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Bestyrelsesmedlem: Kim Nielsen Over Holluf Vej 83 21658334 

Fakturaer, 

flytninger, incasso 

m.m. 

 

Administrations- 

service Fyn A/S 

 

Sanderumvej 16 

 

7013 1900 

Vandværkets E-mail:  

 

vand@fraugde.dk  30483450 

 

mailto:vand@fraugde.dk


 3 

 

Generalforsamling i Fraugde Fritidshus 

Torsdag den 31. marts 2016 kl. 19.30 

 

DAGSORDEN: 
1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning  

3. Regnskab  

4. Budget 2016-2018  

5. Indkomne forslag  

6. Valg af bestyrelse, på valg er: Søren Blomster  (modtager ikke genvalg) 

Kim Nielsen  (modtager genvalg) 

Per Antoni  (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 18. marts,  

i henhold til vedtægterne/ annoncering i lokalavisen. 
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Årsberetning 2016 

God tilgang af forbrugere, nyt program til håndtering af ledningsplaner, udskiftning 

af gamle vandledninger samt endnu en oversvømmelse prægede 2015. 

Foruden et par enkelte parcelhuse, kom der 28 nye rækkeboliger til på Natskyggen. 

En sådan tilgang af forbrugere giver en god indtægt til vandværket og muliggør 

yderlige forbedringer på vandværk og ledningsnet, hvilket vi naturligvis er glade for. 

 

I sommer indgik vandværket aftale med firmaet Rambøll om håndtering af vores 

tegningsmateriale. Vi har siden vores kortmateriale blev digitaliseret, brugt firmaet 

Thvilum, som vi har været glade at arbejde sammen med. 

Der har dog været et stigende antal forespørgsler på ledningsoplysninger, samt det 

forhold at vores computerprogram til håndtering af tegninger (AutoCAD) skulle 

fornys. Begge dele med stigende omkostninger til følge. 

Vi valgte derfor at indlede et samarbejde med Rambøll som nu har vores tegninger 

liggende på deres server hvor vi kan tilgå dem via internettet. 

Selvom der i første omgang var en del udgifter forbundet med denne aftale, forventer 

vi at investeringen er tjent ind på under to år. 

Samtidig har vi Rambøll til stede lokalt så vi ikke skal have folk ned fra Nordjylland  

når vi skal have målt vores ledninger ind med GPS. 

 

Herunder ses et eksempel på kortudsnit leveret til Fjernvarme Fyn. 

Der forespørges på ledningsoplysninger i det markerede blå område. 

 
Tegningsudsnit leveret til Fjernevarme Fyn. 
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I uge 42 tog vi hul på ledningsudskiftning på Stat-Ene-vej, fra Fraugde Byvej til 

Virketoften. 

Det blev et større projekt end først antaget og af samme grund blev det til en kraftig 

overskridelse af budgettet på denne opgave. 

I stedet for opgravning med maskine måtte vi lave en styret underboring hvor et 

styrbart bor med stor præcision kan kravle uden om træer, kloakker, 

fjernvarmeledninger m.m. Det kostede dog et par ødelagte kloakker og en enkelt 

vandledning, som ikke lå som angivet på tegningerne. 

Vi begrænsede opgravningen markant på byens nok travleste strækning og kunne 

derfor gennemføre opgaven på 14 dage, hvor den første uge var skolens efterårsferie. 

Det blev samtidigt et farvel til (håber vi) det sidste eternitledning vi havde i vores 

ledningsnet. En ledningstype fra vandværkets barndom som lå midt i vejbanen og 

derfor var utilgængelig i forbindelse med et evt. brud. 

Vi vil naturligvis gerne takke de involverede forbrugere på strækningen som havde 

tålmodighed til flere planlagte (og et par enkelte ikke planlagte) afbrydelser af 

vandforsyningen. 

Også tak til entreprenørerne Munck Forsyningsledninger og Fyns Vandværks og 

Ledningsservice som håndterede opgaven på professionel vis. 

