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Sønbjerg Vandværk 
Søndbjerg Strandvej 6 

7790 Thyholm 

 

 

 
 

 

Ordinært tilsyn på Søndbjerg Vandværk den 9. juli 2021 

 

Struer Kommune foretog den 9. juli tilsyn med Søndbjerg Vandværk.  

 

Tilsynet blev udført af Mette Meldhede fra Struer Kommune. 

 

Vandværket var repræsenteret ved Christian Gadegaard.  

 

Vandværket er reguleret af indvindingstilladelse fra den 23. april 2012. Den årlige tilladte indvin-

dingsmængde er 25.000 m3. 

 

 

 

Generelle oplysninger 

 

Baggrunden for tilsynet er et ordinært tilsyn. 

  

 

 

Anbefalinger  

 

Der må ikke dyrkes inden for 25 meters zonen fra begge boringer. Se rød markering på kort i bi-

lag 1.  

 

Lem ned til boring med DGU nr. 45.122 i vandværksbygningens tag skal være aflåst og tæt.  

 

Murværk trænger flere steder til restaurering.  

 

Der mangler afmærkning med DUG nr. 45.865 på boringen beliggende syd for vandværksbygnin-

gen.  

 

Vandværket mangler en beredskabsplan. Vandværket har ligeledes ikke noget ledelsessystem.  

 

Vandværkets ledningsnet er ikke digitaliseret. Der er stillet krav om digitalisering af ledningsnet-

tet 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  

 

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 oplysnin-

gerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatil-

synets hjemmeside: www.datatilsynet.dk 
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Vandværkets opbygning 

 

Vandværket består af en kildeplads med vandværksbygning og to boringer. Boring med DGU nr. 

45.122 er placeret i vandværksbygningen, mens boring med DGU nr. 45.865 er placeret i over-

bygning syd for vandværksbygningen.  

 

 

 

Vandværksbygning 

 

Vandværksbygningen er opført i 1948 og er overordnet i god stand. Vandværket eller ikke ind-

hegnet, men døren indtil bygningen er aflåst. Lem i taget af vandværksbygningen er dog ikke 

aflåst og ej heller tæt.  

 

Det ydre murværk trænger flere steder til restaurering, da der mangler flere fuger.  

 

 

 

Vandbehandling 

 

Råvandet indvindes fra de to boringer og blandes i råvandsledningerne inden det ledes til to luk-

kede sandfiltre. Sandfiltrene er komplet op med kompressor så råvandet også iltes. Vandet ledes 

herefter til rentvandstank (25 m3) før det udsendes til forbrugere.  

 

Vandværket at to forsyningsstrenge, hver tilknyttet en rentvandspumpe og en hydrofor.  

 

 

 

Vandkvaliteten  

 

Vandkvaliteten på Søndbjerg Vandværk er god. Der er relativt højt indhold af sulfat. Der er intet 

nitrat i vandet. Der er ikke fundet pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i vandet.  

 

 

 

Forsyningssikkerhed 

 

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/  

 

Vandværker har ikke noget ledelsessystem, hvilket der er krav om når der levers mere end 17.000 

m3 om året. Der kan læses mere om ledelsessystemer på vandværker her:   

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/132  

https://www.danskevv.dk/viden-om/kvalitetssikring/kvalitetssikring-er-et-krav/ 

 

Søndbjerg Vandværk har etableret en samlebrønd således at der kan lægges en brandslange ud 

mellem Søndbjerg Vandværk og Uglev Vandværk. Uglev Vandværk mangler dog at etablere de-

https://www.danskevv.dk/viden-om/beredskabsplan/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/132
https://www.danskevv.dk/viden-om/kvalitetssikring/kvalitetssikring-er-et-krav/
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res samlebrønd. Det betyder også, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at etablere en 

nødforbindelse.  

 

I forbindelse med strømafbrydelse har vandværket ikke mulighed for at forsyne deres forbruger 

med vand. De må vente til der igen kommer strøm. 

 

 

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte mig på mobil 46 84 84 46 

eller e-mail mettehme@struer.dk. 

 

 

 
Med venlig hilsen 

 

Mette Meldhede  

Geolog  

Struer Kommune  

 

 

 

 

 

 

Bilag 1 

 

 
Lys blå: 10 meters zonen, rød: 25 meters zonen, mørk blå: BNBO 

mailto:mettehme@struer.dk

