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Baggrund og resumé. 
Marts 2012 er Tendrup Vandværk gennemgået sammen med vandværks-passer Henning 
Hald Laursen med hovedvægten lagt på en beskrivelse og en generel vurdering af vandvær-
kets anlæg og specielt muligheden for ændringer og forbedringer på boring nr. 2. 
 
Senere er det aftalt, at vandværkets analyser også vurderet med hensyn til om fordelingen af 
prøver over året er hensigtsmæssig, og om vandværket har mulighed for at køre med reduce-
ret program. 
 
Ud fra de indsamlede data og oplysninger er der givet forslag til forbedringer herunder om 
artesisk indvindingsboring. Rapporten kan indgå i vandværkets fremtidig beslutninger om, 
hvordan vandværket skal drives, dokumenteres og passes.  
 
I forbindelse med vurderingen af analyser har vi lagt udvalgte data på den tekniske hjemme-
side - www.mitdrikkevand.dk.  
 
Rapporten indeholder i bilag udvalgte analyseoversigter, og der er mulighed for at se grafer. 
Det kan senere drøftes, om vandværket i fremtiden ønsker at benytte den udvidede tekniske 
hjemmeside til løbende dokumentation af tilstanden, som et supplement til den nuværende 
overvågning og teknisk ledelse. 
 
Rapporten kan let udvides til at være en uvildig tilstandsrapport med handlingsplan og pro-
gram for egenkontrol og overvågning efter FVD´s håndbog nr. 5. I bilag ses de skemaer, som 
benyttes, men dette er kun til orientering, da de p.t. ikke er berarbejdede. 

Hovedkonklusioner med anbefalinger. 
Generelt om vandværket. 
Ud fra besigtigelsen, gennemgang af materialer og data vurderes Tendrup vandværk som 
velfungerende og pænt vedligeholdt. Alt vurderes umiddelbart at være i en god tilstand. 
 
Såfremt vandværkets bestyrelse og driftsleder ønsker et system til bedre dokumentation og et 
tekniske ledelsessystem, kan rapporten suppleres med et egenkontrol– og overvågningspro-
gram, som indeholder en arbejdsbeskrivelse og forslag til instrukser. 
Dette projekt kan medføre, at bestyrelsen og vandværkspasser får udarbejdet en manual for 
driften og opbygget et fagligt netværk, som kan sikre dokumentationen og øge sikkerheden 
for driften - herunder at ny viden opdateres, og at gammel viden ikke går tabt. Dette forslag 
kalder vi for projekt KUV, som er omtalt senere. 
 
Kildeplads og indvindingsboringer. 
Vandværket har 1 kildeplads.  
Der indvindes fra 2 boringer - B1/DGU nr. 79.768 og B2/DGU nr. 79.548.  
 
Det undersøges, hvordan boringen evt. kan undersøges og ombygges, så der kan monteres en 
moderne terrænstation som overbygning i stedet for det nuværende anlæg med overløb. 
Læs mere under handlingsplan. 

www.mitdrikkevand.dk


Side  4 B   - april 2012    DVN  - Dansk Vand- & Naturcenter 

Rapport 2012 Tendrup Vandværk 

 
Råvandskvalitet. 
De ordinære prøver er opstillet i et overskueligt skema, og udvalgte parametre er vist i bilag 
med graf. 
Der er ikke fundet tegn på forureninger. 
 
Drikkevandets kvalitet. 
Samtlige tilgængelige drikkevandsanalyser er gennemgået elektronisk og vises på 
www.mitdrikkevand.dk, hvorfra der er hentet udvalgte oversigter samt grafer i bilag. 
 
I bilag 1.8 ses en vurdering af de gennemførte obligatoriske analysekontroller.  
 