 

Juledagene bød på nok en oversvømmelse af pumpehuset på vandværket. 

Vandet strømmede fra Fraugdebækken over Fraugdegård´s jorde og ind på 

vandværkets grund, efter et par dage med dagsregn. 
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Sidst vi havde oversvømmelse var i 2011, hvor pumpehuset ligeledes blev 

oversvømmet. 

Da vores forsikringsselskab ikke anerkender skader forårsaget at vandløb der går over 

deres bredder, skal vi selv betale når det går galt. 

Derfor vil vandværket nu finde en holdbar afværgemetode så vi ikke gentagne gange 

bliver bragt i samme situation.  

Samtidig er planlagt møde med Odense Kommune og Fraugdegård for en løsning. 

Vi må forvente at klimaforandringer bringer os øgede nedbørsmængder de 

kommende år, hvorfor denne opgave vil blive prioriteret højt. 

 

 
Det minder mere om en ”Put and Take” sø….. 

 

Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne rette et mindeord til Kurt Madsen, vores 

mangeårige værkpasser, som med erfaring og dygtighed har passet og værnet om 

vores vandværk i over 10 år. Vi savner dit gode humør og evige smil på læben. 

Kurt afgik ved døden d. 3. oktober 2015 i Billund lufthavn, da han blev ramt af et 

hjertetilfælde. Kurt var på vej på ferie med sin kone Jonna. 

Vores tanker går til dig, Jonna. 

Æret være Kurts minde.. 

 

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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Planlagte arbejder i 2016 
 

- Udskiftning af ca. 120 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. 

- Ajourføring af 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. 

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

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

installationer. 
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TEMA: Er du kLAR til regn?? 

Nogen har måske allerede stiftet kendskab til udtrykket LAR? 

Forkortelsen dækker over begrebet Lokal Afledning af Regnvand og sætter fokus på 

at regnvand helst skal sive ned i jorden der hvor det lander. 

Og hvorfor skal den så det og hvordan kan det blive til en gevinst for både dig som 

husejer og for os som vandværk? 

Hvis vi starter med et kig på regnvand og grundvand, så hænger de to ting uløseligt 

sammen. Regnen falder i haven og siver dernæst ned til grundvandet når buske, træer 

og græsplæne har taget hvad de skal bruge. 

Vandværket pumper vand op fra undergrunden, renser det og pumper det rene 

drikkevand ud til forbrugerne. Det lyder alt sammen rigtig godt.. MEN…. 

Rigtig mange steder i moderne byggeri er der massive belægninger af fliser, beton og 

asfalt. Vandet der lander her, ryger som regel direkte i kloakken og havner på 

rensningsanlægget sammen med det beskidte vand. 

Her er det ikke til gavn, da rensningsanlægget må kæmpe med de voldsomme 

vandmængder som skal gennem. Vandværket får heller ikke glæde af det vand der 

ryger i kloakken eftersom det ikke siver ned i jorden hvor det lander. 

Hvad kan der gøres for at lede regnvand ned 

lokalt? 

Overfladevand/regnvand kan ledes til f.eks. en 

faskine hvor det vil sive ned lokalt. Der findes 

mange forskellige typer og de kan anvendes både 

i haven og i områder med trafiklast. I dag kan man 

købe færdige faskiner i f.eks. Rockwool eller plast 

som er nemme at lægge ned i jorden.           Her en type der kan bruges i haven 

Faskinen fungerer som en slags tank der kan opsamle vandet ved f.eks. regnskyl og 

herefter langsomt afgive vandet til jorden. 

Du skal under alle omstændigheder søge kommunen om tilladelse til at anlægge 

faskinen og du skal bruge en kloakmester hvis faskinen bliver en del af dit kloaknet.  

