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Bremdal Vandværk  
Struer Energi Vand  
Fjordvejen 28B 
7600 Struer  
 
 
 
 
 
Tilsyn på Bremdal Vandværk 
 
Struer Kommune foretog den 26. august 2021 tilsyn med Vandværk.  
 
Tilsynet blev udført af Mette Helene Meldhede fra Struer Kommune. 
 
Vandværket var repræsenteret ved Niels Peter Sørensen og Brian Knudsen.  
 
Vandværket er reguleret af indvindingstilladelse fra den 07.05.2014.  
 
Den årlige tilladte indvindingsmængde er 110.000 m3. Der er i 2020 indvundet ca. 83.000 
m3.  
 
 
 
Generelle oplysninger 
 
Baggrunden for tilsynet er et ordinært tilsyn.  
 
Der er udført tilsyn med vandværkets 3 boringer, vandværksbygning, vandbehandlingsan-
læg og øvrige installationer på adressen.  
 
Det blev ved tilsynet oplyst, at det forventes at driften af Bremdal Vandværk er ophørt in-
den for et år. Formegentligt allerede inden årsskiftet.  
 
 
 
Anbefalinger  
 
Beredskabsplan skal opdateres med gældende telefonnumre og opdateret liste over føl-
somme forbrugere.  
 
Tætningslister omkring to af boringerne bør udskiftes inden næste ordinære tilsyn, såfremt 
boringerne fortsat er i drift.  
 
Struer Kommune har ingen yderligere bemærkninger eller anbefalinger til Bremdal Vand-
værk.  
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Vandværkets opbygning 
 
Vandværket udgøres af vandværksbygning og tre boringer alle beliggende på samme kil-
deplads. Boringerne er alle ført op til terræn og er alle aflåst. Kildepladsen er ligeledes ind-
hegnet.  
 
Boringerne er alle tørre og ryddelige. Gummikant på låg er på to af boringerne perforeret 
af insekter, og bør derfor skiftes inden næste tilsyn såfremt boringerne stadig er i brug. 
Dette vurderes ikke akut da overbygningerne er ryddelige og tørre.  
 
Boringerne er alle forsynet med tydeligt DGU nr. og prøvetagningshane.  
 
 
 
Vandværksbygning 
 
Vandværksbygningen er overordnet i fin stand, og ligeledes at de indvendige installatio-
ner. Vandværkets kildeplads er indhegnet. Vandværksbygningen var aflåst.  
 
Der er prøvetagningshane på afgang vandværk når vandet ledes fra rentvandstanken og 
ud til forbrugerne.  
 
Distributionen foregår i en sektion som styres af 5 pumper.  
 
Der er ventilation af bygningen gennem flere udluftningskanaler med gitter og insektnet. 
 
Der er langs fundamentet til vandværksbygningens vestlige side fundet flere huller i græs-
set. Struer Energi er blevet bedt om at undersøge om der er skadedyr som holder til om-
kring vandværksbygningen. Struer Energi har efter tilsynet gravet fundamentet fri og fun-
det et utæt tagnedløb som er blevet repareret. Der er efterfølgende lagt stabilgrus langs 
vandværksbygningen. Der er ikke fundet tegn på skadedyr. 
 
 
 
Vandbehandling 
 
Vandbehandlingen foregår i tre lukkede trykfiltre hvor ilt tilføres ved kompressor. To filtre 
forsynes at en kompressor, det sidste filter ligeledes af en kompressor. Det er på denne 
måde muligt at drive vandværket fra det ene filteranlæg eller fra de to filtreanlæg, hvilket 
giver en øget forsyningssikkerhed.  
 
Efter filtrering ledes vandet til ca. 150 m3 stor rentvandstank beliggende under vandværks-
bygningen. Lem ned til tanken er tæt og aflåst. Renstvandstanken er udstyret med alarm 
ved høj og lav vandstand. Rentvandstanken blev ikke inspiceret ved tilsynet.  
 
De tre filtre skyldes automatisk efter 1.800 gennemstrømmede m3 og vandet pumpes til 
bundfældningstank. Vandet henstår i 15 timer før det udledes til regnvandsledning og ef-
terfølgende grøft.  
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Vandkvaliteten  
 
Vandkvaliteten af det leverede drikkevand overholder drikkevandskvalitetskriterierne. I to 
af boringerne er der fundet BAM og desphenyl chloridazon, begge under kvalitetskravet til 
drikkevand.  
 
 
 
Forsyningssikkerhed 
 
Vandværket er forbundet til ledningsnettet for Struer Energi Vand. Vandværket kan derfor 
nødforsynes med vand.  
 
Struer Energi Vand har overtaget driften af Bremdal Vandværk pr. 01.01.2021. Bered-
skabsplanen er senest opdateret i 2014, altså før Struer Energi Vand overtog driften. Be-
redskabsplan skal opdateres med gældende telefonnumre og opdateret liste over følsom-
me forbrugere. 
 
Det blev ved tilsynet oplyst, at Bremdal Vandværk forventes nedlukket og afviklet inden for 
1 år. Herefter vil forsyningen ske fra Struer Vandværk.   
 
 
 
Spørgsmål eller kommentar til ovenstående kan rettes til undertegnede på telefon 96 84 
84 46 eller e-mail mettehme@struer.dk. 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Mette Helene Meldhede 
Geolog  
Struer Kommune  
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