Konklusion om analyser: 
Det vil være en fordel, at vandværket selv er tilstede ved hver prøvetagning og forlanger en 
bedre fordeling over året og selv angiver hvornår der skal udføres fordelt over kvartaler samt 
holde kontrol med hvornår boringskontrol udføres. 
Det vil også være en økonomisk fordel at få ændret analyseprogrammet, idet der i øjeblikket 
vil være muligt at få reduceret program på sporstoffer og organiske mikroforureninger, se bi-
lag 1.8. 
 
Egenkontrol og overvågning. 
• Der anbefales en arbejdsbeskrivelse af vandværkets egenkontrol program og overvåg-

ning. 
• Rapporten kan let udvides med forslag og tilstandsrapport. 
• Egenkontrol kan let og billigt udvides med egenkontrol for bakterier. 
• Det anbefales at indføre KUV -  Kollektiv Udvidet Vandværkspasning, som en ekstra 

god sikkerhed for at sikre den bedst mulige pasning og løsning af problemer, når og 
hvis de opstår. Med KUV er viden og assistance sat i system ved brug af IT-systemet 
”mitdrikkevand.dk”, her ligger allerede vandværkets oversigter mht. analyser og andre 
nøgletal, og data kan følges her, hvis vandværket ønsker dette. 

 
Er der nogle af forslagene som ønskes uddybet, kan I kontakte DVN. 
 
 

Hovedkonklusioner med anbefalinger - fortsat. 

www.mitdrikkevand.dk
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Beskrivelse - Indvindingsopland. 
Indvindingsoplandet er udlagt som 
område for drikkevandsinteresse og 
nitratfølsomt.  
 
Indvindingsoplandet er beliggende 
i områder med natur og landbrugs-
drift. 
 
Vurdering af indvindingsopland. 
 
Ifølge borejournalen er grund-
vandsmagasinet godt beskyttet. 
 
 
 
 
 
 
Kort beskrivelse, Kildeplads 
Vandværket indvinder fra 2 boringer. 
B1/79.768 er 76 meter dyb. Filtersat 62-76 m.u.t. i kalk/kridt. 
B2/79.548 er 80 meter dyb. Boringen er uforet i 62-80 m.u.t. i kalk/kridt. 
 
Vurdering af kildepladser. 
I handlingsplanen ses forslag til forbedring af boring 2 /DGU nr. 79.548. 

Vandværkets indvindingsopland: 

B1/DGU 79.768 

B2/DGU 79.548 
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Vandværkets boringer. 

Boringernes jordlag er illustreret på tegningen herunder.  
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Oplysninger og noter om råvandsledninger, indvindingsboringer boringer m.m. 
 
Indvindingsboringer. 
 
B1 ligger inde på vandværket, mens B2 ligger udenfor i en betonbrønd.  
Begge har overløb ned til bækken ved stilstand. 
 
Under handlingsplan er der givet forslag til opgaver vedrørende boring B2, 79.548. 
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Beskrivelse af anlægget. 
 

Vandet indvindes fra 2 boringer. Vandet renses i trykfilter. Herefter ledes det rene drikke-
vand til rentvandstank. Vandet pumpes ud til forbrugerne via frekvensstyret udpumpningsan-
læg og via 1 udgang med elektroniske måler.  
Vandværket forsyner ca. 130 forbrugere. 
Vandværket består af : 

Komponent  Type Alder Kapacitet 

Boring 2 - DGU 79.548   13 m³/t 

Udpumpningsanlæg CR12 + CR10  22 m³/t 

Rentvandstank Perstorf 2004 90 m³ 

    

    

    

    

Boring 1 - DGU 79.768    m³/t 

Trykfilter   14 m³/t 

Membranhydrofor    

1 udgang med 
vandmålere 

Udpumpningsanlæg   

Rentvandstank  

Trykfilter 
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Indretning af vandværk. 

Kompressor  

Nedgang rentv.tank 

Affugter 

El-/Styretavle 

Rentvandstank  

Råvandsmåler 

Trykfilter 

Skyllepumpe 

Elekt. måler 

Udpumpning 

Membran-
hydrofor 

Kapselblæser 

Boring 1 
Boring 2 
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Oplysninger om anlægget, noter og drikkevandskvalitet m.m. 
 
