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Generalforsamling i Fraugde Fritidshus 

Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 

 

DAGSORDEN: 
1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning  

3. Regnskab  

4. Budget 2015-2018  

5. Indkomne forslag  

6. Valg af bestyrelse, på valg er: Anette Kottal  (modtager genvalg) 

John Bergquist  (modtager genvalg) 

Allan Boje  (modtager genvalg) 

7. Valg af suppleanter, på valg er: Niels M. Hansen (modtager genvalg) 

Henrik H. Hansen  (modtager genvalg) 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt 

   

Bemærk: Det er kun andelshavere der har stemme- og valgret 

Forbrugere ved Fraugde Over Holluf Vandværk er velkommen til at overvære 

generalforsamlingen. 

Efter generalforsamlingen er Fraugde Over Holluf Vandværk vært ved et let 

traktement. 

 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 15. marts,  

i henhold til vedtægterne/ annoncering i lokalavisen. 
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Årsberetning 2014 

Starten af 2014 var præget af ”byggerod” i Østparken og på Fraugde Byvej. 

Udskiftning af gamle vandledninger havde desværre udviklet sig til en langstrakt 

affære, til gene for de berørte beboere og al den trafik der kom i gennem krydset 

Østparken/ Fraugde Byvej. Vores entreprenør gennem flere år havde ikke opfyldt 

vores forventninger til punktlighed og faglig standard. Derfor valgte vi i foråret at 

skifte til firmaet Fyns Vandværks- og Ledningsservice i Vissenbjerg. 

Firmaet har vi fået anbefalet af to andre vandværker og vores foreløbige indtryk er 

meget positivt. 

Opgravning på Østparken 
 

Serieudskiftning af vandmålere 

I 2014 er der blevet udskiftet 330 målere i vores forsyningsområde og vi forventer at 

udskifte ca.180 målere i 2015. I øjeblikket er det stadig billigst at skifte en måler hver 

6 år, da en stor andel af almindelige vandmålere ikke bliver ved med at måle præcist, 

men til gengæld er billige i anskaffelse. Udviklingen indenfor elektroniske målere går 

dog meget stærkt lige nu. De forbrugere der får udskiftet målere i disse år skal 

således nok forvente at det bliver sidste gang der kommer en gammeldags mekanisk 

vandmåler op. 
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Hold øje med måleren…. 

Enkelte forbrugere får sig en grim overraskelse når måleren skal aflæses til nytår i 

forbindelse med indberetning af forbrug. 

Det er en dyr fornøjelse hvis måleren af den ene eller anden årsag har registeret et 

overforbrug på mange kubikmeter (m3) vand. Enkelte forbrugere har fået regninger 

på overforbrug i størrelsesordnen 500 til 1000 m3, hvilket udløser regninger på 

mellem 20 og 40.000,- kr fordi afløbsafgiften også skal betales. 

Hvis vandspildet sker pga. ledningsbrud der ikke opdages, er der mulighed for delvis 

refusion af afgifterne (vand og spildevandsafgift) men ikke det fulde beløb. 

Så hvis du vil undgå en masse problemer er det klogt at holde øje med vandmåleren. 

F.eks. at aflæse hver den 1. i måneden og registrere forbruget. Sker der afvigelser kan 

man reagere i tide inden forbruget løber løbsk. 

I vort forsyningsområder er undergrunden meget sandholdig og selv større lækager 

opdages ikke da vandet forsvinder ned i undergrunden og ikke op af jorden. 

 

Hold øje med toilettet og vandhanen…. 

Der er skam også overforbrug som kan opdages i tide. Løber vandhanen selvom den 

er lukket og siver vandet fra cisternen i toilettet, er det måske på tide at kontakte 

VVS-installatøren. Herunder er eksempler på ekstraudgifter pga. vandspild. Priserne 

er beregnet udfra de gælden afgifter på vand og spildevand i vort forsyningsområde. 

