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Livbjerggård Strands Vandværk A.M.B.A 
Tellingvej 3a 
7560 Hjerm 
 
 
 

 
 
 
Tilsyn på Livbjerggård Strands Vandværk 
 
Struer Kommune foretog den 7. juni 2021 tilsyn med Livbjerggård Strands Vandværk.  
 
Tilsynet blev udført af Mette Meldhede fra Struer Kommune. 
 
Vandværket var repræsenteret ved John Hjort og Johan Johansen.  
 
Vandværket er reguleret af indvindingstilladelse fra den 5. september 2014. Den årlige til-
ladte indvindingsmængde er 6.000 m3. Derudover er vandværket også reguleret af udled-
ningstilladelse fra den 20. oktober 2014.  
 
 
Generelle oplysninger 
 
Baggrunden for tilsynet er et regulært tilsyn.  
 
Seneste tilsyn blev udført i 2018.  
 
 
Anbefalinger  
 
Skyllevandet skal håndteres i overensstemmelse med tilladelse fra 2014.  
 
Udvendigt murværk skal repareres som en del af en løbende vedligeholdelse.  
 
Vegetation tæt ved vandværksbygningen skal trimmes og holdes på et minimum.  
 
 
Vandværkets opbygning 
 
Vandværket har en boring placeret i vandværksbygningen. Råvandet ledes fra boringen 
direkte over i det ene af vandværkets to filtre, hvor det også bliver iltet. Der skiftes automa-
tisk mellem de to filtre ugentligt. Vandet ledes direkte fra filtrene og ud til forbrugerne, og 
vandværket har derfor ingen rentvandstank.  
 

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 
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Boring med DGU nr. 6.415 er placeret i vandværksbygningen 20 cm over gulvet. Boringen 
har tydelig markering af DGU nr. og prøvetagningshane. Der er pejlestuds og udluftning 
med insektet. Boringen er i god stand og der er ingen bemærkninger til denne.  
 
Vandværket oplyste under tilsynet, at pumpen inden for den nærmeste fremtid skulle repa-
reres, da strømforbruget var en smugle stigende. Vandværket har en reservepumpe de  
tager i brug. Når den nuværende pumpe er blevet repareret, stilles denne til side som re-
servepumpe.    
 
Fredningsbæltet på 10 meter er overholdt. Den dyrkningsfri zone på 25 meter har ikke tidli-
gere været overholdt mod nord. Ved tilsynet blev det konstateret at der var blomstervegeta-
tion i den nordlige del af 25 meters zonen.  
 
 
Vandværksbygning 
 
Ældre vandværksbygning fra 1968 der fremstår i middelgod stand. Betonen på ydersiden af 
bygningen slår revner flere steder, og skal derfor vedligeholdes jævnligt. Det er dog ikke 
kritisk på nuværende tidspunkt. Ved tilsynet var der en del småvegetation omkring murvær-
ket, hvilket kan fremskynde forfaldet af bygningen.  
 
Udluftningskanalerne ind til bassinet til skyldevand har fået monteret nye net siden forrige 
tilsyn. Nettene vurderes ikke at være helt insektsikre, men da vandbehandlingen foregår i 
lukket system, vurderes dette ikke problematisk på nuværende tidspunkt, da det også er 
vigtigt at ventilationen ikke blokeres for meget.  
 
Ved forrige tilsyn blev det observeret, at lemmen ned til boringen ikke slutter tæt. Der er 
monteret skumgummilister rundt i kanten siden forrige tilsyn. Listerne er udskiftet efter be-
hov. Vandværket oplyser at er bestilt en ny lem hos smed.  
 
 
Vandbehandling 
 
Råvandet ledes fra boringen over i lukket filter hvor det også bliver iltet via kompressor. 
Vandet ledes direkte fra filter og ud på ledningsnettet. Der er således ingen rentvandsbe-
holder tilknyttet vandværket.  
 
Af udledningstilladelse fra 2014 fremgår det, at skyllevandet skal opholde sig i bundfæld-
ningsbassin minimum 24 timer inden udledningen til dræn. Det blev ved tilsynet konstateret 
at skyllevandet ikke opholder sig i bassinet i 24 timer.  
 
 
Vandkvaliteten  
 
Vandet er af fin kvalitet. Vandet er fri for nitrat og sulfat. Der er ikke fundet pesticider eller 
andre miljøfremmede stoffer i drikkevandet. Vandet har et naturligt indhold af jern og man-
gan som fjernes ved iltning og filtrering.  
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Forsyningssikkerhed 
 
Hjerm Vandværk kan nødforsyne i forbindelse med renovering og vedligeholdelse. Den 
etablerede ledning er dog ikke stor nok til at overtage en permanent forsyning af Livbjerg-
gård Strands Vandværk.  
 
 
 
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at ringe til mig på 96 84 84 46 eller 
på e-mail mettehme@struer.dk.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mette Helene Meldhede 
Struer Kommune 

mailto:mettehme@struer.dk