Du kan finde mere om faskiner på bl.a. disse hjemmesider: 

www.odense.dk 

www.vandcenter.dk 

www.laridanmark.dk 

www.teknologisk.dk 

www.plastmo.dk 

www.wavin.dk 

 

http://www.odense.dk/
http://www.vandcenter.dk/
http://www.laridanmark.dk/
http://www.teknologisk.dk/
http://www.plastmo.dk/
http://www.wavin.dk/
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Anlægger du en ny indkørsel, parkeringsplads eller terrasse kan du måske bruge en 

belægningstype der kan gennemtrænges af vandet hvorved vandet kan sive ned i 

jorden. Det er heller ikke længere nødvendigt med gift og ukrudtsbrænder eftersom 

græsset er til stede ”helt lovligt”.. Slå din indkørsel én gang om måneden i stedet..:o)  

 
Belægningstyper der tillader regnvandet at sive ned i jorden lokalt 

Det er nok frygtelig dyrt… 

Nej, det behøves det måske ikke at være..  

Mange spildevandsselskaber giver simpelthen tilskud til etablering af faskiner. 

Da det er blevet et problem med store vandmængder i kloaksystemet ved skybrud, er 

spildevandselskabet nemlig interesseret i at DIT regnvand siver ned lokalt og ikke 

kommer i kloakken. 

Du kan søge om at få refunderet noget af tilslutningsbidraget hvis du afleder dit 

regnvand fra grunden i en faskine. I visse tilfælde kan tilskuddet finansiere løsningen 

helt og aldeles.  

Du skal undersøge ved dit spildevandselskab om de giver tilskud. 

Får du accept fra dem, skal du videre i processen og søge om tilladelse ved 

kommunen. Det kræver at du har styr på dine kloakrør og kan dimensionere faskinen 

korrekt. Du kan finde mere om dimensionering af faskinen på producenternes 

hjemmesider og herefter bør du involvere kloakmesteren så du ikke løber ind i 

problemer. 

Win win… 

Du kan i bedste fald ende med at være miljørigtig uden det koster dig en krone… 

Og så kan du hjælpe vandværket med til at pumpe rent vand op af undergrunden i 

mange år frem fordi du sørger for at hjælpe til med at fylde grundvandsmagasinet op. 

God fornøjelse..:o) 
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Takstblad 2016 

         
Fraugde- Over Holluf Vandværk 

Tilslutningsafgifter 

         

  

Enfamiliehuse Rækkehuse Øvrige pr. 

lejlighed 

  
          Anlægsbidrag   kr     4.617  

 

 kr     4.617  

 

 kr     3.692  

   Forsyningsledning   kr   13.191  

 

 kr   10.548  

 

 kr   10.548  

   Stikledning  

 

 kr     7.648  

 

 kr     7.648  

 

 kostpris  

   Byggevand   kr        510  

 

 kr        510  

     I alt   kr   25.966  

 

 kr   23.323  

     moms   kr     6.492  

 

 kr     5.831  

     I alt   kr   32.458  

 

 kr   29.154  

    

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

          Anlægsbidrag   kr     9.169  

 

 kr   13.798  

 

 kr   18.526  

 

 kr     6.685  

 Forsyningsledning   kr   26.381  

 

 kr   39.576  

 

 kr   52.768  

 

 kr   13.192  

 Stikledning  

 

 kostpris  

 

 kostpris  

 

 kostpris  

 

 kostpris  

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

 Indeks pr. 1.10.2015 i forhold til 2014:  99,62 

    