 

 

 
 

Toilet    Liter pr. døgn      m
3
 pr. år      Din ekstraudgift 

Løber stille uden uro i vandspejlet 274      100      Ca. 5.000 kr. 

Løber så det kan ses i vandspejlet 548      200      Ca. 10.000 kr. 

Løber så der er uro i vandspejlet 1.096      400       Ca. 20.000 kr. 

Løber kraftigt ned i vandspejlet  5.580    2.000    Ca. 100.000 kr 

Vandhane     Liter pr. døgn      m
3
 pr. år         Din ekstraudgift 

Langsomme dryp 19      7      Ca. 350 kr. 

Hurtige dryp 96      35      Ca. 1.750 kr. 

Løber konstant 384      140      Ca. .7.000 kr. 
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Vandanalyser 

Vort analysefirma, Eurofins, udtog i juni prøver af vores drikkevand og fandt 

pesticidrester på et alt for højt niveau. Dette afstedkom en masse undersøgelser hvor 

vi måtte søge hjælp til håndtering af problemet. Lige fra samtaler med Fraugdegård 

vedr. evt. anvendelse af de fundne pesticider, til samtaler med eksperter indenfor 

vandbehandling, med geologer vedr. evt. nye kildepladser hvor vi kunne hente vand 

samt pris på vand leveret fra Odense. Ja, vi var langt omkring. På et tidspunkt hjælper 

tilsynet os med at arrangere en prøveudtagning hvor vi involverer tre forskellige 

analysefirmaer samtidigt så vi kunne sammenligne resultaterne. Her var det kun 

Eurofins der kunne påvise den skadelige forekomst af pesticid. Det gav naturligvis 

anledning til tvivl om prøvernes kvalitet og efter 4 måneder måtte Eurofins erkende at 

deres prøver havde udvist fejl. Bestyrelsen besluttede på baggrund af dette at skifte 

analysefirma. Der blev indhentet priser og vi har nu lavet en treårig aftale med 

firmaet Agro Lab om udtagelse af de lovpligtige prøver. Dette til en 

konkurrencedygtig pris.. 

 

 

 

 

 

 

 

I 2015, 2016 og 2017 udtages der som standard     

8 prøver om året. Dertil kommer ekstra prøver 

hvis der er mistanke om forurening af nogen art. 

Prøver udtages både på nettet (Typisk hos 

børnehaven på Jacobsstien 1) og på selve 

vandværket. Både boringer og vandværksvand 

testes for forskellige stoffer.  

Sidst i bladet er det muligt at se en typisk analyse. 

 
Prøveudtagning som den kan udføres ude på nettet.. 
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Afgifter på drikkevand 

Også i forbindelse med drikkevandafgifter er det 

interessant at spare på vandet. Foruden prisen på vandet 

som koster 5,95 pr. m3 skal man ikke glemme 

drikkevandsafgiften på 6,53 og i særdeleshed 

afløbsafgiften som i 2015 udgør 28,90 pr. m3. 

Det er således langt dyrere at komme af med vandet igen 

efter man har købt det..:o) 

Og det er uanset om man bruger det i toilettet eller til at 

vande have med. 

På nuværende tidspunkt er drikkevandsafgifterne fastlagt 

frem til udgangen af 2017 hvor drikkevandsbidraget på 0,67 kr. falder bort. 

Drikkevandsbidraget er øremærket til sikring af  grundvandet herunder beskyttelse af 

grundvandsmagasiner og kortlægning af  indvindingsområder. 

 

Udskiftning af gamle vandledninger 

Vi begyndte i 2013 at udskifte gamle ledninger i Østparken. I 2015 udskiftes 

strækningen Stat -Ene Vej fra Fraugde Byvej til Virketoften. Specielt denne 

strækning er følsom da ledningen ligger ude i vejen, der er meget store træer hvor der 

skal graves og der er meget bustrafik forbi skolen. Vi forsøger at planlægge denne 

opgave sammen med en entreprenør der kan løse opgaven så ”skånsomt” som muligt. 

