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Teknisk Hygiejnisk tilsyn på Færgebakkerne Vandværk 2019
Holbæk Kommune har den 4. juni 2019 foretaget teknisk hygiejnisk tilsyn på Færgebakkerne Vandværk.
Fra Færgebakkerne Vandværk deltog Jørgen Lang Jørgensen og Bjarne Søeborg. Tilsynet blev udført af
miljøsagsbehandler Christina Green og Rikke Kepp fra Holbæk Kommune.
Tilsynet har hjemmel i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg1.
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Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:
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Ved tilsynet fortalte Bjarne at tagpappet oven på iltningstårnet var begyndt at krænge af. Tagpappet skal
derfor hurtigst muligt repareres så regnvand mv. ikke kan komme ind i iltningstårnet. Vi skal bede om en
tilbagemelding senest d. 15. august 2019 med besked om hvornår tagpappet repareres.
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Vandværket
Vandværket var pænt og rent ved tilsynet.

Ved tilsynet kunne armeringsjernet ses på vandværkets undertag. Vandværkets undertag skal derfor
renoveres inden næste tilsyn i år 2020.
Gældende for vandværkets boringer
Råvandskvalitet
Der er ikke fundet pesticider i værkets to boringer. Der er udført analyse af råvandet i begge boringer i år
2018.
Behandlingsparametre
Alle behandlingsparametre er meget høje, og viser at jeres iltning og filtrering ikke fungerer optimalt. Vi er
bekendt med at det er svært at få styr på behandlingsparametrene når jeres vandleverance varierer
meget over året, som følge af at I er et sommerhusvandværk.
I skal inden næste tilsyn i 2020 have bragt alle behandlingsparametre til et lavere og mere stabilt niveau. I
bør derfor tale med jeres rådgiver mht. at få ændret på jeres vandbehandling. Koncentrationerne for
behandlingsparametrene er vist herunder:
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Mikrobiologi
De mikrobiologiske parametre har de seneste år været særdeles fine og vidner om en god hygiejne på
værket.
Indvindingsmængde
Jeres tilladelse til indvinding af vand er på årligt 30.000m3. Jeres årlige indvinding er normalt på
24.000m3. Tilladelse og indvindingsmængde stemmer derfor godt overens.
Overholdelse af jeres prøveplan
På basis af bestemmelserne i drikkevandsbekendtgørelsen har vi gennemgået analyserne udtaget i 2018
og 2019 og noteret, at det lovpligtige program er overholdt.
Moniteringsboringer
I år 2018 har I fået udtaget vandprøver fra moniteringsboringerne DGU nr. 198.707 og 198.708 hvor der
er analyseret for af ilt, sulfat og nitrat. Resultaterne af vandprøverne kunne som bekendt ikke anvendes,
og vi har aftalt, at vi i Holbæk Kommune bekoster udtag og analyse af vandprøverne i år 2019. Derefter
forventer vi, at I igen tager boringerne ind i jeres prøvetagningsprogram som tidligere aftalt.
Bundfældningstank
Jeres skyllevand ledes til bundfældningstank hvorefter det ledes til spildevandskloakken. Når
bundfældningstanken på sigt skal tømmes, skal I huske forinden af kontakte os, og tale om hvilke stoffer
slammet skal analyseres for.
Takstblad
Jeres takstblad skal indsendes til os hvert år til vores godkendelse. På tilsynet forklarede I, at taksterne
har været uændret og derfor ikke har været indsendt til os siden 2015. Fremover skal takstbladet
indsendes hvert år.
Ansvarsforhold og indførelse af bekendtgørelse om kvalitetssikring
Som vi er det oplyst er Færgebakkerne Vandværk ejet af grundejerforeningen og drives af
grundejerforeningens bestyrelse. Vi synes at I med fordel kan overveje om de to områder kan adskilles.
Drift og administration af et vandværk er et forholdsvist stort arbejde og ved at opdele tingene vil de to
områder kunne få hvert sit fokus af hver sin bestyrelse.
Ved tilsynet fortalte Bjarne Søeborg at han udtræder af bestyrelsen og som vandværkspasser d. 1. juli
2019. I skal huske at melde ind til os i Holbæk Kommune mht. hvem der bliver ny vandværkspasser og

VBAF Vækst og Bæredygtighed
Kanalstræde 2 │ 4300 Holbæk │ tlf. 72 36 36 36 │ e-mail post@holb.dk

kontaktperson, så vi altid kan få fat på én ved vandkvalitetsproblemer mv. Samtidig skal I huske at den
der har sin gang på værket skal have gennemgået et hygiejne- og driftkursus, jf. Bekendtgørelse nr. 132
om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg. Samme bekendtgørelse siger at I skal have indført
kvalitetssikring på værket. Ved det kommende tilsyn i år 2020 skal I have indført kvalitetssikring.
Næste tilsyn
På baggrund af ovenstående er vi blevet enige om at sætte Færgebakkernes Vandværk på til tilsyn
allerede til næste år. Så får vi også hilst på den nye vandværkspasser.

Hvis der er spørgsmål til tilsynsbrevet, er I velkommen til at kontakte os på tlf.: 7236 4110 eller på
mailadresse: grundvand@holb.dk.

Med venlig hilsen
Rikke Planeta Kepp
Miljøsagsbehandler
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