         
 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 

 
2014 2015 2015 

 
2015 

      Indtægter: 
     Salg af vand 509.189 510.988 501.233 

 
-9.755 

Fast afgift 347.403 344.000 348.628 
 

4.628 

Målerafgift 86.375 86.000 87.000 
 

1.000 

Pulsmåler 86 0 74 
 

74 

Byggevand 714 1.530 11.443 
 

9.913 

Renter 29 0 6 
 

6 

Tilslutninger 74.652 13.854 152.361 
 

138.507 

Andre indtægter 13.860 0 18.992 
 

18.992 

I alt 1.032.307 956.372 1.119.736 
 

163.364 

      Omkostninger 
     

      Køb af eksternt vand 0 15.000 37.759 
 

22.759 

Lønninger, kurser, kørsel 76.043 126.000 133.672 
 

7.672 

Vandprøver 24.573 20.000 12.024 
 

-7.976 

Vandspild/ Vandskat 0 10.000 0 
 

-10.000 

Ledningsregistrering 16.419 15.000 30.171 
 

15.171 

Målerudskiftning 120.538 100.000 1.688 
 

-98.313 

Reparation af værk og boringer 111.642 60.000 84.023 
 

24.023 

Reparation af ledningsnet/IT-registrering 1.829 50.000 52.330 
 

2.330 

Ejendomsskat, afgifter og forsikringer  81.507 63.000 61.987 
 

-1.013 

Elforbrug 37.761 45.000 40.198 
 

-4.802 

Vedligehold udenomsarealer 19.182 20.000 45.272 
 

25.272 

Småanskaffelser 1.220 0 0 
 

0 

Porto, papir og telefon 10.003 12.500 10.241 
 

-2.259 

Generalforsamling/møder 32.878 20.000 19.345 
 

-655 

Serviceaftaler  42.546 42.000 50.729 
 

8.729 

Kontingenter 6.735 7.500 7.288 
 

-212 

Revisor 5.500 5.000 6.600 
 

1.600 

Afskrivning på ledningsnet 19.664 20.487 16.939 
 

-3.548 

Afskrivning på EDB 4.538 2.925 2.552 
 

-373 

Afskrivning på værk og boringer 151.096 151.096 151.096 
 

0 

Afskrivning på installation i værk 181.180 180.223 175.223 
 

-5.000 

Tab debitorer 7.673 0 3.938 
 

3.938 

Diverse 5.954 10.000 5.732 
 

-4.268 

Omkostninger ialt 958.480 975.731 948.807 
 

-26.924 

 
  

 
  

  Årets resultat 73.827 -19.359 170.929 
 

190.288 
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Balance pr. 31 december 2015 

     Aktiver Note 
 

2014 2015 

     

     Anlægsaktiver 
    

     Grund 1 
 

580.400 580.400 

Anlægsværdi, værk og boringer 1 
 

1.919.157 1.768.061 

Ledningsnet 1 
 

3.216.754 3.496.371 

Tilslutninger ledningsnet 1 
 

-3.770.591 -4.075.135 

Installation i værket (20år) 1 
 

856.521 780.301 

Installation i værket (10år) 1 
 

466.950 367.947 

EDB- system 1 
 

5.669 7.451 

     

   
3.274.861 2.925.397 

     Omsætningsaktiver 
    

     Sydbank aktionærkonto 
  

22.328 23.583 

Danske Bank 216-3837 
  

1.796.460 2.367.537 

Aktier 
  

57.060 66.540 

Tilgodehavende  
  

0 746 

Forudbetalt leje 
  

37.915 32.620 

Periodiseringer 
  

257 0 

Moms tilgode 
  

0 0 

     

   
1.914.020 2.491.026 

     Aktiver i alt 
  

5.188.881 5.416.423 

     Passiver 
    

     Egenkapital 
    Overført resultat 2 

 
3.963.555 4.037.383 

Kildefond 
  

367.187 367.187 

Årets resultat 
  

73.827 170.929 

     Egenkapital i alt 
  

4.404.569 4.575.499 

     

     Gæld kreditorer 
  

84.182 82.101 

Skyldig vandafgift  
  

257.968 281.684 

Skyldig A-skat & arbejdsmarkedsbidrag 
 

8.119 8.119 

Skyldig moms 
  

165.794 146.946 

Gældsbreve 
  

235.500 232.500 

Skyldige omkostninger 
  

32.749 89.575 

     I alt 
  

784.312 840.924 

     Passiver ialt 
  

5.188.881 5.416.423 

     