Det specielle ved denne strækning, foruden ledningens dårlige placering, er at 

hovedledningen er lavet af eternit. Et materiale der er berømt og berygtet og som vi 

gerne vil af med. Flere vil sikkert tænke asbest når de hører ordet eternit og det er 

også rigtigt. Mange år i jorden har sørget for belægning på indersiden af disse rør så 

vandet i dag ikke kommer i kontakt med selve materialet.  

Vi vil dog gerne af med 

disse ledninger af flere 

årsager. De er svære at 

reparere på og et brud 

midt i gaden er ikke nemt 

at reparere af hensyn til 

trafikken. 

Vi beklager naturligvis de 

gener arbejdet medfører, 

men glæder os til et nyt og 

sikkert ledningsnet til 

forbrugerne. Tak for Jeres 

tålmodighed…:o) 
          Denne ”skulptur” af stål, støbejern og eternit er gravet op ved  Østparken 12. 
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Planlagte arbejder i 2015 

 

- Udskiftning af ca. 180 forbrugsmålere der falder for 6 års regelen 

- Renovering af vandværkets boring 3 & 4, hvor pumperne skal op, renses og 

efterses. 

- I driftssætning af vandværkets boring 5. 

- Der skal etableres en opsamlingsbrønd på vandværket med pumpe til 

opsamling og bortledning af pludseligt forekommende overfladevand 

(regnskyl). 

- Ny råvandsledning fra boring 3 til vandværket så boring 3 og 4 kan serviceres 

uafhængigt af hinanden. Dette giver mulighed for at foretage individuel service 

på boringerne så vi ikke er tvunget til at stoppe produktionen og købe vand 

udefra. 

- Indførsel af lovpligtigt ledelsessystem der beskriver vandværket i alle dets 

detaljer og giver overblik over driftsrutiner. 

Samtidig skal personale der betjener vandværket have gennemført kursus i 

hygiejne, prøveudtagning og vandværksdrift. 

- Udkiftning af gamle eternitledninger på Stat-Ene Vej, fra Virketoften til 

Fraugde Byvej. Arbejdet forventes udført af FVLS og  Munck Forsynings-

ledninger i fællesskab. 

- Ændring af indløb på vandværk i forbindelse med etablering af ny 

råvandsledning. Flytning af blæsere, målere m.m. samt ændring af 

installationer. 

 

 

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for året der gik og ønske alle forbrugerne et godt år 

med stadig høj vandkvalitet fra deres lokale vandværk. 

 

PBV 
Søren Blomster 
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Nyttige oplysninger om vand: 
 

Hårdhedsgrad:  I Fraugde har vi hårdt vand pga. den megen kalk i 

undergrunden. Hårdheden har indflydelse på bl.a. din 

vaskemaskine og opvaskemaskine og kan ses direkte på din 

bruser i form af kalkaflejringer.  

 Hårdhedsgraden er ca. 20 

 

0° - 4° meget blødt 

4° - 8° blødt 

8° - 12° middelhårdt 

12° - 18° temmelig hårdt 

18° - 30° hårdt 

over 30° meget hårdt 

 

 

Hvor kommer  Vandet hentes op fra de vandførende lag i undergrunden, 

vandet fra: hvor pumper løfter vandet de mange meter op. 

Herfra løber vandet i et langt rør til vandværket hvor vandet 

iltes og sendes gennem sandfiltre. Her filtreres jern og mangan 

fra vandet så det bliver helt rent. Vandet samles op i en stor 

tank hvorfra det pumpes ud til alle forbrugerne. 

 

 

Pas på forbruget: * Lad ikke vandet løbe når du børster tænder. 

     Du kan let spare penge... 

* Brusebad med en almindelig bruser bruger meget vand. 

     Med en sparebruser kan du halvere forbruget. 

  * Badekarret er den store vandsluger... 

* Lad opvaskemaskinen klare afskylningen af bestik 

   og tallerkner i stedet for at bruge vandhanen. 

 

Vidste du at:                * Menneskekroppen består af ca. 70% vand. 