Vurdering af drikkevandsanalyser (evt. grafer). 
Drikkevandet overvåges via de obligatoriske analyser, og det ses, at drikkevandet de seneste 
år overholder kravene med undtagelse af en mindre overskridelse af coliforme bakterier. 
 
 
Følge udvalgte nøgleparametre og e-log: 
De manuelle kontrolaflæsninger f.eks. pejlinger, kapacitetsaflæsninger for dykpumper, elmå-
lere, trykaflæsninger samt egenkontrol for driften, hændelseslog til dokumentation (DDS) 
kan med fordel indtastes i tekniske hjemmeside (mitdrikkevand.dk).  
På den måde kan udvalgte tal overvågnes over lang tid som tidsserier, og også små ændrin-
ger vil kunne opdages. 
 
Et eksempel er udvikling i analyseparametre, som ses i bilag. 
Flere kan ses ved opslag på www.mitdrikkevand.dk. 
 
 

www.mitdrikkevand.dk
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HANDLINGSPLAN - forslag til opgaver i 2012. 

1. Indvindingsboring nr. 2. 
 
Det anbefales at udføre et simpelt forsøg på boring nr. 2 ved gradvis tætning af udløbet og 
samtidig måle overtrykket med et gennemsigtigt stigrør, så vandstanden kan følges, samtidig 
med at overløbet gradvis standses.  
Vandstanden kan samtidig følges, når hhv. B1 og B2 pumper vand ind. 
 
Det anbefales, at forsøget kun udføres af en brøndborer, som også kan give forslag til, hvor-
dan boringen kan føres op og ændre det nuværende anlæg til en boring med en moderne ter-
rænstation. 
Det vurderes, at dette vil kunne gennemføres med en passende sikring af den nuværende bo-
ring ved en forlængelse af forerøret og opfyldning af tørbrønden med beton, men dette skal 
naturligvis dokumenteres af et brøndborerfirma med stor erfaring. 
 
Det anbefales indtil videre at få monteret en tilbageløbssikring (f.eks. et rør med en ensretter 
klap på udløbsrør fra B2), så der ikke opstå problemer med dyr. Denne anbefaling gælder 
også B1 og afløb generelt fra vandværket. 
 
 
2. Udpumpning af drikkevand, prøvehane og overvågning. 
Der anbefales egenkontrol for coliforme bakterier pr. måned  
 
Det anbefales, at der altid er en fra vandværket, når der tages prøver, og at fordelingen af 
prøverne over året er så god som muligt og som aftalt, se eksempel i bilag 1.8. 
 
I forbindelse med prøvetagningen lukkes for ventil i membranhydrofor, og der indføres pro-
cedure for, at vandet udskiftes så godt som muligt f.eks. en gang pr. måned. 
 
 
3. Bygning og rentvandstank 
Det anbefales at få udarbejdet en arbejdsbeskrivelse for vandværkspasning med instrukser 
mht. hygiejneregler. Der opsættes et regelsæt for hvilke data, der skal indsamles og vurderes 
løbende.  
 
 
4. Tilstandsrapport og Egenkontrolprogram samt e-arkiv for ledelse. 
Det vil være forholdsvis enkelt at udvide denne rapport til at være en tilstandsrapport og let 
at indføre et arbejdsprogram, hvor der er beskrivelse og dokumentation - et ledelsessystem 
som de fleste kommuner efterspørger. 
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Bilag 
 
 
Bilag 1.1  Kapacitetsdiagram (side 12)  
 
Bilag 1.2 Stamdata (side 13)  *) 
 
Bilag 1.3 Baggrundsdata (side 14) 
 
Bilag 1.4  Tilstandsvurdering indvindingsopland og kildeplads (side 15) 
 
Bilag 1.5 Tilstandsvurdering boringer (side 16) 
 
