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Miljø og Natur 

Tilsyn på Stærmose vandværk 

Assens Kommune har den 29. april 2016 foretaget tilsyn med Stærmose Vandværk. Tilsynet var 
forinden varslet i brev af 5. april 2016. I tilsynet deltog Ove Johansen fra vandværket samt Rik-
ke Kirk Andersen fra kommunen. Der var tale om et ordinært anmeldt tilsyn, udført med hjem-
mel i drikkevandsbekendtgørelsen1. 
 
Følgende blev aftalt på tilsynet: 
 

 Vandværket bestiller omprøve på ledningsnettet for nikkel 

 Vandværket får slået græs, klippet buske ned omkring vandværket 

 Vandværket reparerer utæt manometer ved rentvandspumper  
 
Vi har lavet en sammenfattende kvalitetsbedømmelse af værket. Den sammenfattende kvali-
tetsbedømmelse tager udgangspunkt i den vedlagte tilsynsrapport og kan ses nedefor. 
 
Er der spørgsmål, er du velkomme til at kontakte mig på tlf. 6474 6859. 
 
 
Venlig hilsen 
Rikke Kirk Andersen 
Geolog 
 
 
Bilag: Tilsynsrapport  

                                                        
1 Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, BEK nr. 1449 af 11/12/2007 
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Sammenfattende bedømmelse af Stærmose Vandværk 

Bygningsmæssige stand 

1  Særdeles god 

2 x  God 

3  Acceptabel, der bør dog udføres reparationer 

4  Uacceptabel, totalrenovering nødvendig 

Maskinelle stand 

1  Særdeles god 

2 x God 

3  Acceptabel, der bør dog udføres reparation eller service på anlægget 

4  Uacceptabel. Opfylder ikke vandforsyningslovens krav og er med hen-

syn til forsyningssikkerheden uforsvarlig. 

Hygiejniske stand 

1 x God. Vandværket og råvandsstationer er rene og pæne og ingen vand-

kvalitetskrav overskrides. 

2  Acceptabel. Enkelte vandkvalitetskrav overskrides, eller der skønnes 

fare herfor på grund af uhensigtsmæssig indretning, vedligeholdelse 

eller renholdelse af boringer, værk m.v. 

3  Uacceptabel. Flere vandkvalitetskrav overskrides, eller der skønnes 

fare herfor på grund af uhensigtsmæssig indretning, vedligeholdelse 

eller renholdelse af boringer, værk m.v. 

 
 
 

Venlig hilsen 

Rikke Kirk Andersen 
Geolog 
 
 