                                      * Man skal helst drikke 2 liter vand om dagen 

                                      * Vand er bedre til at slukke tørsten end andre drikkevarer. 

                                      * Vandet indeholder mineraler og ingen fedende sukker. 

                                      * Man kan leve en måned uden mad, 

                                        – men kun en uge uden vand… 

 

 

HÅRDHEDSGRAD BETEGNELSE 
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Takstblad 2015 

         
Fraugde- Over Holluf Vandværk 

Tilslutningsafgifter 

         

  

Enfamiliehuse Rækkehuse Øvrige pr. 

lejlighed 

  
          Anlægsbidrag   kr     4.617  

 

 kr     4.617  

 

 kr     3.692  

   Forsyningsledning   kr   13.454  

 

 kr   10.758  

 

 kr   10.758  

   Stikledning  

 

 kr     7.800  

 

 kr     7.800  

 

 kostpris  

   Byggevand   kr        510  

 

 kr        510  

     I alt   kr   26.381  

 

 kr   23.685  

     moms   kr     6.595  

 

 kr     5.921  

     I alt   kr   32.976  

 

 kr   29.606  

    

          Erhverv, forbrug pr. år   fra 300 - 600 m3   fra 600 - 900 m3   fra 900 - 1200 m3  for hver 300 m3 

          Anlægsbidrag   kr     9.351  

 

 kr   14.073  

 

 kr   18.895  

 

 kr     6.817  

 Forsyningsledning   kr   26.906  

 

 kr   40.363  

 

 kr   53.817  

 

 kr   13.454  

 Stikledning  

 

 kostpris  

 

 kostpris  

 

 kostpris  

 

 kostpris  

          Ovennævnte tilslutningsafgifter indeksreguleres 1 gang årligt pr 1. jan. efter DANVA´s indeks.  

 Indeks pr. 1.10.2014 i forhold til 2012:  101,60 

    

         
 Vandafgifter:  

        Fast afgift (pr. enfamiliehus, rækkehus, lejlighed) pr. år  

 

kr 400,00 

 Målerafgift pr. år  

  

kr 100,00 

 Tillæg for pulsmåler pr. år  

    

kr 20,00 

 Vand, pr. m³  

      

kr 5,95 

 Statsafgift incl. drikkevandsbidrag, pr. m³ (kr. 5,86 + 0,67)  

  

kr 6,53 

 Vand købt af ikke registrerede forbrugere, pr. m³  

 

kr 8,50 

 Byggevand (pr. enfamiliehus, rækkehus, lejlighed)  incl. Statsafgift  kr 510,00 

 Vandspild m. v. samt ulovlig tapning.  

    

kr 1.000,00 

 Alle priser er ekskl. moms  

      

          PBV  

         Søren Blomster  
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Regnskab og Budget: 
  

      

      

