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Begrænset kontrol 4 2 10 x  xx1)  xx1)  x  xx1)  xx1)  

Normal kontrol 1 1 1 x            

Udvidet kontrol 1 1 1       x        
Sporstoffer* 1 1/3 1/3       *2008      

Organiske mikro-
forureninger* 

1 1/2 1       * x      

Boringskontrol** 1/4 1/4 1/4     **x        
1) xx betyder, at der samtidigt udføres en begrænset kontrol på ledningsnettet og en begrænset kontrol på afgang værk. 

 
* Kontrol i år LV 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Sporstoffer  (16.7.08)  1/3  x   x   x   x   

Organiske mikroforureninger  1 x x x x x x x x x x x x x 

 

** Boringskontrol/år LV 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
DGU 186.669 (1) – (14.5.08) 1/4   x    x    x   
DGU 186.675 (2) – (10.5.05)2) 1/4 x2)   x    x    x  
DGU186.677 (4) – (8.5.07) 1/4  x    x    x    
DGU186.733 (5) – (16.5.06) 1/4 x    x    x    x 

2) Der skulle have været udført boringskontrol på DGU 186.675 (boring 2) i 2009. Den udføres i 2010 samtidig med boringskontrollen i boring 5. 

 
Henvendelse: Liseleje Vandværk, c/o Hans Buur, Strandager 12, 3360 Liseleje. Tlf 48 24 10 19, e-mail: lisevand@mail.dk 

 
Laboratorie: R. Dons, tlf. 45 80 31 33, e-mail: dons.lab@it.dk 
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Data om Liseleje Vandværk fra høringsudkast til vandforsyningsplan 2010-2020/Halsnæs Kommune. Forbrugertallene er taget fra Vandværkets 
hjemmeside, der er opdateret 12.1.2010. 

 
Forbrugertallene er taget fra Vandværkets hjemme-
side, der er opdateret 12.1.2010. 
(Det er forbrugertal for 2007, der fremgår af udkast 
til Vandforsyningsplan 2010-2020) 
 
 

 

 
 
Fra Halsnæs Kommunes kvalitetsstyringssystem: 
Kval - P 5.6 - Analyseprogram for vandværker 
4) Fremgangsmåde 
Den ansvarlige sagsbehandler (AS) udarbejder et kontrolprogram for vandværkerne. Kontrolprogrammet laves efter bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn 
med vandforsyningsanlæg med tilhørende vejledning, se bilag B i vejledningen. 
Planen gælder for 5 år. Planen revideres løbende efter aftale mellem vandværk og kommune. Vandværker har mulighed for nedsat hyppighed for visse analy-
ser, jf. bekendtgørelsen. 
Kommunen kan også skærpe hyppigheden for visse analyser, såfremt der ligger forureningstrusler tæt på indvindingsboringerne eller der er risiko for 
indtrægning/optrængning af saltvand mv. 
Den ansvarlige sagsbehandler (AS) kontrollerer ultimo januar om vandværkerne har foretaget de nødvendige analyser efter kontrolprogrammet det foregående 
år.

Indvindingstilladelse 100.000 m3/år  Forbrugere i alt (2010) 1.408 stk. 
Indvinding i 2007 80.738 m3/år  - Helårshuse 108 stk. 

Indvindingskapacitet 40 m3/time  - Fritidshuse 1.284 stk. 

Behandlingskapacitet 50 m3/time  - Landbrug 0 stk. 

Udpumpningskapacitet 56 m3/time  - Institutioner 0 stk. 

Beholderkapacitet 2.280 m3  - Erhverv 16 stk. 
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Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 
BEK nr. 1449 af 11/12/2007  

Bilag 9 

Kontrolhyppighed ved begrænset kontrol (i vandforsyningens ledningsnet) 

 

For vandforsyningsanlæg med en produceret eller distribueret vandmængde på 3.000 m3 om året eller derover skal der 
mindst foretages det nedennævnte antal årlige undersøgelser, jf. bilag 3. 
For vandforsyningsanlæg med en produceret eller distribueret vandmængde på 4,2 mio. m3 om året eller derover ud-
regnes kontrolhyppigheden i henhold til følgende formel: 37 undersøgelser pr. år + 3 undersøgelser pr. år for hver 
yderligere påbegyndt produceret eller distribueret vandmængde på 350.000 m3 /år. 
Antallet af undersøgelser kan maksimalt nedsættes som angivet i tabellens kolonne Nedsat kontrolhyppighed. Det kan 
kun ske, hvis de værdier, der er fremkommet ved undersøgelserne i de foregående 2 år, har været ensartede og væ-
sentligt under kvalitetskravene i bilag 1, og der ikke er påvist forhold, som vil kunne forringe vandets kvalitet.  

