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Oddesund Nord Vandværk  
Gl. Landevej 12a 
7790 Thyholm 
 
 
 
 
 
 
Tilsyn på Oddesund Nord Vandværk 
 
Struer Kommune har i 2021 foretaget tilsyn med Oddesund Nord 
Vandværk over to omgange. Første tilsyn blev udført d. 26.01.2021. 
Andet tilsyn blev udført d. 14.09.2021.  
 
Tilsynet blev udført af Mette Helene Meldhede fra Struer Kommune. 
Jacob Steffensen fra Nordiq Miljø Vest Aps deltog også ved første til-
syn.  
 
Vandværket var repræsenteret ved Magnus Schødt og Ib Olsen.  
 
Vandværket er reguleret af indvindingstilladelse fra den 21.10.2014. 
Den årlige tilladte indvindingsmængde er 35.000 m3. Vandværket har 
i 2020 indvundet 23.692 m3.  
 
 
Generelle oplysninger 
 
Baggrunden for første tilsyn skyldes problemer med coliforme bakteri-
er i vandet. Struer Kommune besluttede at udfører et ordinært tilsyn i 
samme forbindelse. 
 
Et opfølgende tilsyn blev udført i september 202,  da to af vandvær-
kets boringer ikke blev gennemgået i forbindelse med første tilsyn. 
Derudover skulle der også følges op på installation af nye insektnet.  
 
 
Anbefalinger  
 
Oddesund Nord Vandværk fik i forbindelse med tilsynet udført i januar 
besked på at opsætte insektsikre insektnet. Ved det opfølgende tilsyn 
var insektnet med væsentlig mindre maskestørrelse påsat omkring 
begge vinduer på bagsiden af vandværket. Insektnettet er spinkelt og 
standen skal derfor løbene tjekkes.  
 
Det blev også anbefalet, at der blev nedskrevet en rengørings-/vedli-
geholdelsesprocedure for vandværket. Der blev nemlig konstateret 
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spindelvæv flere steder indvendigt, også over de åbne filtre. Der var 
ingen spindelvæv i vandværksbygningen ved andet tilsyn.  
 
Tætningen omkring råvandsledning ud af tørbrønd fra boring med 
DGU nr. 53.277 trænger til nyt tætningsskum.   
 
Struer Kommune har ikke nogen bemærkninger til vandværkets to 
øvrige boringer.  
 
 
Vandværkets opbygning 
 
Vandværket består af vandværksbygning og tre boringer. To af borin-
gerne er placeret på kildeplads i nærheden af vandværksbygningen, 
mens den tredje boring er placeret på en anden kildeplads længere 
fra vandværksbygningen.  
 
Vandværket forsyner 214 ejendomme.  
 
Vandets indvindes hovedsageligt fra boringerne med DGU nr. 53.139 
og DGU nr. 53.275. Derudover suppleres med vand fra DGU nr. 
53.277.  
 
Boring med DGU nr. 53.139 er ført op til terræn mens de to øvrige 
boringer er placeret i tørbrønde under terræn.  
 
 
Vandværksbygning 
 
Vandværksbygningen er opført i 1968.  
 
Vandværksbygningens udendørs vedligeholdelse er god. Arealet om-
kring bygningen er ryddet for vegetation.  
 
Den indvendige vedligeholdelse af bygningen er overordnet fin. Vand-
værket bør overveje at lave en rengøringsplan således at det er fast-
lagt hvor, hvornår og hvordan der skal gøres rent. Der var spindelvæv 
i loftet ved første tilsyn. Dette var fjernet i forbindelse med det opføl-
gende tilsyn.  
 
Ved første tilsyn var maskehullerne i insektnettet ved ventilationen i 
vinduerne store, og forhindrede således ikke insekter i at komme ind. 
Det var på tilsynet svært at vurdere maskestørrelsen på ventilationen 
ved iltningstrapperne da der ingen stige var på ejendommen. Det er 
vigtigt, at der er en god ventilationen, men det skal sikres at der ikke 
kommer insekter ind. Ved det opfølgende tilsyn var nye insektnet op-
sat under vinduerne med betydelig mindre maskestørrelse. Disse in-
sektnet virkede skrøbelige og skal derfor jævnligt tilses.   
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Vandbehandling 
 
Vandet ledes fra de tre boringer til samlebrønd ude foran vandværks-
bygningen. Vandet fra boringerne med DGU nr. 53.139 og 53.275 har 
højt indhold af chlorid, mens vandet fra boring med DGU nr. 53.277 
har højt indhold af nitrat. Når vandet blandes i samletanken overhol-
des drikkevandskvalitetskriteriet for nitrat og chlorid. Vandet ledes fra 
samletanken til to åbne iltningstrapper og videre ud i fire åbne sandfil-
tre. Sandfiltrene styres manuelt. Vandet løber fra sandfiltrene og ned i 
rentvandstanken som er placeret under gulvet i vandværksbygningen. 
Rentvandstanken har et volumen på 70 m3 og er udstyret med alarm 
ved høj og lav vandstand.  
 
 
Vandkvaliteten  
 
Når vandet fra de tre boringer blandes, iltes og filtreres, opfylder van-
det drikkevandskvalitetskriteriet for afgang vandværk og hos forbru-
geren.  
 
Vandværket har tilbage i slutningen af 2020 haft problemer med coli-
forme bakterier. Her blev prøvetagningshane udskiftet, hvilket afhjalp 
problematikken, således at vandet fra afgang vandværk igen levede 
op til drikkevandskvalitetskriteriet.   
 
Der har været fund af hexazinon i boring med DGU nr. 53.277. Sene-
ste boringskontrol fra 2018 viser dog ikke fund af hexazinon.  
 
 
Forsyningssikkerhed 
 
Vandværket kan ikke nødforsynes med vand.  
 
I forbindelse med strømafbrydelse har vandværket ikke mulighed for 
at forsyne deres forbruger med vand. Der er en aftale med Struer 
Energi om, at deres generator kan lånes hvis ikke de selv bruger den. 
Ellers må forbrugerne vente til der igen kommer strøm. 
 
Vandværket har mulighed for, kun at benytte den ene iltningstrappe 
og de to sandfiltre i forbindelse med vedligehold af vandværket. 
 
Vandværket har en beredskabsplan fra 2018.  
 
 
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 