 
Regnskab Budget Regnskab 

 
Forskel 

 
2013 2014 2014 

 
2014 

      Indtægter: 
     Salg af vand 504.298 509.205 509.189 

 
-16 

Fast afgift 343.778 342.800 347.403 
 

4.603 

Målerafgift 85.825 85.700 86.375 
 

675 

Pulsmåler 80 
 

86 
 

86 

Byggevand 357 0 714 
 

714 

Renter 28 0 29 
 

29 

Tilslutninger 13.851 65.557 74.652 
 

9.095 

Andre indtægter 16.290 0 13.860 
 

13.860 

I alt 964.507 1.003.262 1.032.307 
 

29.045 

      Omkostninger 
     

      Køb af eksternt vand 718 10.000 0 
 

-10.000 

Lønninger, kurser, kørsel 96.000 78.000 76.043 
 

-1.957 

Vandprøver 13.449 20.000 24.573 
 

4.573 

Vandspild/ Vandskat 0 10.000 0 
 

-10.000 

Ledningsregistrering 8.933 15.000 16.419 
 

1.419 

Målerudskiftning 125.445 120.000 120.538 
 

538 

Reparation af værk og boringer 37.199 86.500 111.642 
 

25.142 

Reparation af ledningsnet/IT-registrering 12.174 50.000 1.829 
 

-48.172 

Ejendomsskat, afgifter og forsikringer  64.214 59.500 81.507 
 

22.007 

Elforbrug 44.559 50.000 37.761 
 

-12.239 

Vedligehold udenomsarealer 18.990 20.000 19.182 
 

-818 

Anskaffelser u/5.500,- 0 0 1.220 
 

1.220 

Porto, papir og telefon 9.126 12.500 10.003 
 

-2.497 

Generalforsamling/møder 12.624 15.000 32.878 
 

17.878 

Serviceaftaler værk og EDB 35.178 40.000 42.546 
 

2.546 

Gebyrer Odense Kommune -32.000 0 0 
 

0 

Kontingenter 6.430 7.500 6.735 
 

-765 

Revisor 5.000 5.000 5.500 
 

500 

Afskrivning på ledningsnet 9.270 14.059 19.664 
 

5.605 

Afskrivning på EDB 7.076 5.058 4.538 
 

-520 

Afskrivning på værk og boringer 151.096 151.096 151.096 
 

0 

Afskrivning på installation i værk 141.702 186.258 181.180 
 

-5.078 

Diverse 6.321 10.000 13.627 
 

3.627 

Omkostninger ialt 773.504 965.471 958.480 
 

-6.991 

 
  

 
  

  Årets resultat 191.003 37.791 73.827 
 

36.036 
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Balance pr. 31 december 2014 

     Aktiver Note 
 

2013 2014 

     

     Anlægsaktiver 
    

     Grund 1 
 

580.400 580.400 

Anlægsværdi, værk og boringer 1 
 

2.070.253 1.919.157 

Ledningsnet 1 
 

3.000.467 3.216.754 

Tilslutninger ledningsnet 1 
 

-3.666.810 -3.770.591 

Installation i værket (20år) 1 
 

932.741 856.521 

Installation i værket (10år) 1 
 

534.950 466.950 

EDB- system 1 
 

3.623 5.669 

     

   
3.455.624 3.274.861 

     Omsætningsaktiver 
    

     Sydbank aktionærkonto 
  

22.450 22.328 

Danske Bank 216-3837 
  

1.275.018 1.796.460 

Aktier 
  

43.200 57.060 

Tilgodehavende  
  

0 0 

Forudbetalt leje 
  

43.210 37.915 

Periodiseringer 
  

187 257 

Moms tilgode 
  

43.792 0 

     

   
1.427.857 1.914.020 

     Aktiver i alt 
  

4.883.481 5.188.881 

     Passiver 
    

     Egenkapital 
    Overført resultat 2 

 
3.772.552 3.963.555 

Kildefond 
  

367.187 367.187 

Årets resultat 
  

191.003 73.827 

     Egenkapital i alt 
  

4.330.742 4.404.569 

     

     Gæld kreditorer 
  

158.576 84.182 

Skyldig vandafgift  
  

127.596 257.968 

Skyldig A-skat & arbejdsmarkedsbidrag 
 

8.009 8.119 

Skyldig moms 
  

0 165.794 

Gældsbreve 
  

237.000 235.500 

Skyldige omkostninger 
  

21.558 32.749 

     I alt 
  

552.739 784.312 

     Passiver ialt 
  

4.883.481 5.188.881 

     

   
0 0 
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Noter 

        
 

Anskaffelser Tilgang Kostpris Afskrivninger Årets Afskrivninger Bogført 

Note 1 anlægsaktiver primo 2014 i året 31.12.2014 primo 2014 afskrivninger 31.12.2014 31.12.2014 

      
  

 Grund 580.400 
 

580.400 0 
 

0 580.400 

Værk og boringer 20 år 3.021.926 0 3.021.926 951.673 151.096 1.102.769 1.919.157 

Ledningsnet 40 år 4.942.826 347.709 5.290.535 1.942.359 131.422 2.073.781 3.216.754 
Tilslutninger ledningsnet 40 
år -4.380.514 

