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Virksomhedsoplysninger 
Andelsselskab med begrænset ansvar 
Gøderup Vandværk A.M.B.A. C/O Gøderupvej 21, 4000 Roskilde 
Højvangsvej 15 
4000 Roskilde 

Telefon: 93 95 62 02 

Hjemmeside: www.goederupvand.dk 

E-mail: kasserer@goederupvand.dk , Formand@goederupvand.dk 

  

 

Distribueret eller produceret m3 pr døgn: 29 m3 

 

Driftsansvarlig/kontaktperson 
 

Torben Larsen, drift@goederupvand.dk Mobil: 40261142 

 

Formand 
Simon Christensen, formand@goederupvand.dk Mobil: 93 95 62 01 

 

 

Generelle mål 
Jf. bilag 4 i drikkevandsbekendtgørelsen, skal vandforsyningen efterprøve, om 
foranstaltningerne til begrænsning af risiciene for menneskernes sundhed i hele 
vandforsyningskædens længde fungerer effektivt, og identificere de meste 
hensigtsmæssige midler til at afbøde risikoen for menneskers sundhed. 

Dette gøres ved: 

• at der tages de lovpligtige vandprøver jf. drikkevandsbekendtgørelse 
• at der på vandværket er indført hygiejnezone, med tilhørende beskrivelse af 

god hygiejneadfærd i de enkelte zoner. (Danske VV skabeloner er grundlag) 
• at den drift ansvarlige (FR. Dahlgaard A/S) 1 gange årligt, foretager en visuel 

inspektion af alle hovedanlæg udenfor rød zone.  
• at ekstern leverandør og den driftansvarlige (FR. Dahlgaard A/S) hvert 3. – 5. 

år foretager en visuel inspektion af alle hovedanlæg, hvor også rød zone 
inspiceres. Leverandøren udarbejder en tilstandsrapport. 
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Kontrolprogram 

Analysepakker 
Kontrolparametrene er sammensat i 6 analysepakker, der tager udgangspunkt i 
bilagene i drikkevandsbekendtgørelsen (bilag 1- 8) og tilhørende vejledning (bilag 
A- F). 

 

Analysepakke Beskrivelse 

Taphane, Gruppe A 

(straks) 
Gruppe A-parametre jf. bilag 5, punkt 2 i 
drikkevandsbekendtgørelsen. 

Taphane, Gruppe B 
Gruppe B-parametre jf. bilag 5, punkt 2 i 
drikkevandsbekendtgørelsen. 

Driftskontrol Ledningsnet 

(Taphane, Flush) 
Kontrolparameter jf. bilag F i vejledningen til 
drikkevandsbekendtgørelsen. 

Driftskontrol Mikrobiologi 
Mikrobiologisk parametre med udgangspunkt i 
bilag 1 d i drikkevandsbekendtgørelsen. 

Udtages typisk ifm. service/vedligehold. 

Driftskontrol Afgang værk 
Kontrolparameter med udgangspunkt i bilag E i 
vejledningen til drikkevandsbekendtgørelsen. 

Boringer 
Boringskontrol jf. bilag 8 i 
drikkevandsbekendtgørelsen. 

 

I forbindelse med udførelse af Driftskontrol Mikrobiologi prøver, vil  

• Udtagning af prøven og analysen blive foretaget af akkrediteret personale 
EuroFins Danmark 

Indberetningsforpligtigelse 
Jf. drikkevandsbekendtgørelsen skal det undersøgende laboratorium indberette 
resultaterne af kontrollen til tilsynsmyndigheden. 

Driftskontroller på anlæg som er i drift/på drikkevand som leveres skal også 
indberettes. 

Egenkontrol (analyseret af eget personale) på anlæg som er i drift/på drikkevand 
som leveres skal også indberettes. 

Driftskontroller på anlæg som IKKE er i drift/på drikkevand som IKKE leveres skal 
ikke indberettes. 
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Analysekalender 
Kontrolhyppigheden tager udgangspunkt i mindste hyppigheden jf. bilag 5 og 8 i drikkevandsbekendtgørelsen. 
Analysekalenderen gentages hvert år fra 2018 Prøvested skiftes hvert andet år, år 1 PS-1 og PS-3 år 2 PS-2 og PS-4 

Forbrugers taphane Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Lovpl. Valgt 

Taphane, Gruppe A (straks)  x      x     2 2 

Driftskontrol Ledningsnet 

(Taphane flush) 
 x      x     2 1 

Taphane, Gruppe B  x            1 

Analyseadresser (Prøvested)  
PS-
1/2 

     
PS-
3/4 

      

               

Ledningsnet               

Driftskontrol Mikrobiologi (efter behov)               

               

Vandværk               

Driftskontrol Afgang Værk        x      1 

               

Råvand               

Boring, Boring 1 – DGU: 206.1232  2019      2024     Hvert Hvert 

Boring, Boring 2 – DGU: 206.1233  2019      2024     5. år 5. år 
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Analyseadresser og kontaktinfo 
 

PS Adresse Telefon Sted Kom. 