Distribueret eller produceret vandmængde  Kontrolhyppighed  Nedsat kontrolhyppighed  
m3 pr. år  Undersøgelser pr. år  Undersøgelser pr. år  
3.000-10.000  1/21) 1/21) 
10.000-35.000  1  1  
35.000-350.000  4  2  
350.000-700.000  7  3  
700.000-1.050.000  10  5  
1.050.000-1.400.000  13  6  
1.400.000-1.750.000  16  8  
1.750.000-2.100.000  19  9  
2.100.000-2.450.000  22  11  
2.450.000-2.800.000  25  12  
2.800.000-3.150.000  28  14  
3.150.000-3.500.000  31  15  
3.500.000-3.850.000  34  17  
3.850.000-4.200.000  37  18  

1) Den anførte brøk skal forstås således, at ½ betyder en prøveudtagning hvert andet år. 
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Bilag 10 

Kontrolhyppighed (på vandforsyningsanlæg og i de tilhørende indvin-
dingsboringer) 

 
 
 
 

For vandforsyningsanlæg med en produceret eller distribueret vandmængde på 3.000 m3 om året eller derover skal 
der mindst foretages det nedennævnte antal årlige undersøgelser, jf. bilag 4-8. 
For vandforsyningsanlæg med en produceret eller distribueret vandmængde mellem 14 mio.- 35 mio. m3 om året 
gælder følgende: 
Kontrolhyppigheden fastsættes samlet for den normale kontrol og den udvidede kontrol i henhold til følgende formel: 
7 undersøgelser pr. år + 1 undersøgelser pr. år for hver yderligere påbegyndt produceret eller distribueret vand-
mængde på 3,5 mio. m3 pr. år. Fordelingen mellem normal og udvidet kontrol fastlægges af kommunalbestyrelsen, 
med hovedvægt af prøver på normal kontrol. 
For kontrol med organiske mikroforureninger anvendes ligeledes formlen: 7 undersøgelser pr. år + 1 undersøgelse pr. 
år for hver yderligere påbegyndt produceret eller distribueret vandmængde på 3,5 mio. m3 pr. år. 
Kontrol med sporstoffer foretages med samme hyppighed som den valgte for udvidet kontrol. 
Hyppigheden af boringskontrollen fastlægges af kommunalbestyrelsen.  

Distribueret eller produ-
ceret vandmængde  

Undersøgelser pr. år  

m3 pr. år  
Normal 
kontrol  

Udvidet 
kontrol  

Kontrol med 
sporstoffer  

Kontrol med 
organiske mikro-
forureninger  

Boringskontrol  

3.000-10.000  1/21)  1/21)  1/21)  1/21)  1/51)  
10.000-35.000  1/21)  1/21)  1/21)  1/21)  1/51)  
35.000-350.000  1  1  1  1  1/41)  
350.000-1.500.000  1  1  1  2  1/41)  
1.500.000-2.660.000  2  1  1  3  1/31)  
2.660.000-3.500.000  3  1  1  4  1/31)  
3.500.000-7.000.000  4  1  1  5  1/31)  
7.000.000-10.500.000  4  2  2  6  1/31)  
10.500.000-14.000.000  5  2  2  7  1/31)  

Antallet af undersøgelser for den enkelte parameter i kontrol med sporstoffer og kontrol med organiske mikroforure-
ninger kan nedsættes efter nedenstående skema, når flere på hinanden følgende prøveudtagninger har vist ensartede 
og væsentligt lavere indhold end de angivne kvalitetskrav, og der ikke er kilder til forurening med disse stoffer. For 
vandforsyningsanlæg med en årlig udpumpet vandmængde på over 350.000 m3 pr. år kræves 3 på hinanden følgende 
undersøgelser, mens der for vandforsyningsanlæg under denne størrelse kræves 2 på hinanden følgende undersøgel-
ser. 

Distribueret eller produceret 
vandmængde i m3 pr. år  

Kontrol med sporstoffer 
Kontrol med organiske mikroforure-

ninger2) 
3.000-10.000  1/61) 1/41) 
10.000-35.000  1/61) 1/41) 
35.000-350.000  1/31) 1/21) 
350.000-1.500.000  1/31) 1 
1.500.000-2.660.000  1/31) 3/21) 
2.660.000-3.500.000  1/31) 2 
3.500.000-7.000.000  1/31) 5/21) 
7.000.000-10.500.000  2/31) 3 
10.500.000-14.000.000  2/31) 7/21) 

1) Den anførte brøk skal forstås således, at 1/6 betyder en undersøgelse hvert sjette år, mens 1/5 betyder en under-
søgelse hvert femte år, 1/4 betyder en undersøgelse hvert fjerde år, 1/3 betyder en undersøgelse hvert tredje år, og 
1/2 betyder en undersøgelse hvert andet år. 2/3 betyder, at der skal foretages en 2 undersøgelser i løbet af tre år, 
mens 3/2, 5/2 og 7/2 angiver, at der i løbet af to år skal foretages henholdsvis 3, 5 og 7 undersøgelser. For borings-
kontrollen foretages undersøgelser fra boringer i turnus, således at alle boringer undersøges hvert 5., 4. eller 3. år. 
2) Efter yderligere to undersøgelser uden fund kan hyppigheden reduceres yderligere for vandværker med en årlig 
udpumpet vandmængde over 350.000 m3, hvis der ikke er kilder til forurening med disse stoffer. Dog skal vandvær-
ker med en årlig udpumpet vandmængde på mellem 350.000 m3 og 1.500.000 m3 mindst foretage én undersøgelse 
hvert andet år, mens vandværker med en årlig udpumpet vandmængde på over 1.500.000 m3 mindst skal foretage 
én undersøgelse hvert år. 


