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Pejling:   4 x om året. 

Beskrivelse: Der måles afstand til vandspejl fra toppen af pejlerøret (det rør med DGU Nummer) 

Én måling efter boringen har stået stille i minimum én time og én måling efter boringen har været i drift i 

minimum én time – dette gælder for begge boringer. 

Pumpen skal stadig kører, når der måles i drift. 

Driften styres, ved pejlinger, manuelt på el skabet lige indenfor døren i pumpehuset – efter endt pejling 

sættes tilbage på ”Auto”. 

Disse pejlinger skrives ind i logbogen og  gemmes i minimum 10 år. 

Samtidigt kontrolleres om der står vand i boringerne og om der kan løbe overfladevand ned i disse (der må 

ikke være jord op til kanten på boringen eller vandtanken – det skal være således at der selv ved kraftig 

skybrud ikke kan løbe vand ned i disse). 

 
Rensning af iltningsrist:  1 gang pr. mdr. 
1 gang pr. måned åbnes låget på taget filterhuset og risten børstes ren. Det skal gøres så hyppigt, at det 
ikke løber over kanterne i bakken.  
Under denne rensning kan begge boringer startes og samtidigt køres et filterskyl – derved skylles evt. 
forurening ud – og der er samtidigt mulighed for at tjekke om begge filtre skyller som de skal (først ca. 5 
min luft, så ca. 5 min vand)  
 
Vandforbrug:   2 X om ugen, eller dagligt 
Der tjekkes minimum 2 gange om ugen, om vandforbruget stiger/ændre sig. 
På vores vandlogger kan døgnforbruget ses – minimumforbruget ligger på 6 m*3 for syd og 22 m*3 for 
nord. 
Men specielt natforbruget bør kontrolleres. 
 
Inspektion af vandtank:  2 x årligt + 1 X hver 10. år. 
2 X årligt vandtanken åbnes og der kontrolleres for uønskede dyr (bænkebider, snegle, myrer ol.) hvis det 
forekommer, bør adgangen for disse findes og lukkes. 
Hver 10. år inspektion tanken af professionelt firma. 
 
Automatisk skift mellem pumperne: 4 x årligt. 
Man skal sikre sig at der automatisk skiftes mellem boring 1 og boring 2. 
Og at der automatisk skiftes mellem de 3 udpumpningspumper – dette kan gøres ved at anfører i logbogen 
hvilke pumpe der kører, når man er på alm. Tilsyn 
 
Vandanalyser:  Her følges det lovpligtige program. 
Pt. er det Eurofins der styrer dette 
 
Slambassin:   4 x årligt 
Kig om det tømmes automatisk, som det skal efter 20 timer og om det er ved at være fyldt med slam. 
Tømmes ca. hver 2. år for slam – inden bortskaffelse, skal slammet godkendes, ved vandprøve. 
 

 
Der bør altid være aflåst til vandværket, samt låst på dæksler og bygninger. 
 