 
Gøderup Vandværk Værket 
Højvangsvej 15, 4000 Roskilde 

 
Hane på manifold. 
Skilt på prøvehane. 

1 

1 Carsten Brund 
Gøderupvej 21, 4000 Roskilde 

20941156 Køkkenhane 3 

2 Ole Bjerregaard Froulund  
Kildevangsvej 7, 4000 Roskilde 

46372552 Køkkenhane 3 

3 
Bjarne Vestergaard 
Gøderup Mosevej 19, 
4000 Roskilde 

46481107 Køkkenhane 2 

4 Marlene Grube Rasmussen 
Langvad Møllevej 2, 4000 Roskilde 

40840725 Køkkenhane 2 

 

 

Kommentar: 

Nr. Kommentar 

1 
Kasserer Carsten Brund varsles telefonisk 15 – 30 minutter forud for udtagning 
af prøve. 

2 Kontakt forbrugeren for at aftale tidspunkt for prøvetagning. 

3 Kontakt forbrugeren for at aftale tidspunkt for prøvetagning. 

 

Såfremt der er spørgsmål til prøvetagningsstederne, kan Carsten Brund kontaktes på 
telefon    93956202
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Analysepakkeparametre 
Ud fra risikovurderingen som er beskrevet i afsnittet ”Analyseparametre som jf. risikovurdering er indstillet undladt/tilføjet”, er 
der valgt parametre til de enkelte analysepakker, i henhold til drikkevandsbekendtgørelsen, jf. nedenstående. 

Lovpligtige som følge af minimumskrav 
Analysepakke Standard parametre Undladt jf. risikovurdering Tilføjet jf. risikovurdering 

Taphane, Gruppe A (straks) 
Bekendtgørelsens bilag 5 oplistede 
gruppe A-parametre 

  

Taphane, Gruppe B 
Bekendtgørelsens bilag 5 oplistede 
gruppe B-parametre 

Pesticider og nedbrydningsprodukter med note 1) og 
2) i bilag 2 der vedrører kartoffelavl, samt 
planteskoler, pyntegrønt, juletræer, frugttræer og 
frugtbuske udelades 

 

Boring 
Bekendtgørelsens bilag 8 oplistede 
parametre 

Pesticider og nedbrydningsprodukter med note 1) og 
2) i bilag 2 der vedrører kartoffelavl, samt 
planteskoler, pyntegrønt, juletræer, frugttræer og 
frugtbuske udelades 

 

 

Driftskontrol for at efterprøve at vandforsyningskædens længde fungerer effektivt 
Analysepakke Standard parametre Undladt jf. risikovurdering Tilføjet jf. risikovurdering 

Driftskontrol Ledningsnet 
(Taphane Flush) 

Vejledningens bilag F oplistede 
parametre 

E.coli, Enterokker, Clostridium 
Der undersøges for Materiale monomerer, samt PAH –
forbindelser jf. bilag F 

Driftskontrol Afgang værk 
Vejledningens bilag E oplistede 
parametre 

  

Driftskontrol Mikrobiologi 
Bekendtgørelsens bilag 1 d oplistede 
parametre 
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Analyseparametre som jf. risikovurderingen indstilles undladt/tilføjet 
Parametre som er anført i bilag 1 a-d og bilag 2 indgår i taphane-prøver, med mindre der ved risikovurdering jf. bilag 6 er 
redegjort for, at de kan fjernes. Det er også muligt, at få reduceret hyppigheden eller flytte prøvestedet til Afgang Værk. 

For at fjerne en parameter, skal de resultater, der fås fra prøver, som indsamles med jævne mellemrum over en periode på 
mindst tre år fra prøveudtagningspunkter, som er repræsentative for hele forsyningsområdet, alle være lavere end 30 % af 
kvalitetskravet. 

For at reducere den mindste prøveudtagningshyppighed for en parameter, skal de resultater, der fås fra prøver, som indsamles 
med jævne mellemrum over en periode på mindst tre år fra prøveudtagningspunkter, som er repræsentative for hele 
forsyningsområdet, alle være lavere end 60 % af kvalitetskravet. 