Bilag 1.6  Tilstandsvurdering vandværk (side 20) 
 
Bilag 1.7 Analyse resultater (side 23) 
 
Bilag 1.8 Analysestyring (side 27) 
 
Bilag 1.9 Foto - de vigtigste fotos for boringer og vandværk (side 29) 
 
 
 
*) Bemærkninger til tilstandsskemaer bilag 1.2 til 1.6: 
 
Disse skemaer indgår i vandværkets tilstandsrapport efter FVD håndbog nr. 5, som p.t. ikke 
er udført. Skemaerne er indsat til orientering. 
 
 



Side  12 B   - april 2012    DVN  - Dansk Vand- & Naturcenter 

Rapport 2012 Tendrup Vandværk 

Samlet kapacitets– og dimensionerings forhold. 
Indvinding – behandling – reservoir – udpumpning, 

 samt behov.  

Indvindingskapacitet m³/t : ?  + 13 m³/t 
    

Behandlingskapacitet m³/t 14 m³/t   

Beholdningskapacitet m³ 
30 pct. af maks. døgnforbrug 

90 m³ (9 m³ over 10 timer) 
59 m³ 

Udpumpningskapacitet i m³/t 12 + 10 = 22 m³/t 
 

Forbrug - Årlig i m³ 
Forbrugere 

47.000 m³ 
130 

Døgn middel forbrug i m³ 
Maks. Døgnforbrug i m³ 

129 m³ 
194 m³ (Fd = 1,5) 

Time middel forbrug i m³  
Maksimum timeforbrug m³ 

6 m³/t 
14 m³/t (Ft = 1,5) 

Normal døgnproduktion 
Maksimum døgnproduktion 

 

Kapacitetsdiagram 

 
Indvinding 
 
Behandling 
 
Beholdning 
 
Udpumpning 
 
Maks. Timeforbrug 
 
Reservekapacitet 

 

BILAG 1.1 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 m3/t 
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BILAG 1.2 
STAMDATA 

Vandforsyningens Navn Tendrup Vandværk 

Vandforsyningens CVR / P nummer:  

Kommune Syddjurs 

Adresse Sortevej 23 

Kontaktperson Henning Hald Laursen 

Telefon nummer kontaktperson 22 33 99 71 

E-mail kontaktperson annekurtj@hotmail.com 

Formand for anlægget Kurt Jensen 

Telefon nummer til formand 23 24 45 07 

Jupiter ID 79479 

Indvindingstilladelse (m³/år, udløbsdato) 52.000 - 31/12 2012 

Kommunalt tilsyn udført  ? 

Indvinding seneste år (m³) 43165 (2006) 

Antal forbrugere, opgjort efter antal målere 130 

Prøvetagningssteder 
(angiv steder og bemærkninger) 

 

Bemærkninger, handling, m.m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:annekurtj@hotmail.com
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BILAG 1.3 
BAGGRUNDSDATA 

 Vurdering, detaljer, bemærkninger 

Grænseværdier for mikrobiologiske eller 
kemiske parametre for vandkvaliteten på 
drikkevandet er overholdt 

Ja 

Ledelsessystemer Teknisk ledelsessystem er foreslået  

Er lovpligtigt kontrolprogram gennemført 
og er det fulgt? 

Ja 

Udføres egenkontrol ? 

  

Tilstandsrapport fra eksterne rådgivere Tilstandsrapport 2012, efter FVD håndbog nr. 5 

Beredskabsplan   

Nødforsyning (vand)  

Nødforsyning (strøm)  

Vedligeholdelsesplan 1) Handlingsplan 2012 

Information til forbrugere sendt (dato) 2) Ja 

Dato for sidste godkendte takstblad  

Forsikringer  

Samlet vurdering  

Bemærkninger, handling, m.m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)

 
Vedligeholdelsesplanen bør omfatte boring, råvandsledning, produktionsbygning, rentvandsbeholder, udpumpningsanlæg og ledningsnet. 

