
 

Inden 1. januar 2015 skal almene vandforsyningsanlæg 
have indført kvalitetssikring

Ifølge bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg nr. 132 af 08/02/2013 skal et alment 
vandforsyningsanlæg, der leverer 17.000 m3 vand pr. år eller mere, indføre kvalitetssikring senest den 31. december 2014.

DGE tilbyder jeres vandværk hjælp til:

 -        Kortlægning af vandforsyningen samt dennes kvalitet
 -        Kortlægning af vandforsyningens driftsrutiner
 -        Vurdering af risikoen for forurening, herunder vandværkets tilstand
 -        Udarbejdelse af handleplaner
 -        Dokumentering af planlagte og gennemførte tiltag

Vi udarbejder en rapport med gennemgangen af jeres vandforsyning, som kan give jer et godt og fyldestgørende 
overblik. Rapporten er endvidere et godt grundlag for eventuelle fremtidige investeringer og tiltag. 

 Rapporten kan indeholde følgende punkter:

 -        En risikovurdering af de enkelte komponenter (alder, serviceaftaler og tilstand m.v.)
     -  Kildeplads
     -  Boringer
     -  Beholderanlæg
     -  Behandlingssystem
     -  Udpumpningsanlæg
     -  Ledningsanlæg
     -  Bygninger
 -        Hvem har adgang til vandværket?
 -        Påklædning?
 -        Brug af værktøj i drift af vandværket?
 -        Hvilke rengøringsmidler bliver brugt?
 -        Opbevaring af værktøj og rengøringsmidler?
 -        Har de ansvarlige gennemført de lovpligtige kurser?
 -        Hvordan foretages prøvetagning, og hvem forestår det?
 -        Hvilke aftaler foreligger der med entreprenører (service, reparationer m.v.)?
 -        Hvis entreprenøren laver en beskadigelse, hvad gør vedkommende så?
 -        Arbejdsgange aftalt med entreprenører?
 -        Øvrigt

For yderligere informationer om kvalitetssikring, kontakt venligst
Ole Rejnholdt Nielsen på tlf. 2440 5710 eller orn@dge.dk

Knud Pedersen på tlf. 6161 1317 eller knp@dge.dk
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MILJØSCREENING AF EJENDOMME 

Nedrivning og miljøet 
 
DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s har sammensat en pris-
billig pakkeløsning for miljøscreening af ejendomme der 
skal fjernes med støtte fra nedrivningspuljen. 
 
Vi kontrollerer ved en miljøscreening om der på ejendom-
men er forhold, der skal tages stilling til inden, under eller 
efter nedrivningen, så processen kan foregå på en miljø- 
og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. Endvidere kan 
bortskaffelse af materialer optimeres, og vi mindsker risi-
koen for, at der senere opstår fordyrende og forsinkende 
miljøproblemer under nedrivningen. 

DGE tilbyder 
 
DGE’s pakkeløsning for miljøscreening af ejendomme til 
nedrivning indeholder: 
 
 Gennemgang af ejendommens historik for identificering af potentielle miljørisici 

 Vurdering af risiko for forurening fra fx opvarmning og andre aktiviteter 

 Besigtigelse og stikprøvetagning for asbest, PCB og bly samt vurdering af risiko for forurening af 
overfladejord 

 Levering af notat med resultater og billeddokumentation til anvendelse i udbudsmaterialet. 

 

Vi kan assistere hele vejen 

Hvis miljøscreeningen afslører potentielle proble-
mer, kan DGE tilbyde gennemførelse af nødvendi-
ge supplerende undersøgelser i direkte forlængel-
se af screeningen.  

Vi kan ligeledes tilbyde assistance ved udarbejdel-
se af udbudsmaterialet, hvor en beskrivelse af 
eventuelle miljørisici og kravene til håndteringen 
heraf naturligvis bør præciseres for de bydende. 

For landsdækkende miljørådgivning omkring nedbrydning, kontakt 
Danmark vest: Hanne Sadolin Jensen på tlf. 6067 3207 eller e-mail hsj@dge.dk                                    

Danmark øst: Kim Haagensen på tlf. 4021 2156 eller e-mail kmh@dge.dk  

- også i forbindelse med nedrivningsarbejder 
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