
 
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

 
 
 
 
Lyngs Vandværk  
Møllegade 33 
7790 Thyholm  
 
 
 
 
 
 
Tilsyn på Lyngs Vandværk 
 
Struer Kommune foretog den 21. september 2021 tilsyn med Lyngs 
Vandværk.  
 
Tilsynet blev udført af Mette Helene Meldhede fra Struer Kommune. 
 
Vandværket var repræsenteret ved Bendy Poulsen. 
 
Vandværket er reguleret af indvindingstilladelse fra den 30.04.2020. 
Den årlige tilladte indvindingsmængde er 50.000 m3. Der er i 2020 
indvundet 32.118 m3.  
 
 
Generelle oplysninger 
 
Baggrunden for tilsynet er et ordinært tilsyn.  
 
 
Anbefalinger  
 
Rentvandstanken skal være aflåst.  
 
Samlinger skal tætnes i nedløbsrøret til tagvand.  
 
Vandværket skal have en beredskabsplan. Planen skal være tilgæn-
gelig på vandværket og hos kommunen. Beredskabsplanen skal der-
for fremsendes til kommunen.  
 
Dyrkningsforbuddet i 25-meters zonen skal overholdes omkring bor-
ing med DGU nr. 44.406.  
 
 
Vandværkets opbygning 
 
Vandværket består af vandværksbygning og to boringer. Vandværks-
bygning og de to boringer er beliggende på kildepladsen til Lyngs 
Vandværk. Kildepladsen er indhegnet og aflåst. På Kildepladsen lig-
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ger desuden bundfældningsbassin hvortil skyldevand og tagvand lø-
ber. Vandværket mangler en udledningstilladelse fra bundfældnings-
bassinet til kloak. Denne opgave ligger hos Struer Kommune.  
 
Vandværket forsyner 246 ejendomme.  
 
Begge boringer er placeret under terræn i hver deres tørbrønd med 
aflåst dæksel. Begge boringer er udstyreset med DGU nummer og 
prøvetagningshane.  
 
I begge tørbrønde var der en del edderkoppespind og tegn på insek-
ter. Begge boringer fremstår tørre. Det oplyses på tilsynet at begge 
tørbrønde årligt rengøres i september/oktober. Her spules tørbrøn-
dende og renses med brintoverilte. Der er afløb i begge tørbrønde, 
hvorfra vandet løber til slambassinet. 
 
Det konstateres ved tilsynet, at den dyrkningsfri zone på 25 meter 
omkring boring med DGU nr. 44.406 ikke er overholdt.  
 
 
Vandværksbygning 
 
Vandværksbygningen er af ældre dato, men fremstår velholdt og ryd-
delig både indenfor og udenfor. Vandværksbygningen er aflåst.  
 
Nedløbsrør til tagvand er gået i stykker i samlingen, hvorfor tagvandet 
på nuværende tidspunkt opsamles i tagrenden og ledes ud på græs-
set omring vandværksbygningen. Det blev ved tilsynet oplyst at taget 
på vandværksbygningen skulle skiftes snarest og at arbejdet var be-
stilt.  
 
Vandværksbygningen indeholder et trykfilter med tilsluttet kompres-
sor, affugtningsanlæg, en skyldepumpe, to aktive udpumpningsstatio-
ner og en gammel udpumpningspumpe som ikke længere er i brug. 
Derudover står en reserve kompressor.  
 
Rentvandstanken er beliggende under gulv i vandværksbygningen- 
Der er fra vandværksbygningen lem ned til rentvandstanken. Denne 
var ikke aflåst, hvilket denne skal være.  
 
 
Vandbehandling 
 
Vandet ledes fra de to boringer ind i trykfilter, hvor vandet filtres og il-
tes. Herfra ledes vandet til rentvandstank og ud til forbrugerne via to 
pumper.  
 
Der er ingen bemærkninger til vandbehandlingen.  
 
 
 
Vandkvaliteten  
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Råvandet indeholder en del sulfat og nitrat. Vandet har desuden ind-
hold af aggressivt kuldioxid. Der er desuden fund af to pesticider i 
drikkevandet i lave koncentrationer.  
 
Drikkevandet overholder drikkevandskvalitetskriteriet ved afgang 
vandværk og ved forbrugerens taphane.  
 
 
Forsyningssikkerhed 
 
Vandværket kan nødforsynes med vand fra Thyholm Private Fælles 
Vandværk.  
 
Vandværket kan ikke nødforsynes med strøm, og forbrugerne må 
derfor vente til der igen er strøm.  
 
Vandværket mangler at fremsende beredskabsplan til Struer Kommu-
ne. Beredskabsplanen skal være opdateret når den fremsendes.  
 
 
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 