 

Hovedbestanddele (Bilag 1 a) 

Parametre K.KRAV 
Undersøgt i 
ledningsnet 

Højeste Note Vurdering jf. bilag 6 Indstilling 

       

       

       

       

 

Uorganiske sporstoffer (Bilag 1 b) 

Parametre K.KRAV 
Undersøgt i 
ledningsnet 

Gennemsnit Note Vurdering jf. bilag 6 Indstilling 
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Organiske mikroforureninger (Bilag 1 c) 
 

Parametre K.KRAV 
Undersøgt i 
ledningsnet 

Gennemsnit Note Vurdering jf. bilag 6 Indstilling 

 

 
      

       

       

       

       

       

       

 

Biologiske parametre (Bilag 1 d) 

Parametre K.KRAV 
Undersøgt i 
ledningsnet 

Gennemsnit Note Indstilling 
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Pesticider og nedbrydningsprodukter (Bilag 2) 
Parametre K.KRAV Undersøgt Højeste Note Vurdering jf. bilag 6 Indstilling 

      

Pesticider og nedbrydningsprodukter 
med note 1) og 2) i bilag 2 der 
vedrører kartoffelavl, samt 
planteskoler, pyntegrønt, juletræer, 
frugttræer og frugtbuske udelades 

Diuron 
0,10 

 
  

Der har i årtier ikke været 
planteskoler eller erhvervsmæssig 
dyrkning af pyntegrønt, juletræer, 
frugttræer og frugtbuske inden for 
vandindvindingsoplandet. 

  

Metalaxyl/metalaxyl-M 0,10   
Der har i årtier ikke været 
kartoffelavl inden for 
indvindingsoplandet. 

 
 

Metribuzin 0,10   
Der har i årtier ikke været 
kartoffelavl inden for 
indvindingsoplandet. 

 
 

N-(2, 6-dimethylphenyl)-N-
(Methoxyacetyl)alanin (CGA62826) 

0,10   
Der har i årtier ikke været 
kartoffelavl inden for 
indvindingsoplandet. 

 
 

N-(2-carboxy-6-methylphenyl) N-
methoxyacetyl)alanin (CGA108906) 

0,10   
Der har i årtier ikke været 
kartoffelavl inden for 
indvindingsoplandet. 

 
 

Metribuzin-desamino-diketo 0,10   
Der har i årtier ikke været 
kartoffelavl inden for 
indvindingsoplandet. 

 
 

Metribuzin-diketo 0,10   
Der har i årtier ikke været 
kartoffelavl inden for 
indvindingsoplandet. 

 
 

Metribuzin-desamino 0,10   
Der har i årtier ikke været 
kartoffelavl inden for 
indvindingsoplandet. 

 
 

       

 

Boringskontrol (Bilag 8) 
Parametre K.KRAV Undersøgt Gennemsnit Note Indstilling 

Parametre jf. bilag 8      

Alle med undtagelse af 
nedenstående 
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Parametre K.KRAV Undersøgt Gennemsnit Note Indstilling 

Parametre jf. bilag 1b      

 
 

     

Parametre jf. bilag 1c      

Ingen med undtagelse af 
nedenstående. 
 

     

      

Parametre jf. bilag 2      

Alle parametre som ikke er 
fravalgt, jf. risikovurderingen, 
som følge af, at der ikke har 
været planteskoler m.m. og 
kartoffelavl 

   

Pesticider og nedbrydningsprodukter med note 1) og 2) i 
bilag 2 der vedrører kartoffelavl, samt planteskoler, 
pyntegrønt, juletræer, frugttræer og frugtbuske udelades 
da der ikke er viden om disse aktiviteter i årtier 

Pesticider og nedbrydningsprodukter 
med note 1) og 2) i bilag 2 der 
vedrører kartoffelavl, samt 
planteskoler, pyntegrønt, juletræer, 
frugttræer og frugtbuske udelades 

 

Afgang Værk jf. vejledningens bilag E 

Parametre K.KRAV 
Undersøgt i 
ledningsnet 

Gennemsnit Note Indstilling 

Farve -   Indgår ikke i minimumskravene. Medtages i Afgang Værk 

Turbiditet -   Indgår ikke i minimumskravene. Medtages i Afgang Værk 

Kimtal ved 37° C -   Indgår ikke i minimumskravene. Medtages i Afgang Værk 

Enterokokker i.m.   
Vandet hidrører ikke fra overfladevand. 