-
215.539 -4.596.053 -713.704 -111.758 -825.462 -3.770.591 

Installation i værket 20 år 1.524.406 
 

1.524.406 591.665 76.220 667.885 856.521 

Installation i værket 10 år 1.670.753 36.960 1.707.713 1.135.803 104.960 1.240.763 466.950 

EDB-system 5 år 102.630 6.584 109.214 99.007 4.538 103.545 5.669 

      
  

 Anlægsaktiver i alt 7.462.427 175.714 7.638.141 4.006.803 356.478 4.363.281 3.274.861 

        

        

        

        Note 2 
       

        Saldo pr. 01.01.14 3.963.555 
      Kildefond 367.187 
      Årets resultat 2014 73.827 
      

        Saldo pr. 31.12.14 4.404.569 
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3 års budget for Fraugde- Over Holluf Vandværk 

    
             

Forudsætninger: 2015 2016 2017 
             

Antal forbrugere 860 860 860 
             

m ³ vand 85.880 85.880 85.880 
             

Fast afgift 400 400 400 
             

Målerafgift 100 100 100 
             

Pris pr. m³ vand 5,95 5,95 5,95 
             

Byggevand 510,00 510,00 510,00 
             

Total nye tilslutninger 79.080 0 0 
             

    
             

Indtægter: salg af vand 510.988 510.988 510.988 
             

Fast afgift 344.000 344.000 344.000 
             

Målerafgift 86.000 86.000 86.000 
             

Byggevand 1.530 0 0 
             

Tilslutninger / anlægsbidrag 13.854 0 0 
             

    
             

I alt 956.372 940.988 940.988 
             

Omkostninger 
   

             
Køb af eksternt vand  15.000 10.000 10.000 

             
Lønninger 120.000 120.000 120.000 

             
Kurser 5.000 6.000 6.000 

             
Kørselsgodtgørelse 1.000 1.000 1.000 

             
Vandprøver 20.000 20.000 20.000 

             
Vandspild / Vandskat 10.000 10.000 10.000 

             
Ledningsregistrering 15.000 15.000 15.000 

             
Målerudskiftning 100.000 100.000 100.000 

             
Reparation af værk 50.000 50.000 50.000 

             
Reparation af boringer 10.000 46.000 10.000 

             
Reparation af ledningsnet 50.000 50.000 50.000 

             
Ejendomsskat 15.000 15.000 15.000 

             
Elforbrug 45.000 45.000 45.000 

             
Afløbsbidrag 40.000 40.000 40.000 

             
Udenomsarealer 20.000 20.000 20.000 

             
Papir og kontorartikler 1.000 1.000 1.000 

             
Telefon og internet 10.000 10.000 12.000 

             
Porto og gebyrer 1.500 1.500 2.000 

             
Generalforsamling/møder 20.000 20.000 20.000 

             
Diverse Udgifter 10.000 10.000 10.000 

             
Serviceaftaler værk og EDB 42.000 42.000 42.000 

             
Forsikringer 8.000 8.000 8.000 

             
Kontingenter 7.500 7.500 7.500 

             
Revisor 5.000 5.000 5.000 

             
Afskrivninger værk/boringer, 5% 151.096 151.096 151.096 

             
Afskrivninger ledningsnet, 2,5% 135.388 138.513 138.513 

             

Negative afskrivninger ledn.net 
-

114.901 
-

116.493 
-

116.493              

Afskrivninger i værk 20 år, 5% 81.220 86.220 86.220 
             

Afskrivninger i værk 10 år, 10% 99.003 59.301 46.247 
             

Afskrivninger EDB, 20 % 2.925 1.098 0 
             

I alt 975.731 972.735 925.083 
             

Årets resultat -19.359 -31.747 15.905 
             

    
             

 
 
 
 

   

             



 15 

 
 
 

Investeringer 2015 
 

 
 

  

             

Råvandsledning boring 3 200.000 0 0 
             

Grundvandssænkning 60.000 
  

             
Nyt ledningsnet Byvej/Virketoften 250.000 0 0 

             
Tilslutninger ledningsnet -63.696 0 0              
I alt 446.304 0 0 
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Sådan læses resultatet af vandprøven                                                    
(Tallene i den røde figur er de målte værdier – tallene i den blå figur er max. tilladelige værdier.) 

