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Venø Vandværk 
Lønningen 20, Venø  
7600 Struer  
 
 
 
 
 
Tilsyn på Venø Vandværk 
 
Struer Kommune foretog den 17. september 2021 tilsyn med Vandværk.  
 
Tilsynet blev udført af Mette Helene Meldhede fra Struer Kommune. 
 
Vandværket var repræsenteret ved Dennis Borbjerggaard og Ryan Jensen.  
 
 
Generelle oplysninger 
 
Baggrunden for tilsynet er et ordinært tilsyn.  
 
Vandværket er reguleret af indvindingstilladelse fra den 19. oktober 2010. Den årlige tillad-
te indvindingsmængde er 25.000 m3. Tilladelsen udløber 1. oktober 2040. Der er i år 2020 
indvundet 14.687 m3.  
 
 
Anbefalinger  
 
Vandværket mangler en beredskabsplan.  
 
Tætningslisten omkring overbygningen på boring med DGU nr. 54.763 er perforeret og bør 
derfor udskiftes inden næste tilsyn.  
 
Vandværkets ledningsnet er ikke digitaliseret. Der er stillet krav om digitalisering af led-
ningsnettet inden 30. juni 2023. Der kan læses mere om LER 2.0 her: 
https://ler.dk/Portal/P.9.NytLER.aspx  
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/55  
 
 
Vandværkets opbygning 
 
Vandværket udgøres af vandværksbygning og to boringer som ligger på hver deres kilde-
plads.  
 
Vandværket forsyner 163 forbrugere. 
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Indvindingen sker hovedsageligt fra boring med DGU nr. 54.763 og i begrænset omfang 
fra boring med DGU nr. 54.341.  
 
Begge boringer er ført op til terræn med overbygninger. De er begge udstyret med DGU 
nr. og prøvetagningshaner.  
 
Tætningslisten omkring boring med DGU nr. 54.763 er gennemhullet og slutter derfor ikke 
helt tæt. Boringen er dog tør og ryddelig, og udskiftning af tætningslisten vurderes derfor 
ikke akut. Tætningslisten bør dog udskiftes inden næste tilsyn.  
 
Der er ingen yderligere bemærkninger til boringen, og ej heller til boring med DGU nr. 
54.341.  
 
Vandværket har et årligt gennemsyn af eksternt rådgivningsfirma, som gennemgår vand-
værkets installationer.  
 
 
 
Vandværksbygning 
 
Vandværksbygningen er opført i 1975. Vandværksbygningen er af ældre dato men frem-
står fint vedligeholdt både indvendigt og udvendigt.  
 
Vandværksbygningen er aflåst og udstyret med alarm.  
 
Udpumpningsstationen består af to pumper og to hydroforer. Det oplyses på tilsynet, at 
udpumpningsanlægget udskiftes inden årets udgang med to nye pumper, som ikke vil ha-
ve behov for hydroforer.  
 
 
 
Vandbehandling 
 
Vandbehandlingen foregår i to lukkede trykfiltre, et for- og et efterfiltre. Ilt tilføres til filtreret 
ved kompressor.  
 
Efter filtrering ledes vandet til 30 m3 stor rentvandstank beliggende under vandværksbyg-
ningen. Lem ned til tanken er tæt og aflåst.  
 
Rentvandstanken er ikke udstyret med alarm ved høj og lav vandstand, men trykmåler på 
udpumpningsanlæg alarmerer hvis trykket falder.  
 
De to filtre skyldes automatisk. Skyldevandet løber direkte til spildevandskloak. Vandvær-
ket mangler en udledningstilladelse.   
 
 
 
Vandkvaliteten  
 
Der er i 2016 påvist en koncentration af BAM på 0,06 µg/l i boring med DGU nr. 54.341. 
Koncentrationen af BAM viser en faldende tendens siden første måling i 2003.  
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Råvandet fra boring med DGU nr. 54.763 har højt indhold af arsen. Dette fjernes ved ilt-
ning og filtrering på vandværket.   
 
Vandkvaliteten af det leverede drikkevand overholder drikkevandskvalitetskriterierne. 
 
 
 
Forsyningssikkerhed 
 
Vandværket kan ikke nødforsynes med hverken vand eller strøm. Ved strømafbrydelse må 
forbrugerne afvente at der igen kommer strøm.  
 
Vandværket to boringer er placeret på hver deres kildeplads og indvinder fra hver deres 
indvindingsopland. Vandværket er derfor godt sikret mod en forurening på en af kildeplad-
serne.  
 
Vandværket har ikke nogen beredskabsplan, hvilket Struer Kommune stiller krav om. Der 
kan læses mere om beredskabsplaner via følgende link: https://www.danskevv.dk/viden-
om/beredskabsplan/. 
 
 
 
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at ringe til mig på 96 84 84 46 el-
ler maile på mettehme@struer.dk. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Mette Helene Meldhede 
Geolog 
Struer Kommune
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