2)
 

Information til forbrugerne om vandets kvalitet 
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BILAG 1.4 
TILSTANDSVURDERING 

Indvindingsopland og kildeplads 
 Vurdering, detaljer, bemærkninger 

Naturlig beskyttelse  

Udseende  

Forureningskilder  

Kortlægning  

Udarbejdet indsatsplan  

Er indsatsplan fulgt  

Samlet vurdering  
Bemærkninger, handling, m.m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er der udlagt boringsnært beskyttelsesom-
råde (BNBO) - størrelse 
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BILAG 1.5 
TILSTANDSVURDERING 

Boring 1 
 Vurdering, detaljer, bemærkninger 

DGU nr. (lokal nr.) 
Etableret årstal 

79.768 
1967 

Dato for sidste eftersyn  

  

Indhegning  

Renholdt og ryddeligt  

Er 10 m bælte udlagt og afgrænset  

Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt  

Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområ-
de (BNBO) - størrelse 

 

Boringens placering (tørbrønd/overbygn)  

Boringsrørsafslutning over terræn  

Aflåst  

Alarmsikring  

Udluftning  

Tæt tørbrønd  

Risiko for nedsivning - overfladevand  

Forerørsforsegling  

Terrænstation  

Råvandspumpens ydeevne   

APV  

  

Renholdt og ryddeligt  
Bemærkninger, handling, m.m.  
 
 
 
 

Bemærkninger, handling, m.m.  
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BILAG 1.5 
TILSTANDSVURDERING 

Boring 1 (fortsat) 
 Vurdering, detaljer, bemærkninger 

DGU nr. (lokal nr.) 79.768 

Mærkning af boring (DGU nr.)  

Pejlemulighed  

Pejlepunkt  

Prøvehane  

Vandtæt aflukning af borerør  

Udluftningsstuds afsluttet over terræn  

Udluftning nedadvendt m/insektnet  

Pumpetype  

Stigrør  

Tryktest forerør Anbefales 

Tryktest for utætheder Anbefales 

Vandmåler  

Seneste boringskontrol udført 2011 

Råvandskvalitet  

Råvandsledning 
Samlet længde  

Materiale  

Alder på indpumpningsanlæg  

  
Bemærkninger, handling, m.m.  
 
 
 
 
 

Bemærkninger, handling, m.m.  
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BILAG 1.5 
TILSTANDSVURDERING 

Boring 2 
 Vurdering, detaljer, bemærkninger 

DGU nr. (lokal nr.) 
Etableret årstal 

79.548 
1976 

Dato for sidste eftersyn  

Fredningsbælte - angiv størrelse  

Indhegning  

Renholdt og ryddeligt  

Er 10 m bælte udlagt og afgrænset  

Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt  

Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområ-
de (BNBO) - størrelse 

 

Boringens placering (tørbrønd/overbygn)  

Boringsrørsafslutning (under/over terræn)  

Aflåst  

Alarmsikring  

Udluftning  

Tæt tørbrønd  

Risiko for nedsivning - overfladevand  

Forerørsforsegling  

Tætte rørgennemføringer  

Råvandspumpens ydeevne og strømforbrug  

APV  

Terrænfald fra bygværk  

Renholdt og ryddeligt  
Bemærkninger, handling, m.m.  
 
 
 
 

Bemærkninger, handling, m.m.  
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BILAG 1.5 
TILSTANDSVURDERING 

Boring 4 (fortsat) 
 Vurdering, detaljer, bemærkninger 

DGU nr. (lokal nr.)  

Mærkning af boring (DGU nr.)  

Pejlemulighed  

Pejlepunkt  

Prøvehane  

Vandtæt aflukning af borerør  

Udluftningsstuds afsluttet over terræn  

Udluftning nedadvendt m/insektnet  

Pumpetype  

Stigrør  

Tryktest forerør  

Tryktest for utætheder  

Vandmåler  

Seneste boringskontrol udført 2008 

Råvandskvalitet  

Råvandsledning 
Samlet længde  

Materiale  

Alder på indpumpningsanlæg  

  
Bemærkninger, handling, m.m.  
 