   
0 0 
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Noter 

        
 

Anskaffelser Tilgang Kostpris Afskrivninger Årets Afskrivninger Bogført 

Note 1 anlægsaktiver primo 2015 i året 31.12.2015 primo 2015 afskrivninger 31.12.2015 31.12.2015 

      
  

 Grund 580.400 
 

580.400 0 
 

0 580.400 

Værk og boringer 20 år 3.021.926 0 3.021.926 1.102.769 151.096 1.253.865 1.768.061 

Ledningsnet 40 år 5.290.535 412.740 5.703.275 2.073.781 133.123 2.206.904 3.496.371 
Tilslutninger ledn.net 40 
år -4.596.053 

-
420.729 -5.016.782 -825.462 -116.184 -941.647 -4.075.135 

Installation i værket 20 
år 1.524.406 

 
1.524.406 667.885 76.220 744.105 780.301 

Installation i værket 10 
år 1.707.713 0 1.707.713 1.240.763 99.003 1.339.766 367.947 

EDB-system 5 år 109.214 4.334 113.548 103.545 2.552 106.097 7.451 

      
  

 Anlægsaktiver i alt 7.638.141 -3.655 7.634.487 4.363.281 345.810 4.709.090 2.925.397 
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3 års budget for Fraugde- Over Holluf Vandværk 

    
              

Forudsætninger: 2016 2017 2018 
              

Antal forbrugere 874 874 874 
              

m ³ vand 87.278 87.278 87.278 
              

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 0 0 0 
              

    
              

Indtægter: salg af vand 519.306 519.306 519.306 
              

Fast afgift 349.600 349.600 349.600 
              

Målerafgift 87.400 87.400 87.400 
              

Byggevand 0 0 0 
              

Tilslutninger / anlægsbidrag 0 0 0 
              

    
              

I alt 956.306 956.306 956.306 
              

Omkostninger 
   

              
Køb af eksternt vand  15.000 15.000 15.000 

              
Lønninger 120.000 120.000 120.000 

              
Kurser 25.000 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 60.000 100.000 100.000 

              
Reparation af værk 50.000 50.000 50.000 

              
Rengøring værk 4.000 4.000 4.000 

              
Reparation af boringer 85.000 35.000 35.000 

              
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 6.000 1.000 1.000 

              
Telefon og internet 10.000 12.000 12.000 

              
Porto og gebyrer 1.500 2.000 2.000 

              
Generalforsamling/møder 20.000 20.000 20.000 

              
Diverse Udgifter 10.000 10.000 10.000 

              
Serviceaftaler  50.000 50.000 50.000 

              
Forsikringer 8.000 8.000 8.000 

              
Kontingenter 7.500 7.500 7.500 

              
Revisor 5.800 5.800 5.800 

              
Afskrivninger værk/boringer, 5% 156.096 161.096 161.096 

              
Afskrivninger ledningsnet, 2,5% 143.839 145.089 145.089 

              
Negative afskrivninger ledn.net -125.420 -125.420 -125.420 

              
Afskrivninger i værk 20 år, 5% 79.345 82.470 82.470 

              
Afskrivninger i værk 10 år, 10% 60.550 48.747 47.395 

              
Afskrivninger EDB, 20 % 3.850 5.517 5.188 

              
I alt 1.012.060 979.799 978.118 

              
Årets resultat -55.754 -23.493 -21.812 
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Investeringer 2016 
Råvandsledning boring 3 200.000 0 0 

 Beskyttelse pumpehus (Oversvøm) 125.000 
   Stikledning Østp.100-105 + 

stophaner 100.000 0 0 
 Ombygning dør til kontor + nøgler 25.000 

   Ipads 10.000 
   Tilslutninger ledningsnet 0 0 0 

 I alt 460.000 0 0 
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Sådan læses resultatet af vandprøven                                                     

 

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… 
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