
 
Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: 
Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne 
er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets 
hjemmeside: www.datatilsynet.dk 
 
TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR  Side 1 af 3

 
 
 
 
Uglev Vandværk  
Mølletoften 2a, Uglev 
7790 Thyholm 
 
 
 
 
 
 
Tilsyn på Uglev Vandværk 
 
Struer Kommune foretog den 18.08.2021 tilsyn med Uglev Vandværk.  
 
Tilsynet blev udført af Mette Meldhede fra Struer Kommune. 
 
Vandværket var repræsenteret ved Christian Dalgaard.  
 
Vandværket er reguleret af indvindingstilladelse fra den 14.03.2014. Den årlige tilladte ind-
vindingsmængde er 25.000 m3. Tilladelsen udløber i 2044.  
 
 
 
Generelle oplysninger 
 
Baggrunden for tilsynet er et ordinært tilsyn.  
 
 
 
Anbefalinger  
 
Afløb i tørbrønd med DGU nr. 45.485 skal afblændes således at bunden er tæt (dette 
fremgår af BEK nr 1260 af 28/10/2013).  
 
Tætningslister i taget på begge boringer trænger til udskiftning for at sikre at lågerne slut-
ter tæt.  
 
Struer Kommune anbefaler på det kraftigste, at vandværket udarbejder en procedure for 
driften af vandværket og at denne ”manual” er tilgængelig på vandværket. 
 
Der skal udpeges 4 forbrugere fordelt på ledningsnettet til udtagning af grp. A-prøver ifm. 
overholdelse af forsyningens kontrolprogram.  
 
Vandværket har ingen beredskabsplan, hvilket Struer Kommune stiller krav om.  
 
 
 

DATO
129-09-2021

JOURNALNUMMER
13.02.02-K08-2-21

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

E: TEKNISK@STRUER.DK
T: 96 84 84 01

SAGSBEHANDLER:
METTE HELENE MELDHEDE
T: 96848446
E: METTEHME@STRUER.DK 



 
Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: 
Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne 
er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets 
hjemmeside: www.datatilsynet.dk 
 
TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR  Side 2 af 3

 
 
Vandværkets opbygning 
 
Vandværket består af en kildeplads med vandværksbygning og to boringer. Boring med 
DGU nr. 45.485 er placeret i tørbrønd under terræn. Boring med DGU nr. 45.409 er place-
ret i overbygning over terræn.  
 
 
 
Vandværksbygning 
 
Vandværksbygningen er opført i 1980. Bygningen er i god stand. Bygningen er aflås ved 
to døre. Der er installeret sikkerhedsforanstaltning, som sender e-mail til formanden, når 
døren åbnes.  
 
Der er ingen bemærkninger til vandværksbygningen.  
 
Insekter har gnavet i tætningslisten i lågen ned til boring med DGU. nr 45.485. Det vurde-
res ikke kritisk på nuværende tidspunkt, men listen bør udskiftes inden næste tilsyn. Der er 
et afløb i bunden af tørbrønden, hvilket skal afblændes således at tørbrønden er tør og le-
ver op til BEK nr 1260 af 28/10/2013.  
 
Insekter har ligeledes gnavet i tætningslisten i taget til boring med DGU. nr 45.409. Det 
vurderes ikke kritisk på nuværende tidspunkt, men listen bør udskiftes inden næste tilsyn. 
På tilsynet blev det drøftet om ikke der skulle ligges fliser rundt om råvandsstationen for at 
holde vegetationen på afstand.  
 
 
 
Vandbehandling 
 
Råvandet behandles ved iltningen før det løber til rentvandstanken. Der sker ikke yderlige-
re vandbehandling, hvorfor vandværket ikke skal bortskaffe filterskyldevand.  
 
 
 
Vandkvaliteten  
 
Der er ikke fundet pesticider eller miljøfremmede stoffer ved borings- og drikkevandskon-
trol.  
 
 
 
Forsyningssikkerhed 
 
Vandværket kan ikke nødforsynes hverken med vand eller strøm i tilfælde af forurening el-
ler strømafbrydelse. Der kan dog etableres midlertidige løsninger med vandledning på 
overfladen og generator.  
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Der er ikke krav om, at vandværket skal have et ledelsessystem da vandværket leverer 
under 17.000 m3 om året. Struer Kommune anbefaler dog på det kraftigste, at vandværket 
udarbejder en procedure for driften af vandværket og at denne findes på vandværket.  
 
Vandværket er i proces med at få digitaliseret deres ledningsnet og er bekendt med de 
nye regler som træder i kræft i 2023.  
 
 
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 
 

mailto:mettehme@struer.dk