 
 
 
 

Bemærkninger, handling, m.m.  
 
. 
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BILAG 1.6 
TILSTANDSVURDERING 

Vandværksbygning 
 Vurdering, detaljer, bemærkninger 

Aflåst og indhegnet  

Alarmsikret  

Luftindtag og ventilation beskyttet  
Bemærkninger, handling, m.m.  
 
 
 

Udvendig vedligehold af bygning  

Indvendig vedligehold af bygning  

Råvandspumper (antal og alder)  

Rentvandspumper (antal og alder)  

Interne pumper (antal og alder)  

Frekvensstyret udpumpningsanlæg  

  

Placering og mærkning af prøvehane  

Kompressorer  

Måler skyllevand  

Hovedmåler  

SRO anlæg  

Bemærkninger, handling, m.m.  

Vedligeholdelsestilstand 

Synlige rør  

Affugtningsanlæg  

  

Tilbagløbsventil  

Afløbsforhold  

Sikring mod tilbageløb kloakvand  

Sikring mod tilbageløb regnvand  
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BILAG 1.6 
TILSTANDSVURDERING 

Vandbehandling 
 Vurdering, detaljer, bemærkninger 

Luftindtag og ventilation beskyttet  

Iltningsanlæg (type)  

Doseringsanlæg  

Reaktionsbassin  

Åben filteranlæg  

Trykfilter 14 m³/t 

Er der automatisk dørlukker  

Anden vandbehandling  
Bemærkninger, handling, m.m.  
 
*)  

Rentvandsbeholder 
Rentvandsbeholder  

Beliggenhed   

Kapacitet  90 m³ 

Indhegnet, renholdt og ryddeligt  

Tætliggende beplantning / trærødder  

Vedligeholdelse udvendig  

Vedligeholdelse indvendig  

Seneste inspektion udført  

Utætheder  

Aflåst og tætsluttende låg/lem  

Beskyttet ventilationsåbning  

Alarm  

Beskyttet overløbsrør  

Prøvehane afgang vandværk  

  
Bemærkninger, handling, m.m.  
*)  
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BILAG 1.6 
TILSTANDSVURDERING 

Skyllevand 
 Vurdering, detaljer, bemærkninger 

Skyllefrekvens  

Filterskylning   

  

  

  

Udledning af skyllevand  

  
Bemærkninger, handling, m.m. *)  
 

Udpumpningsanlæg 
Rentvandspumper CR10 + CR12 

Styring udpumpning  

Hovedmåler Elektronisk 

Prøvehane  
Bemærkninger, handling, m.m.  
 
Der arbejdes med at få det nye anlæg til at køre optimalt. 

Ledningsnettet  

Kortlagt  

Sektionering  

Generelt  

Årligt svind på ledningsnet m³  

Drikkevandskvalitet  

Trykforøgersektion  

Brønde på ledningsnettet  

Udluftningsbrønde  
Bemærkninger, handling, m.m.  
 
*)  
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BILAG 1.7: Drikkevand (afgang vandværk) 
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Resultater og præsentation af data - drikkevand 
BILAG 1.7 
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BILAG 1.7: Råvand - boring 1 - DGU nr. 79.768 
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BILAG 1.7: Råvand - boring 2 - DGU nr. 79.548 



Side  27 B   - april 2012    DVN  - Dansk Vand- & Naturcenter 

Rapport 2012 Tendrup Vandværk 

Analysestyring:  

Skema 1: 

 
 

 
 
*) Bemærk den uhensigtsmæssige fordeling.  
Der er taget 2 boringskontroller samme år.  
Dette bør gøres bedre – se forslag for 2013 – 2015 (skema 3). 

