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Teknisk tilsyn på Nærum og Trørød vandværker - tilsynsbrev

5. april 2019

Rudersdal Kommune foretog den 2018 teknisk tilsyn på Nærum og
Trørød vandværker m.fl.. Tilsynet blev udført efter Vandforsyningsloven
og Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Sagsnr. 2018-6021
Peter Rasmussen
Biolog
PERA@rudersdal.dk

Tilsynet omfattede Nærum og Trørød vandværker, Holte vandtårn og
indvindingsboringer DGU-nr. 194.638 og 194.159.

Dir. tlf. 46 11 24 10

Ved tilsynet deltog Jimmi Jørgensen, Novafos (anlægspasser)
Elisabeth Hartelius, Novafos, Lise Cold, Rambøll og Katrine Petersen og
Peter Rasmussen, Rudersdal Kommune.
På baggrund af tilsynet er vedlagte tilsynsrapport udarbejdet.
Generelt kunne det konstateres, at vandværker, boringer og vandtårn
indretningsmæssigt og funktionelt er alderssvarende, men
tilfredsstillende med løbende forbedringer.
Anlæggene driftes hensigtsmæssigt og fremstår i god vedligeholdelsesog renholdelsestilstand, ligesom de sikkerhedsmæssigt er i orden (se
tilsynrapporten).
Det er konstateret, at Novafos ikke lever op til kravene i
bekendtgørelsens kapitel 8 om information til forbrugerne (se
tilsynrapporten).
Opfølgning
Novafos har efter tilsynet meddelt at boringer efterses, pejles og
tømmes tre gange årligt.

Åbningstid
Mandag-tirsdag kl. 10-15
Onsdag lukket
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-11

Novafos skal forbedre informationen til forbrugerne om vandforsyning og
kvalitet på sin hjemmeside, således at denne er i overenstemmelse med
bestemmelserne i drikkevandsbekendtgørelsens § 29. Novafos har
ultimo januar 2019 meddelt, at man var i gang med denne forbedring.
Oplysningerne er dags dato ikke i tilstrækkeligt omfang tilgængelige på
hjemmesiden. Rudersdal Kommune vil følge op på dette.
Offentliggørelse
I henhold til drikkevandsbekendtgørelsens § 25, stk. 5, skal Rudersdal
Kommune, som tilsynsmyndighed, offentligøre tilynets indhold og
resultat. Dette vil ske på kommunens hjemmeside.

Venlig hilsen

Peter Rasmussen
Biolog
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