
 

 

 

 

Frederiksberg Vand A/S      

Att.: Herman Juel   

Sendt pr. mail til: heju@frb-forsyning.dk      

  

Dato: 29-01-2020 

Sagsnr: 13.02.03-G00-3-19 

 

Tilsynsbrev, tilsyn på Frederiksberg Vandværk inkl. installationer, d. 24. oktober 2019 

Som led i kommunens miljøarbejde og overholdelse af Vandforsyningsloven1  og bekendtgørelse om 

vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg2 har Frederiksberg Kommune, Vej-, Park- og Miljøafdelin-

gen ved Jannie Jesse og Lærke With Nedergaard den 24. oktober 2019 ført tilsyn med Frederiksberg 

Vandværk og tilhørende installationer, herunder trykforøgerstationer og indvindingsboringer. Ved tilsynet 

deltog endvidere Herman Juel, Alex N. Durhuus og Michael Beck fra Frederiksberg Forsyning A/S.  

Formålet med tilsynet var at indsamle oplysninger om vandforsyningsanlæggets indretning og funktion, 

samt at kontrollere dets vedligeholdelses- og renholdelsestilstand.  

Frederiksberg Vandværk inkl. installationer fremstår efter Vej-, Park- og Miljøafdelingens opfattelse gene-

relt meget velholdt og veldrevet. Tilsynet gav dog anledning til enkelte bemærkninger, som ligeledes er 

anført i vedlagte tilsynsrapport. Det drejer sig om følgende: 

Renholdelse i selve boringsoverbygningen 

Generelt er boringsoverbygningerne tilhørende selve indvindingsboringerne i pæn stand og tilstrækkeligt 

renholdte. Dog anbefales det, at der ved næste besøg fejes i selve boringsoverbygningerne. Dette blev 

også nævnt ved forrige tilsyn i 2017. Derudover anbefales det, at græs og anden beplantning, der gror ved 

boringerne holdes nede og slås jævnligt, så det ikke vokser ind i overbygningerne. Der følges op på dette 

ved næste ordinære tilsyn.  

Opfølgning på sidste tilsynsbrev, tilsyn d. 27. oktober 2017 

Som opfølgning på tilsynet i oktober 2017 henstillede Frederiksberg Kommune at Frederiksberg Vand skul-

le sikre at mindre forhold blev bragt i orden.  

                                                

1 Lov om vandforsyning mv., Lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 
2 Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, bekendtgørelse nr. 1070 af 28. oktober 2019  
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- Pligt til orientering af myndighederne – drikkevandskvalitet 

Frederiksberg Kommune bliver løbende orienteret om driftshændelser. Forholdet er siden sidste 

tilsyn blevet bragt i orden. 

- Renholdelse i selve boringsoverbygningen 

Dette punkt blev også nævnt ved dette tilsyn og bedes fortsat bragt i orden. 

- Beredskabsplan 

Opdateret beredskabsplan er fremsendt til Frederiksberg Kommune. Forholdet er bragt i orden. 

- Vedligeholdelsesplan 

Der findes fortsat ikke en samlet vedligeholdelsesplan for Frederiksberg Vandværk med dertilhø-

rende installationer. En samlet vedligeholdelsesplan for vandværket forventes færdiggjort til op-

start af det nye vandværk i 2022. Men hele Frederiksberg Forsyning arbejder med et vedligehol-

delses-, opgave- og ressourcestyringssystem.  

Henstilling 

På baggrund af det ovennævnte skal Frederiksberg Kommune henstille, at ovennævnte forhold bringes i 

orden.  

Hvis vores henstillinger ikke efterkommes, kan en beslutning om indskærpelse eller påbud komme på tale, 

jf. Vandforsyningslovens § 62. Vi skal derfor allerede nu oplyse jer, om jeres ret til at udtale jer i sagen, 

således at jeres synspunkter kan indgå i vores overvejelser, hvis spørgsmålet om påbud skal vurderes. I 

bedes især oplyse om, hvilke omkostninger, fordele og ulemper en påbudsbeslutning vil have for jer. Even-

tuelle bemærkninger bedes fremsendt til Vej-, Park- og Miljøafdelingen senest 14 dage fra d.d. 

Vej-, Park og Miljøafdelingen skal i øvrigt gøre jer opmærksom på jeres ret til aktindsigt i henhold til lov om 

aktindsigt i miljøoplysninger3.  

Hvis I har nogen bemærkninger og/eller spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte underteg-

nede. 

Venlig hilsen 

 

Lærke With Nedergaard (lane03) 

Konsulent - Civilingeniør 

Vej Park og Miljø 

www.frederiksberg.dk/kontakt 

 

Vedlagt: Tilsynsrapport 

Kopi: jf. Vandforsyningslovens § 63, Miljø- og Fødevareministeriet, mfvm@mfvm.dk 

 

                                                

3 Lov om aktindsigt i miljøoplysninger, lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017  
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