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HUMLUM VANDVÆRK 
Vesterbrogade 33A 
7600 Struer 
 
 
 
 
 
 
ORDINÆRT TILSYN PÅ HUMLUM VANDVÆRK  
 
Struer Kommune foretog den 20.08.2021 tilsyn med Humlum Vandværk.  
 
Tilsynet blev udført af Mette Meldhede fra Struer Kommune. 
 
Vandværket var repræsenteret ved Egon og Christian som begge er vandværkspassere.  
 
Vandværket er reguleret af indvindingstilladelse fra den 8. juli 2016. Den årlige tilladte ind-
vindingsmængde er 110.000 m3.  
 
 
Generelle oplysninger 
 
Baggrunden for tilsynet er et ordinært tilsyn.  
 
 
Anbefalinger  
 
Beredskabsplan skal opdateres med gældende telefonnumre og opdateret liste over føl-
somme forbrugere.  
 
Struer Kommune har ingen yderligere bemærkninger eller anbefalinger til Humlum Vand-
værk.  
 
 
Vandværkets opbygning 
 
Vandværket består af en vandværksbygning og tre boringer. Boring med DGU nr. 54.28B 
ligger i forbindelse med vandværksbygningen mens vandværkets to andre boringer er pla-
ceret på kildeplads ca. 100 meter væk.  
 
Alle tre boringer er i brug og kører på skift. Vandværket har etableret SRO-anlæg hvorfra 
alle vandværkets dele kan overvåges og styres.  
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Vandværksbygning 
 
Vandværket er totalrenoveret i 2010 og fremstår rent og ryddeligt. Vandværket er aflåst og 
sikret med alarm.  
 
Luftindtag til vandværkets første rum (værksted) er beskyttet med insektnet. Der er ingen 
ventilationsindtag i resten af vandværksbygningen.  
 
Indgangen til vandværksbygningen er hævet over jorden og adgang sker derfor via trappe. 
Vandværket er på denne måde godt sikret mod indtrængende regn.  
 
 
Vandbehandling 
 
Råvandet ledes fra boringerne og ind på vandværket. Vandbehandlingen sker i lukkede 
trykfiltre, både i et for- og efterfilter. Vandet ledes derefter til rentvandstank under vand-
værksbygningen.  
 
Filtrene skyldes ca. en gang i døgnet (dette afhænger af forbrug) og sker automatisk. Skyl-
devandet ledes til bundfældningsbassin hvor det henstår i 15 timer. Bundfaldet i bassinet 
tømmes en gang årligt.  
 
 
Vandkvaliteten  
 
Vandværket leverer vand af god kvalitet. Der er i en boringskontrol i 2019 fundet lavt ind-
hold af BTEX i boring med DGU nr. 54.28B. 
 
 
Forsyningssikkerhed 
 
Der er etableret nødforsyning til Struer Energi Vand, og vandværket kan derfor forsynes 
med vand fra Kobbelhøje Vandværk.  
 
Ved strømafbrydelse kan der ligeledes omlægges så forsyningen sker fra Struer Energi 
Vand.  
 
Vandværkets beredskabsplan er ikke opdateres siden 2009. Denne trænger derfor til en 
opdatering, særligt med henblik på kontaktlisten og følsomme forbrugere.  
 
 
 
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at ringe til mig på 96848446 eller 
maile på mettehme@struer.dk. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mette Meldhede  
Geolog  
Struer Kommune
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