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Tilsyn på Hjerm Vandværk 
 
Struer Kommune foretog den 4. november 2021 tilsyn med Hjerm 
Vandværk.  
 
Tilsynet blev udført af Mette Meldhede fra Struer Kommune. 
 
Vandværket var repræsenteret ved Svend Erik Toft.  
 
Vandværket er reguleret af indvindingstilladelse fra den 30.08.2017. 
Den årlige tilladte indvindingsmængde er 170.000 m3. Vandværket 
forsyner 763 forbrugere.  
 
Der blev i 2020 indvundet 120.445 m3.  
 
Baggrunden for tilsynet er et ordinært tilsyn.  
 
 
Anbefalinger  
 
Struer Kommune anbefaler at der udtages en fuld boringskontrol på 
boring med DGU nr. 64.1726 på reservekildepladsen.  
 
Struer Kommune har ikke yderligere bemærkninger til vandværkets 
stand, indretning og drift.  
 
 
Vandværkets opbygning 
 
Vandværket består af vandværksbygning, to kildepladser og en tryk-
forøgerstation.  
 
Reservekildeplads på Hjermvej og trykforøgerstation i Østerhjerm er 
ikke tilsendt i forbindelse med tilsynet. På reservekildepladsen er to 
boringer, som ikke er i brug og hvor der ikke er installeret pumper. 
Det er konstateret ved forbikørsel af reservekildepladsen, at arealet 
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fremstår velholdt og ryddet. Det oplyses i forbindelse med tilsynet, at 
vandstanden i de to boringer pejles flere gange om året.  
 
Indvindingstilladelse fra 2017 tillader Hjerm Vandværk at indvinde 
vand fra den eksisterende kildeplads med tre boringer samt fra den 
ene boring på reservekildepladsen.  
 
Vandværkets tre aktive boringer fremstår alle velholdte og tætte. Der 
er ingen bemærkninger til disse.  
 
Vandet pumpes fra kildepladsen og ind i vandværksbygningen hvor 
det iltes let. Dette sker indsugning af ilt i rør lige ved nedløbet til 
rentvandstanken. Der sker ingen anden vandbehandling på vandvær-
ket.  
 
 
Vandværksbygning 
 
Vandværksbygningen er opført i 1971. Bygningen fremstår velholdt 
både udvendigt og indvendigt.  
 
Ventilationskanaler er beskyttet med insektnet.  
 
Vandværksbygningen er ikke indhegnet men aflåst og sikret med 
alarm.  
 
Struer Kommune har ingen bemærkninger til vandværksbygningen.  
 
  
 
Vandbehandling 
 
Vandbehandlingen er meget begrænset idet vandet kun iltes svagt 
ved et indsug på nedløbet til rentvandstanken. 
 
Struer Kommune har ingen bemærkninger til vandbehandlingen.  
 
 
 
Vandkvaliteten  
 
Vandværket lever rent drikkevand der lever op til drikkevandskvali-
tetskriteriet.  
 
Vandværket har de seneste to årtier døjet med pesticidrester i drikke-
vandet. Særligt boringerne med DGU nr. 64.563 og 63.637 udviser 
indhold af DMS og BAM nær drikkevandskvalitetskriteriet. Når vandet 
fra de tre boringer blandes, overholder det kravet til drikkevand.  
 
Struer Kommune anbefaler, at der udarbejdes et kontrolprogram for 
boring med DGU nr. 64.1726 på den nye kildeplads således, at det 
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kan afgøres om denne kildeplads kan bruges hvis forsyningen på den 
nuværende kildeplads svigter.  
 
 
 
Forsyningssikkerhed 
 
Hjerm Vandværk har tre aktive boringer beliggende på samme kilde-
plads. Der er særligt i to af disse boringer udfordringer med pestici-
dindhold nær drikkevandskvalitetskriteriet hvad angår BAM og DMS. 
Der er derfor indført hyppigere boringskontrol for pesticider på kilde-
pladsen.  
 
Der er ikke udtaget boringskontroller med boringerne på reservekilde-
pladsen siden 2009. Struer Kommune anbefaler derfor at der igen ud-
tages boringskontrol fra boring med DGU nr. 64.1726.  
 
Hjerm Vandværk kan ikke nødforsynes med vand eller strøm. Hjerm 
Vandværk kan nødforsyne Livbjerggård Strands Vandværk med 
vand.  
 
 
 
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte 
undertegnede på telefon 96848446 eller e-mail mettehme@struer.dk. 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Mette Meldhede 
Geolog 
Struer Kommune 


