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Generalforsamling i Fraugde Fritidshus 

Torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.30 

 

DAGSORDEN: 
1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning  

3. Regnskab  

4. Budget 2018-2020  

5. Indkomne forslag  

6. Valg af bestyrelse, på valg er: Per Antoni  (modtager genvalg) 

Kim Nielsen  (modtager genvalg) 

Søren Panduro  (modtager ikke 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 velkommne til at overvære 

generalforsamlingen. 

Efter generalforsamlingen er Fraugde - Over Holluf Vandværk vært ved et let 

traktement. 

 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 17. marts. 
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Årsberetning 2018 

Den helt overskyggende begivenhed i 2017 blev fundet af pesticidrester i 

vandværkets boringer. Ikke bare i én, men i alle tre boringer der forsyner os med 

vand. Mere om dette i slutningen af beretningen. 

I årets løb har der været fokus på at sikre vores produktionsapparat. 

Beholderen til rent vand er blevet minutiøst gennemgået og fuger i betonen er blevet 

repareret så der ikke kan trænge regnvand og andre ting ind i beholderen. I 

forsommeren genoptog vi projektet med at føre nye råvandsledninger helt frem til 

vandværket. For at sikre kvaliteten og forsyningssikkerheden er der lagt tre separate 

vandledninger frem til værket, én fra hver boring, så vi kan rense vandledningerne 

uafhængigt af hinanden. Før kom vandet fra boringerne gennem en fælles ledning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vandledninger fra de tre boringer føres gennem dette ”skiftespor”inden vandet kommer ind på vandværket 

 

Midt i juli havde vi det første uprovokerede svigt i forsyningen i 5 år. Computeren 

der styrer vandtrykket svigtede og der kom kun meget lidt vand ud af hanerne den 

lørdag morgen. Desværre var hele bestyrelsen og værkpasseren udrejst fra byen, så 

der gik et par timer inden forsyningen blev genoprettet. Til trods for meget forstående 

forbrugere har vi valgt at etablere en bagvagt i form af Vandcenter Syd. De har en 

døgnbemandet vagtordning som vi i nødstilfælde kan kontakte, hvis uheldet er ude.. 

Ordningen er gratis for vandværket men koster naturligvis, hvis vi bruger den.. 
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En pumpe hentes op fra dybet  

for nærmere inspektion.. 

 

I slutningen af året 

havde vandværket 

besøg af vores 

tilsynsmyndighed. For 

at sikre at 

vandværkerne lever op 

til alle lovmæssige 

krav, bliver alle 

vandværker 

kontrolleret af 

personale udefra – i 

vores tilfælde Odense 

Kommune. Ved 

tilsynet gennemgås 

hele 

produktionsapparatet 

og der er meget fokus 

på hygiejne, 

procedurer og 

egenkontrol. Tilsynet 

foregik uden 

problemer og vi blev 

godkendt til at 

fortsætte driften. Det 

blev dog pålagt 

vandværket at øge 

udtagningen af 

vandprøver, for at påvise at drikkevandskvaliteten er i orden. Det er specielt fundet af 

pesticidrester i grundvandet der har skærpet denne kontrol.. 

Fundet af et specielt pesticid og dets nedbrydningsprodukt i store dele af Danmark, 

blev i august afgørende for vores vandforsyning i Fraugde – Over Holluf. 

Vandværket deltog på frivillig basis i en undersøgelse blandt vandværker på Fyn og i 

september kom dommen. Vi har stoffet Desphenyl-Chloridazon i vore boringer og 

vandprøver påviste et indhold i drikkevandet der var for højt. Bestyrelsen valgte 

straks at dele en flyer rundt til alle forbrugere for at orientere om forholdet. 

Herefter blev detaljerede undersøgelser sat i gang for at klarlægge det nøjagtige 

omfang. Tre analysefirmaer udtog prøver fra vores boringer for at skulle være sikre 

på omfanget af forureningen. 
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Som det kan ses af figurerne herunder blev der fundet forskellige mængder af stoffet i 

vore tre boringer. Rød, blå & grøn er resultaterne fra tre analysefirmaer. Den ene 

boring ligger lige nøjagtig under grænseværdien og kan derfor stadig forsyne os med 

drikkevand.  