Vandværkets navn Tendrup Vandværk 
Vandværkets adresse Sortevej 23, 8543 Hornslet 
Kontaktperson Kurt Jensen 
Telefon nr. kontaktperson 23 24 45 07 
E-mail kontaktperson annekurtj@hotmail.com 
Antal forbrugere 130 
Årligt forbrug m³ 47.000 
Antal boringer: 
(angiv lokal nr. + DGU nr.) 

Boring 1 – DGU nr. 79.768 

Boring 2 – DGU nr. 79.548 
Valg af model 

1A Sæt kryds 1B Sæt kryds 2 Sæt kryds 

Skema 2: 
HVORNÅR ER ANALYSER UD-

FØRT 

  
2008 

  
2009 

  
2010 

  
2011*) 

  
2012 

Kontrolprogram / kvartalvis 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Begrænset kontrol 1 1 1 2 1 1 1 1 1   1 2 1 1 1 1         
Normal kontrol 1       1       1       1               
Udvidet kontrol     1       1         1     1           
Uorganiske sporstoffer 1       1       1       1               
Organiske mikroforureninger 1       1       1       1               
Boringskontrol 
Boring 1 / DGU 79.768                         1     1         

Boringskontrol 
Boring 2 / DGU 79.548       1                                 

Boringskontrol 
Boring 3 / DGU                                         

Boringskontrol 
Boring 4 / DGU                                         

Ekstraordinære prøver:                                         
                                          
                                          

BILAG 1.8 
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Analysestyring - fortsat:  

Skema 3 viser vandværkets analyser for de næste 3 år. 

 
Hvis kommunen godkender ansøgning om nedsat kontrolhyppighed, skal denne kontrol 
slettes. Det forudsættes dog også, at kontroller for 2012 er ok. 
 
Se analyserne på www.mitdrikkevand.dk à  Region Midt à Syddjurs Kommune à  
Tendrup vandværk. 
 
Sporstoffer: 
Bor har været faldende siden 2008. 
Nikkel har været faldende siden 2009 
Arsen har været faldende siden 2008. 
 
Der er ikke fundet pesticider eller andre tegn på forureninger. 
Det ses, at Tendrup Vandværk ifølge programmet har god mulighed for at spare penge på 
det obligatoriske program. Penge som bestyrelsen så evt. kan bruge til f.eks. bedre egen-
kontrol og dermed endnu øget sikkerhed. 
 
Prisoverslag for Tendrup vandværk (2013 – 2015): 
12 x begrænset (793)    9516,00 kr. 
3 x normal(1740)     5220,00 - 
3 x udvidet (2397)     7191,00 - 
3 x sporstoffer (1019)    3057,00 - 
3 x mikroforurening(5028)  15084,00 - 
1 x boringskontrol(6539)    6539,00 - 
Total     46607,00 kr. 
 

Besparelse ved reduceret   7066,00 kr. 
(Priseksempel er udregnet efter Eurofins priser på drikkevandspakker 2012.) 

Skema 3:   
2012 

  
2013 

  
2014 

  
2015 

Kontrolprogram / kvartalvis 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Begrænset kontrol 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Normal kontrol 1       1       1       1       

Udvidet kontrol     1       1       1       1   

Uorganiske sporstoffer   1       (1)       (1)       1     

Organiske mikroforureninger         1       (1)       1       

Boringskontrol 
Boring 1 / DGU 79.768 

                                

Boringskontrol 
Boring 2 / DGU 79.548 

              1                 

Boringskontrol 
Boring 3 / DGU 

                                

Ekstraordinære prøver:                                 
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Foto 

 
 
 

BILAG 1.9 

Elektronisk hovedmåler Udpumpningsanlæg +  
membranhydrofor 

Kompressor +  
Kapselblæser 

El-/styretavle Affugter Skyllepumpe 
Indgang råvand 

Trykfilter   
Pumpe 

 
Boring 1 

Nedkig rentvandstank Boring 2 


