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For Struer Kommune er det vigtigt, at borgernehar rent drikkevand af en god kvalitet samt en hoj forsyningssikkerhed.
I henhold til vandforsyningslovenskal Struer Kommune udarbejde indsatsplanertil beskyttelseaf grundvand. Indsatsplanerne
skal som minimum dekke de indsatsomrider som Naturstyrelsen har udpegeti forbindelse med grundvandskortlregningen.
Udarbejdelsenaf indsatsplanersker i samarbejdemed vandvrerkerne, regionen og lodsejerei de enkelte indsatsomrAder.
PA byridsmodet den 26. november 2013 vedtog Struer Kommune en indsatsplanfor kortlregningsomride i og nord for Klosterhede Plantage.Indsatsplanenskal vreremed til at sikre, at der
ogsi i fremtiden kan leveresrent drikkevand afen hoj kvalitet fra
Bremdal Vandvrerk, Humlum Vandvrerk og Kobbelhsie Vandvrerk.
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lndsatsplanenopstiller en rrekke krav og administrative retningslinjer som skal anvendes
af Struer Kommune nir der skal gives tilladelser til forskellige akliviteter som kan pivirke srundvandet.Du kan lese mere om alle indsatsernevia linket i fakta boks 2.
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Figur L' Omrdderne indenfor de rode streger er omrddet som indsatsnlanendekker. De bld
trekanter er indvindingsboringerne til de enkelte vandverker.
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Nedenfor kan du finde lidt rid og vejledningom, hvor du kan gore
en indsats- os en forskel:

Gamle bronde eller boringer kan udgore en trussel for grundvandet, fordi de gennembryder de lag som skal beskytte
grundvandet. Har du nogle gamle bronde og boringer pe din
ejendom som ikke er i brug, si ffi dem slojfet. Vejledning om
hvad du skal gore kan sespi www.struer.dk/BorgerA.[atur&
miljslDrikkevand & grundvand/Slojfningaf brsnde og boringer
Olietanke som er blevet for gamle kan udgore en trussel for
grundvandet, derfor omfatter 6n af indsatserne en opsporing
og registrering af alle olietanke i indvindingsoplandet. Hvis
du har en olietank og den ikke allerede fremgir af din BBRregistrering, si kan du allerede nu give Struer Kommune oplysninger om tanken vha. skemaetsom findes pi Struer
Kommunes hjemmesideunder www.struer.dk/BorgerNatu
& miljolEnergi/Olietanke
Undg6 si vidt muligt at benytte pesticider til bekampelse af
ukrudt og skadedyri private villahaver. Ved hjelp af den
grarlinehavekalender kan du undgi at bruge pesticider eller
mindske anvendelsen vresentligt. Du kan finde kalenderen pi
www.struer.dk/BorgerArlatur & miljslDrikkevand & grundvand/Beskyttelseaf grundvand
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Hvis du har sporgsmil er du velkommen til at kontakle Anni
Lassenp6: anla@struer.dker pi telefon 96 84 84 48.

Sfuer Kommune bruger it i sagsbehandlirrgen.Derfor skal kornmuren iolge persordataloven og gore dig opmerkom pa
dine reftighederefter dennelor': Nir kontnunen indsarnlerog'eller behmdler penonopllsninger om dig. har du ret til at
fi indsigt i disse oplysrringer og gorc irrdsigelse.hvis oplysningerne er frtrkene. Kornmunen skal slette,rendreforkerte
opllsninger. Vil tlu vide mere otn persondatalover.kan du lase en udlbrlig vejledningpi Datatilslnetshjemneside:
rvrvw.datatilsvnet.dk
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