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Tilsynsnotat for Katrineberg Vandværk

Høje-Taastrup Kommune har den 02-03-2020 været på tilsyn på Katrineberg Vandværk. Til-
synet blev udført af Lene Bagh fra kommunen. Ved tilsynet var vandværket repræsenteret 
ved Iben Len Nech Markussen, Palle Steen Andersen og Rasmus Teglbjærg.

Formålet med tilsynet var at kontrollere indretningen og driften af vandforsyningsanlægget jf. 
lov om vandforsyning m.v. Der blev ført tilsyn med vandværket med behandlingsanlæg og 
boring med DGU nr. 200.3361.

Tilsyn
Vandværket fremstår pænt og velholdt. Der ligger driftsinstruktioner og beredskabsplan på 
vandværket. Desuden er der installeret en rød lampe på bygningen, som lyser, når der er 
driftsstop på vandværket. Oplysninger om vandværket fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

Katrineberg Vandværk har ikke en hjemmeside. Vandværkerne er forpligtet til at have en 
hjemmeside med information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet jf. bekendtgørel-
se om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Vandværket skal således udarbejde 
en hjemmeside med information om kontaktoplysninger, vandkvalitet og eventuelle overskri-
delser, som skal opdateres mindst en gang om året, se vedlagte notat.

Handleplan
Vi drøftede udkast til handleplan for Katrineberg Vandværk. For at sikre forsyningssikkerhe-
den er det vigtigt, at vandværket får en nødforbindelse eller tilsluttes permanent til et andet 
vandværk. Vi har tidligere drøftet tilslutning af vandværket til HTK Vand A/S. Det er fortsat 
den mest oplagte løsning og kommunen vil arbejde videre med denne løsning i forbindelse 
med udarbejdelse af vandforsyningsplanen.

I takt med at udgifterne til analyser og andre driftsomkostninger stiger ønsker vandværkets 
bestyrelse at få information om, hvordan taksterne kan fastsættes, så de kan dække dette og 
eventuelle fremtidige omkostninger ved tilslutning til andet vandværk. Vi kan henvise til Dan-
ske Vandværker og vil ellers så vidt muligt tage emnet op på næste fællesmøde med vand-
værkerne.

Hvis der er bemærkninger til tilsynet, kan jeg kontaktes på mail leneba@htk.dk

Med venlig hilsen

Lene Bagh
Civilingeniør

Dir.tlf.: 43 59 12 76
Email: LeneBa@htk.dk

27-03-2020

Ekspeditionstid:
Mandag - Onsdag 10.00 - 14.30
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 10.00 - 13.30

Katrineberg Vandværk
v/ Iben Le Nech Markussen

Sendt pr. mail til iben1979@hotmail.com
og  pallestenandersen@mail.dk
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Vedlagt: Tilsynsrapport for Katrineberg Vandværk 2020
Krav til vandværkernes hjemmeside