Der er ikke fundet E.coli. 
Fjernes fra Afgang Værk 

Clostridium perfringins i.m.   
Vandet hidrører ikke fra overfladevand. 

Der er ikke fundet coliforme bakterier. 

Fjernes fra Afgang Værk 

Aggressiv kuldioxid    Kontrolleres ved fund i indvindingsboring  

Svovlbrinte    Kontrolleres ved fund i indvindingsboring  

Methan    Kontrolleres ved fund i indvindingsboring  

Chlor, frit og total    Vandet desinficeres ikke. Fjernes fra Afgang Værk 

Aluminum    Indgår i Taphane, Gruppe B Fjernes fra Afgang Værk 

Arsen    Indgår i Taphane, Gruppe B Fjernes fra Afgang Værk 

Bromat    Der desinficeres ikke med chlor, ozon e.lign. Fjernes fra Afgang Værk 
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Parametre K.KRAV 
Undersøgt i 
ledningsnet 

Gennemsnit Note Indstilling 

Nikkel    Indgår i Taphane, Gruppe B Fjernes fra Afgang Værk 

Strontium    Der indvindes ikke fra skrivekridt Fjernes fra Afgang Værk 

Sølv    Der anvendes ikke sølv til desinfektion Fjernes fra Afgang Værk 

Pesticider og nedbrydningsprod.    Indgår i Taphane, Gruppe B Fjernes fra Afgang Værk 

Andre uorganiske sporstoffer    Indgår i Taphane, Gruppe B Fjernes fra Afgang Værk 

Organiske mikroforurening    Indgår i Taphane, Gruppe B Fjernes fra Afgang Værk 

 

Forsyningsanlægges ledningsnet jf. vejledningens bilag F 

Parametre K.KRAV 
Undersøgt i 
ledningsnet 

Gennemsnit Note Indstilling 

      

      

Nitrit    
Vandet desinficeres ikke med chloramin, og 
ammoniumindholdet i sidste prøve af vandværksvandet er 
under 0,05 mg/L. 

Fjernes 

E.coli, Enterokker, Clostridium    
Ændre sig som hovedregel ikke i forhold til Taphane, 
Gruppe A (Straks) 

Fjernes 
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Risikovurdering af kildeplads og anlæg 

Baggrundsmateriale 
Som grundlag for at udarbejde et kontrolprogram, er en række 
rapporter/dokumenter indgået i den risikovurdering der bidrager til at fastlægge 
antallet af parametre og prøvetagningssteder. 

Følgende rapporter/dokumenter indgår: 

• Tilsynsrapport udarbejdet den 23. juni 2014 af Lejre Kommune 
• Datablad fra vandforsyningsplan udarbejdet den 10. marts 2011 af Lejre 

Kommune 

Sammenfatning af risikovurdering jf. ovenstående 

A. Kildeplads/indvindingsopland 
Ingen 

 

B. Boringer 
Ingen, video inspektion forventes udført i Q3 2019 

 

Boring 1 - DGU-nr. 206.1232 (Etableret i år 1964)  

Forventet levetid er 15-20 år. 

Stigrør og pumpe udskiftet 2009 

 

Boring 2 - DGU-nr. 206.1233 (Etableret i år 1964)  

Forventet levetid er 15-20 år. 

Stigrør og pumpe udskiftet 2009 

 

C. Bygning 
Etableret i 1972, fornuftig og vedligeholdt tilstand. Der er i 2016 etableret alarm 
på værket og boringer. 

 

D. Behandlingssystem 
Nyt trykfilter system etableret dec. 2017.  

Frekvensstyring på indvindingspumperne etableret 2015. 

 

E. Beholderanlæg 
Beholder er senest inspiceret og renset i dec. 2016 i forbindelse med udskiftning 
af udpumpningssystem.  

 

F. Udpumpningsanlæg 
Nyt etableret dec. 2016 Nye frekvensstyret pumper med On-line styring fra Blue 
Control. 
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G. Ledningsanlæg 
Ledningsnettet er af ældre dato flere steder, men vedligeholdt løbende og en 
udskiftnings plan for de ældste ledninger. Er efter vores overbevisning i god stand. 

  

H. Andet 
Nyetableret SRO anlæg/el tavle/belysning fra 2016 samt overvågning/alarm på 
boringer med driftstop ved utilsigtet adgang til værk og boringer. Etableret med 
on-line Blue Control styring med fjernadgang. 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gøderup Vandværk A.M.B.A. 
Højvangsvej 15, Co/ Gøderupvej 21 

4000 Roskilde 

 
www.goederupvand.dk 


