandbehandling, hvilken type (fx
kulfilter eller UV)
Bemærkninger: 2 stk. lukkede for- og efterfilter i et.

x

RENTVANDSBEHOLDER
Ja
Beliggenhed over terræn
Volumen (m³)

Nej

Acceptabel

Ca. 50
Et kammer
Under
bygning

Indhegnet
x

Tætliggende beplantning og/eller trærødder

x

Udvendig vedligeholdelse
Dato for seneste indvendige inspektion

2017

Beholderinspektion udført af (virksomhed)

Hildebarndt VVS

Fri for utætheder (synlige)

God

x

Et eller to rentvandsbeholdere/kamre

Renholdt og ryddeligt

Tilstand

x

Aflåst låge eller lem

x

Tætsluttende låg

x

Ventilationsåbning

x

Ventilations åbning beskyttet

x

Alarm for høj vandstand

x

Dårlig

Alarm for lav vandstand

x

Overløbsrør

x

Overløbsrør beskyttet
Er der prøveudtagningshaner
x
Er der på vandværket mulighed for at brandbiler
x
kan hente vand
Bemærkninger:
Firmaet Hildebrandt A7S har ikke fremsendt inspektionsrapport for seneste udførelse (2016). Faktura
foreligger og er fremsendt i kopi til Stevns Kommune. Der er bestilt inspektion v/operatør DANWATEC i
første kvartal 2020. DANWATEC opsætter intervalplan for kommende inspektioner jfr. regelsæt.

SKYLLEVAND
Ja

Nej

Tilstand
God

Acceptabel

Skyllefrekvens (for- / efterfiltre)

Filter 1: ca hver 4. dag og filter 2 ca. hver 6. dag

Mængde skyllevand pr. gang

Filter 1: 120m3 og filter 2: 200m3

Skylning sker manuelt eller automatisk

Automatisk

Skylning med (rent vand/råvand/luft)

Rent vand

Bundfældningsbassin
Henstand i timer
Indhegnet
Aflåst låge
Renholdt og ryddeligt
Udledning af skyllevand
Genbrug af skyllevand

Dårlig

x
Tidsstyret udpumpning efter skylleproces på 24 timer
for at sikre segmentbundfældning.
x
x
x
Via markdræn til Sandbækken (rørlagt) på markstykke
til syd/vest for Hellestedvej 7, 4660 Store Heddinge.
Drænkort bekræftet dette.
x

Er der vilkår i tilladelse for skyllevand
x
Oplysninger om slutdisponering af slam, herunder
x
okkerslam
Bemærkninger: Jørgen Sørensens Maskinstation, Trommeslagervej 22, 4660 Store Heddinge opsuger og
bortskaffer bundfældningssegmentet. Opgaven udføres efter behov og opmåling ved inspektioner. Indgår i
kommende aftalte årlige servicebesøg v/DANWATEC. Normalt interval er hvert 5.-år eller mere for opsug.

LEDNINGSNET
Karakter af tegningsmateriale

Digital – abonnement på LE34 – LER-Ledningskort med
adgang via egen hjemmeside.

RENTVANDSLEDNINGER
Ja

Nej

Tilstand

Samlet længde

God
Kan ses på hjemmesiden

Sektionering

ja

Alder på ledningsnet

Det ældste er fra 1992

Materiale

PE m.m.

Årligt tab på ledningsnet

2,2%

Er der etableret sikring mod tilbageløb hos
relevante virksomheder m.fl.
Er der brandhaner på ledningsnettet
Bemærkninger:

Dårlig

Der er ingen virksomheder
x

Trykforøgningssektion

x

Trykreduktionssektion
Brønde på ledningsnettet

x

Udluftningsbrønde

Acceptabel

x
x

Indvindingsboringer

Boring DGU-nr.

218.1061

Lokal-nr.
Etableret

1992

Renoveret
Beliggenhed

Ved
vandværksbygning
Ja
Nej

Indhegning/afgrænsning
Renholdt og ryddeligt

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

x
x
x
x
Overbygning
Ja

Aflåst dæksel eller lem

Nej

x

Er 10 m bælte udlagt og afgrænset?
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt?
Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde
(BNBO)?
Boringens placering
(tørbrønd/overbygning/hus/vandværksbygning)

Ja

Nej

x

Alarmsikring mod hærværk / terror

x

Ventilation af tørbrønden
Tæt bund, sider og dæksel

x

Er brønden tør?

x

Forerørsforsegling

x

Tætte rørgennemføringer

x

Terrænfald fra bygværk

x

Renholdt og ryddeligt

x

Mærkning af boring (DGU nr.)

x

Pejlemulighed

x

Angivelse af pejlepunkt

x

Prøvetagningshane

x

Vandtæt aflukning af borerør

x

Udluftningsstuds afsluttet over terræn
Udluftning nedadvendt m. insektnet
Bemærkninger:
Boringen får alarmsikring, så der kommer advarsel og rentvandspumpen stopper, hvis overdækning til
boring åbnes. Sikringen udføres inden udgang af 2019 v/DANWATEC.

Billeder fra tilsyn
Billeder af boring og overbygning– DGU nr. 218.1061:

Billeder af vandværk:

Råvand ind til beluftningsenhed:

Råvandspumper:

Filtre:

Hydrofor og Simatic (system til styring af filterskyllevand)

Net ved indtræk til affugtningsanlæg:

Kapselblæser:

