
 
 
 
 

 

Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ www.vesthimmerland.dk

 
Tilsynsrapport 
 
Fra: Anne Rørbæk Nielsen 
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Vandværk: Vesterbølle Vandværk 
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Tilsynsførende 
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STAMDATA 
 
Vandforsyningens navn: INTERESSENTSKABET VESTERBØLLE VANDVÆRK 
Anlæggets navn: Vesterbølle Vandværk 
Adresse: Korsholmvej 180, 9631 Gedsted 
Kontaktperson: Telefon/Email Claus Hermansen, 20 83 46 64, jylland@post12.tele.dk 
Jupiter ID 63614 
Indvindingstilladelse: 

(m3/år, udløbsdato) 
20.000 m3/år, udløber 01-11-2029 

Indvinding seneste år: 12.937 i 2020 
Antal forbrugere/målere: 68 
Bemærkninger:  

 
BAGGRUNDSDATA 
 
Beskrivelse af drift Vandværket har to boringer ved vandværket. Vandet fra 

boringerne ledes gennem et lukket sandfilter og videre til 
rentvandstank. Herefter ledes vandet via udpumpningsanlægget 
(2 frekvensstyrede pumper) til forbrugerne. 

 Ja Nej Bemærkninger 
Grænseværdier for vandkvalitet 

overholdt: 
(x)  Ved analyse i september 2021 er der påvist 2 

coliforme bakterier ved afgang vandværk, men der er 
ikke påvist noget på ledningsnettet. Der skal udtages 
ny prøve.   
 
Da bakterieforurening ikke ses på ledningsnettet, kan 
bakterierne stamme fra prøvetagningshanen. 
Vandværket bør vurdere, hvorvidt det er nødvendigt at 
montere en mere rengøringsvenlig 
prøvetagningshave. 
  

Ledelsessystem: 

(Kvalitetssikring) 
 x Grænse for indførsel af kvalitetskontrol: 17.000 m3/år 

leveret vand.  
 
Vesterbølle Vandværk leverer under 17.000 m3/år 

Hygiejnekursus: x  Gedsted Vandværk har gennemført drifts- og 
hygiejnekursus. 

Driftsansvarlig: x  Gedsted Vandværk står for ledelse og drift.  
Regulativ:  x Vandværket skal udarbejde et regulativ som 

efterfølgende skal godkendes af kommunen.  
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Standardregulativet fra Danske Vandværker kan 
anbefales. Se nedenstående link 
 
https://www.danskevv.dk/viden-om/regulativ/  
 

Analyseprogram overholdt: x   
Foreligger egen eller ekstern 

tilstandsrapport: 
 x  

Foreligger 

vedligeholdelsesplan: 
 x  

Er indsatsplanen fulgt:   Ikke relevant 
Godkendt takstblad/dato:  x Vandværkets takstblad skal indsendes til kommunen 

til godkendelse.  
Årlig information til forbrugerne: 

(dato, type og 

distributionskanal)1 

 x Der bliver informeret om kontaktinformationer til 
vandværket via kirkebladet. 
 
Yderligere informationer gives på generalforsamlingen 
efter ved forespørgsel.  

Tegningsmateriale for 

ledningsnet: 
x  Ledningsejere skal digitalisere deres ledninger og 

indberette dem til LER inden 1. juli 2023. 
 
Det er optegnet hos Geopoint.  

Årligt tab på ledningsnet:   Vandtabet har de seneste par år ligget omkring 10 %. 
Der har været nogle ledningsbrud, og det er uvist om 
ledningsbrudene har været årsag til det høje tab.  
 
2021 har været forholdsvis stabil i forhold til brud. Hvis 
tabet fortsat er omkring 10 %, vil vandværket begynde 
at udskifte vandmålerne ved forbrugerne. 

Natforbrug:  x Ukendt.  
Bemærkninger: Vandværket skal oprette en hjemmeside hvorpå 

kontaktoplysninger, oplysninger om vandkvalitet, oplysninger om 
evt. overskridelser af kvalitetskravet, regulativ samt takstblad 
skal være tilgængelig for forbrugerne.   
 
Der kan evt. oprettes en underside på borgerforeningens 
hjemmeside: https://www.vesterboelle.dk/  

 
 
 
 

 
 
1 Information til forbrugerne om vandets kvalitet jf. § 31 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg.   

https://www.danskevv.dk/viden-om/regulativ/
https://www.vesterboelle.dk/
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FORSYNINGSSIKKERHED 
 
 Ja Nej Bemærkninger 
Alarm for teknisk fejl: (x)  Der gives besked via sms ved strømsvigt samt ved 

lavt/højt vandspejl i rentvandstank.   
Har vandforsyningen 

beredskabsplan: 
 x Vandværket bør udarbejde en beredskabsplan. 

Kan vandforsyningsanlægget 

nødforsynes med vand: 

(Hvis ja, navn og adresse) 

 x Vandværket bør arbejde på at få etableret en 
nødforsyning med vand til et andet vandværk. 

Kan vandforsyningsanlægget 

nødforsynes med strøm: 
x  Der er en generator i byen, som kan lånes og 

tilkobles vandværket.  

Bemærkninger: 

 
 

 

VANDVÆRKSBYGNING OG PRODUKTION 
 

 
 Ja Nej Ændres Bemærkninger 
Aflåst: x    
Indhegnet:  x   
Alarmsikret:  x   
Luftindtag og ventilation 

beskyttet: 
x    
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Udv. vedligeholdelse af 

bygningen: 
x    

Ind. Vedligeholdelse af 

bygningen: 
x    

Tørt og fugtfrit: x    
Råvandspumper, god 

driftsmæssig stand: 
x   Råvandspumpen er fornyelig blevet 

udskiftet i boring DGU nr. 47.994.  
 
Råvandspumpen i boring DGU nr. 
47.995 er fra etablering i 1999.  

Rentvandspumper, god 

driftsmæssig stand 
x   Der er opsat nye frekvensstyrede 

pumper.  

Interne pumper, god 

driftsmæssig stand: 
x   Skyllevandspumpe 

Hydrofor, god driftsmæssig 

stand 
   Vandværket har ikke hydrofor.  

Korrekt placering/mærkning af 

prøvetagningshaner: 
 x x Prøvetagningshanen skal mærkes. 

Hjælpemaskiner fx kompressor: x   Kompressor til iltning af filter.  
Vandmåler råvand:  x   
Vandmåler skyllevand:  x   
Vandmåler afgang vv: x    
SRO-anlæg:  x   
Affugtningsanlæg:  x   
Andre instrumenter, fx 

onlinemåling mv: 
 x   

Sikring mod op/indtrængning af 

kloak og regnvand 
 x  Der er ikke afløb i vandværksbygning. 

Vandværket oplyser, at der ikke er 
problemer med overfladevand på 
grunden.  

Bemærkninger:  
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ILTNING/FILTERANLÆG 
 
 Ja Nej Ændres Bemærkninger 
Luftindtag og ventilation 

beskyttet: 
x    

Iltningsanlæg: x    
Iltningsmetode: Kompressor 
Reaktionsbassin:  x   
Åbne filteranlæg:  x   
Trykfilteranlæg: x    
Antal filtre: 1 
Filteranlæg, kapacitet: 10 m3/time 
Anden vandbehandling: Nej 
Bemærkninger:  

 
SKYLLEVAND 
 
Skyllefrekvens: Ukendt 
Skyllemetode:  skylning med        rentvand ( x )                       råvand (   )                            luft (   ) 

 Ja Nej Ændres Bemærkninger 
Bundfældningsbassin: x   Lukket tank. 
Deponering af slam:  x   
Indhegnet og aflåst:  x   
Renholdt og ryddeligt:  x  Tanken er helt groet til og har aldrig været 

tømt. Vandværket bør tjekke standen på 
tanken samt om der er behov for 
oprensning af slam.  

Udledning af skyllevand: 

(Hvis ja, udledning til) 
x   Efter bundfældningstank til markdræn 

Er der vilkår i 

udledningstilladelsen for 

skyllevand: 

 x   

Bemærkninger:  
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RENTVANDSBEHOLDER 
 
 Ja Nej Ændres Bemærkninger 
Seneste inspektion: 

(dato/udført af) 
   Betontank som er etableret i 1999. Er 

aldrig blevet inspiceret.  

Beliggenhed over terræn:  x   
Volumen (m3):    60 m3 
Indhegnet:  x   
Renholdt og ryddeligt: x    
Tætliggende beplantning 

og/eller trærødder: 
x  x Der skal ryddes for plantevækst rundt om 

låget, så det er muligt at inspicere 
rentvandstanken uden forøget 
forureningsrisiko.  

Udv. vedligeholdelse:    Uvist tanken er nedgravet 
Aflåst låge/lem: x    
Tætsluttende låg:    Uvist. 

 
Pga. vejr samt smuds omkring låget blev 
låget ikke åbnet.  

Ventilationsåbning beskyttet:    Uvist. 
 
Pga. vejr samt smuds omkring låget blev 
låget ikke åbnet. 

Alarm for høj/lav vandstand: x    
Overløbsrør beskyttet:    Der er ikke overløbsrør. 
Er der prøveudtagningshaner:  x   
Bemærkninger:  
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INDVINDING/BORING, DGU nr. 47.994 
 

 

 
 Ja Nej Ændres Bemærkninger 
Indhegning/afgrænsning:  x   
Renholdt og ryddeligt: x    
Er 10 m bælte udlagt og 

afgrænset: 
x    

Er dyrkningsforbud i 25 m bælte 

overholdt: 
x    
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Bemærkninger  

Boringens placering Tørbrønd (   ) Overbygning (x) Hus (   ) Vandværks bygning (  ) 
Aflåst dæksel/lem: x    
Alarmsikring:  x   
Ventilation af tørbrønde:    Ikke relevant. 
Tæt bund, sider og dæksel:  x x Råvandsstationen skal tætnes så der ikke 

kan komme jord, insekter m.m. ind.   
Er brønden tør:    Ikke relevant. 
Tæt forerørsforsegling: x    
Tætte rørgennemføringer:    Ikke relevant.  
Terrænfald fra bygværk: x    
Renholdt og ryddelig indvendig:  x x Råvandsstationen skal tætnes så der ikke 

kan komme jord, insekter m.m. ind.  
Mærkning af boring (DGU nr.):  x x Boringen skal mærkes med DGU nr.  
Pejlemulighed: x   Vandværket pejler ikke. 
Prøvetagningshane: x    
Udluftningsstuds afsluttet over 

terræn, nedadvendt m. 

insektnet: 

x    

Bemærkninger:  
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INDVINDING/BORING, DGU nr. 47.995 
 

 

 
 Ja Nej Ændres Bemærkninger 
Indhegning/afgrænsning:  x   
Renholdt og ryddeligt: x    
Er 10 m bælte udlagt og 

afgrænset: 
x    

Er dyrkningsforbud i 25 m bælte 

overholdt: 
x    
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Bemærkninger  

Boringens placering Tørbrønd (   ) Overbygning (x) Hus (   ) Vandværks bygning (  ) 
Aflåst dæksel/lem: x    
Alarmsikring:  x   
Ventilation af tørbrønde:    Ikke relevant 
Tæt bund, sider og dæksel:  x x Råvandsstationen skal tætnes så der ikke 

kan komme jord, insekter m.m. ind.  
Er brønden tør:    Ikke relevant 
Tæt forerørsforsegling: x    
Tætte rørgennemføringer:    Ikke relevant 
Terrænfald fra bygværk:  x  Det er i niveau.  
Renholdt og ryddelig indvendig:  x x Råvandsstationen skal tætnes så der ikke 

kan komme jord, insekter m.m. ind.  
Mærkning af boring (DGU nr.): x    
Pejlemulighed: x   Vandværket pejler ikke. 
Prøvetagningshane: x    
Udluftningsstuds afsluttet over 

terræn, nedadvendt m. 

insektnet: 

x    

Bemærkninger:  
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TILSYNSNOTAT 
Opsummering på teknisk tilsyn på Vesterbølle Vandværk den 16. november 2021. 
 
Et vandværk er at sammenligne med en fødevareproducerende virksomhed og den almindelige 
hygiejniske tilstand bør derfor være høj. Vandværksbygning og installationer bør således fremstå 
rene og velholdte, jf. Vejledningen om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg, 
maj 2015. 
 
I forbindelse med tilsynet kontrolleres en række forhold omkring den tekniske og hygiejniske 
kvalitet, jf. tilsynsrapporten.  
 
Den generelle drifts og vedligeholdelses tilstand på Vesterbølle Vandværk vurderes at være god. 
Vesterbølle Vandværk fremstår som værende godt vedligeholdt og i god teknisk stand. 
 
Under tilsynet er der konstateret forhold der har givet anledning til følgende bemærkninger. 
Bemærkningerne opsummeres nedenfor og findes derudover beskrevet i tilsynsrapporten. 

 Ved vandanalyse i september 2021 er der påvist 2 coliforme bakterier ved afgang 
vandværk, men der er ikke påvist noget på ledningsnettet. Der skal udtages ny prøve.  
Da bakterieforurening ikke ses på ledningsnettet, kan bakterierne stamme fra 
prøvetagningshanen. Vandværket bør vurdere, hvorvidt det er nødvendigt at montere en 
mere rengøringsvenlig prøvetagningshave. 
 

 Vandværket skal udarbejde et regulativ, som efterfølgende skal godkendes af kommunen. 
Standardregulativet fra Danske Vandværker kan anbefales. Se nedenstående link 
https://www.danskevv.dk/viden-om/regulativ/  

 
 Vandværkets takstblad skal indsendes til kommunen til godkendelse. 

 
 Vandværket skal oprette en hjemmeside hvorpå kontaktoplysninger, oplysninger om 

vandkvalitet, oplysninger om evt. overskridelser af kvalitetskravet, regulativ samt takstblad 
skal være tilgængelig for forbrugerne. Der kan evt. oprettes en underside på 
borgerforeningens hjemmeside https://www.vesterboelle.dk/  
 

 Prøvetagningshanen, ved afgang vandværk, skal mærkes.  
 

 Boring DGU nr. 48.994 skal mærkes med DGU nr. 
 

 Råvandsstationerne skal tætnes så der ikke kan komme jord, insekter m.m. ind.  
 

 Bundfældningstanken er groet til og har aldrig været tømt. Vandværket bør tjekke standen 
på tanken samt om der er behov for oprensning af slam. 
 

 Der bør ryddes for plantevækst rundt om låget til rentvandstanken, så det er muligt at 
inspicere uden forøget forureningsrisiko. 

 
 Vandværket bør udarbejde en beredskabsplan. 

 
 Vandværket bør arbejde på at få etableret en nødforsyning med vand til et andet vandværk 

https://www.danskevv.dk/viden-om/regulativ/
https://www.vesterboelle.dk/

