TILSYNSRAPPORT FOR BORINGER PÅ Søby Vandværk
Benævnelse
DGU. 171.66
Beliggende ved
voldgraven

DGU. 171.75
Beliggende ved
voldgraven

DGU. 171.61
Beliggende ved
Søbygårdsvej

DGU. 171.93
Beliggende vest for Lille
Søbygård

Benævnelse
DGU. 171.126
Beliggende vest for
vandværket

Tilstand
tørbrønd……………………………
overbygning……………………….
indhegnet…………………………..
aflåst dæksel eller lem……………
vandtæt aflukning af forerør….….
vand på bund af tørbrønd………..
pejlemulighed……………………...
ventilation…………………………..
terrænfald fra bygværk…………...
renholdt og ryddeligt………………
25 m beskyttelseszone
tørbrønd……………………...…….
overbygning………………………..
indhegnet…………………………..
aflåst dæksel eller lem……………
vandtæt aflukning af forerør….….
vand på bund af tørbrønd………..
pejlemulighed……………………...
ventilation………………………….
terrænfald fra bygværk…………...
renholdt og ryddeligt………………
25 m beskyttelseszone
tørbrønd……………………………
overbygning……………………….
indhegnet…………………………..
aflåst dæksel eller lem……………
vandtæt aflukning af forerør….….
vand på bund af tørbrønd………..
pejlemulighed……………………...
ventilation…………………………..
terrænfald fra bygværk…………...
renholdt og ryddeligt………………
25 m beskyttelseszone
tørbrønd……………………………
overbygning……………………….
indhegnet…………………………..
aflåst dæksel eller lem……………
vandtæt aflukning af forerør….….
vand på bund af tørbrønd………..
pejlemulighed……………………...
ventilation…………………………..
terrænfald fra bygværk…………...
renholdt og ryddeligt………………
25 m beskyttelseszone
Tilstand
tørbrønd……………………………
overbygning……………………….
indhegnet…………………………..
aflåst dæksel eller lem……………
vandtæt aflukning af forerør….….
vand på bund af tørbrønd………..
pejlemulighed……………………...
ventilation…………………………..
terrænfald fra bygværk…………...
renholdt og ryddeligt………………
25 m beskyttelseszone

Ja

Nej

Ændres

X
X
X
X
X

Bemærkninger
Boringen er ført op i betondæk. Betondækket er
hævet ca. 1 m over terræn. Boringen er forsynet
med nyt indre forerør i 2016, samtidigt er forerør
Forlænget i forbindelse med hævning af
platformen og råvandsstationen.
Drænvandet fra de overlæggende marker er ført
væk fra boringen.

X
X
X
X

Boringen er ført op i betondæk. Boringen er
forsynet med nyt indre forerør i 2016.

X
X
X
X

Drænvandet fra de overlæggende marker er ført
væk fra boringen.

X

Isolering i overbygningen ser udtjent ud.
X

X
X
X

Boringen trænger til en kærlig hånd.
Boringen er før op i betondæk

X
X

Boringen er regenereret i 2019 og sat i drift i
slutningen af 2019. Nye installationer.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ja
X
X
X
X
X

Nej

Ændres

Bemærkninger
Erstatning for DGU 171.79

X
X
X
X
X
X

D2021-28337

Benævnelse
DGU. 171.110
Beliggende i marken
nord/øst for vandværket

Tilstand
tørbrønd……………………………
overbygning……………………….
indhegnet…………………………..
aflåst dæksel eller lem……………
vandtæt aflukning af forerør….….
vand på bund af tørbrønd………..
pejlemulighed……………………...
ventilation…………………………..
terrænfald fra bygværk…………...
renholdt og ryddeligt………………
25 m beskyttelseszone

Ja
X
X

Nej

Ændres

Bemærkninger
Boringen er sat ud af drift pga. af DC.

X
X
X

Der udtages prøver for at følge udviklingen i
boringen.
X

X
X
X
X
X

Supplerende bemærkninger:
Alle råvandsledninger er skiftet i løbet af 2016-2019
Sikring af vandforsyningen:
Adgangsalarm: Vandværket påtænker adgangsalarmer på alle boringer.
I tilsynet deltog Roar Thomsen og Ejgil Jensen fra vandværket.
Tilsyn foretaget den 7/6-2021 af Susanne Chemnitz Frederiksen fra Ærø kommune.
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