Turbiditet  

Turbiditet kan på dansk kaldes uklarhed og måles i enheden FTU = Formazin Turbidity Units, der 

refererer til nogle standardopløsninger med formazin. Høj turbiditet betyder, at vandet er uklart, 

selv om det måske ikke umiddelbart kan registreres med det blotte øje, da det kan dreje sig om fine 

partikler (kolloider). Hvis det behandlede vand har for højt jernindhold, vil det også registreres som 

forhøjet turbiditet, ligesom kalkfældende vand giver høj turbiditet 

Vandets udseende og lugt 

Drikkevand bør være klar, farveløst, uden bundfald og fri for afvigende lugt. Bakterier, svampe og 

andre faktorer kan påvirke vandets lugt, smag og udseende. Svampe i vandet kan bevirke, at det får 

en muggen lugt og smag. Gulfarvning kan skyldes et højt jernindhold (okker), og gulfarvning 

kombineret med dårlig smag tyder ofte på et højt indhold af organisk stof og et lavt iltindhold.  

Kimtal ved 22° C 

Er det udtryk for vandets indhold af bakterier, der kan vokse ved denne temperatur, og som lever af 

organisk stof. Disse bakterier findes ikke i uberørt grundvand. En forhøjet værdi af kimtal ved 22° 

C tyder på, at bakterierne tilføres fra brøndens omgivelser eller formerer sig ved hjælp af vandets 

næringsindhold. En forhøjet værdi er ofte uden betydning for sundheden.  

Kimtal ved 37° C 

De bakterier, der kan vokse ved legenstemperaturen, kan også vokse i mennesker og 

væresygdomsfremkaldende. De bestemmes ligesom Kimtal 22° ved dyrkning i petriskåle, der 

henstilles ved 37°C i 48 timer. Kvalitetskravene er strengere: 

 

Coliforme bakterier 

Coliforme bakterier forekommer ikke i uberørt grundvand, men de lever og formerer sig i 

overfladevand, i jord og på planter. Coliforme bakterier i brøndvandet tyder derfor på, at f.eks. 

overfladevand trænger ind gennem utætheder i brøndvæg eller dæksel, og vandet kan derfor være 

sundhedsfarligt. Men det kan også være uskadeligt. Coliforme bakterier må ikke kunne påvises i 

drikkevand.  

 

Escherichia coli (E. coli) 

E. coli lever normalt i menneskers og varmblodede dyrs tarmkanal. Påvisning af disse bakterier i 

drikkevandet er ensbetydende med, at kloakvand, ajle eller lignende trænger ind i brønden. 

Tilstedeværelsen af E. coli betyder, at der kan være sygdomsfremkaldende bakterier, som f.eks. 

Salmonella eller Campylobacter i vandet. Det betragtes derfor som sundhedsfarligt og bør ikke 

drikkes eller anvendes til madlavning uden at være kogt. E. coli må ikke kunne påvises i 

drikkevand. 
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Vandspild 

Vi har stadig en del vandspild, dvs. vand som forsvinder ud af 

ledningsnettet uden at komme forbrugerne til gode. Hvis nogen observerer 
vand som kommer op af jorden eller våde pletter på jorden som aldrig 

rigtig tørrer væk, er I velkomne til at kontakte vandværket. Vi vil herefter 

undersøge om der kan være tale om en lækage på ledningsnettet.  
På forhånd tak…:-) 
 

Kontakt formanden på 30483450 eller vand@fraugde.dk 
 

Fraugde - Over Holluf  

Vandværk 

Dit vand… 

 

mailto:vand@fraugde.dk