 
 

Vandværket er derfor tvunget til at finde 

alternativer til vores nuværende 

boringer, hvilket der bliver arbejdet på. 

Der er mange muligheder i spil og alle 

muligheder vil blive vendt. 

Vi forventer at kunne finde en 

permanent løsning på problemet i løbet 

af 2018. Vi ønsker at beholde vores 

vandværk og levere vand af en god 

kvalitet til en konkurrencedygtig pris. 

 

Til slut vil bestyrelsen gerne takke alle 

andelshaverne og slå et slag for vores 

hjemmeside, www.fraugdevand.dk 

 
Og pludselig var vi i TV2 og DR´s journalisters søgelys.. 

 

PBV 
Lena Huus 

 

 

http://www.fraugdevand.dk/
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Planlagte arbejder i 2018 
 

- Ændring af indvindingsstrategi på baggrund af intensiverede undersøgelser. 

Udpegning af evt. ny kildeplads til indvinding af råvand. 

- Udskiftning af ca. 300 forbrugsmålere der falder for 6 års regelen 

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

efterses. 

- Vurdering af vandværkets boring 5 – skal den sløjfes? 

- Rengøring af  råvandsledning fra boring 3 & 4 til vandværket.  

- Ajourføring af ledelsessystem der beskriver vandværket i alle dets detaljer og 

giver overblik over driftsrutiner. 

Samtidig skal personale der betjener vandværket have gennemført 

hygiejnekursus. 
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TEMA: Pesticidrester i drikkevand 
(Kilde: TV2, Miljøstyrelsen, Danske Vandværker) 

 
Der er fundet rester efter sprøjtemidlet Desphenyl-

chloridazon i over 30 vandboringer på Fyn.. 

I august 2017 blev vandværket i Dalum taget ud af drift. Der var fundet 

rester af sprøjtegiften Desphenyl-chloridazon. 

Siden er flere fynske vandværker lukket, og der er fundet rester af 

sprøjtemidlet flere steder i Danmark og Tyskland - i stor udstrækning, hvor 

man gennem tiderne har dyrket roer. 

 

Hvad ved man om stoffet? 

Desphenyl-chloridazon er et nedbrydningsprodukt fra sprøjtemidlet chloridazon, der 

tidligere er blevet brugt i landbruget til blandt andet dyrkning af roer, rødbeder og 

løg. Sprøjtemidlet blev udfaset i Danmark i 1996 men er fortsat godkendt i de fleste 

EU-lande, hvor det nu bliver revurderet i EU-regi. 

Chloridazon er ikke klassificeret for sundhedsmæssige effekter, hvilket vil sige at det 

ikke er akut giftigt ved indtagelse, ved inhalation eller ved optagelse over huden. Det 

er heller ikke øjen- eller hudirriterende, allergifremkaldende, skadeligt for 

arveanlæggene, kræftfremkaldende, skadeligt for forplantning, fostre eller for 

centralnervesystemet. 

Grænseværdien for desphenyl-chloridazon i grundvand er ligesom for andre 

pesticider 0,1 mikrogram pr. liter vand. Grænsen er fastsat politisk ud fra den laveste 

koncentration, det var muligt at måle, da reglerne blev udarbejdet. I langt de fleste 

tilfælde er den sundhedsmæssige grænseværdi 100 til 1000 gange højere. Der er 

derfor ifølge Miljøstyrelsen ingen sundhedsmæssig risiko med at drikke vores 

drikkevand. 

Ifølge Miljøstyrelsen er den sundhedsmæssige acceptable daglige indtagelse af 

desphenyl-chloridazon 300 mikrogram pr. liter for voksne og 50 mikrogram per liter 

for børn. 

Det var indtil slutningen af august 2017  ikke påkrævet, at vandværkerne tester 

drikkevandet for desphenyl-chloridazon. De mange fund af stoffet betød, at det 

fremover er obligatorisk at kontrollere drikkevandet for desphenyl-chloridazon. 
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Hvad siger fagkundskaben? 

Ifølge professor i miljømedicin ved SDU Philippe Grandjean, som blandt andet 

arbejder med forureningers skadelige effekt på børn, er der risiko for, at fundet af 

pesticidresterne i vandet blot er toppen af isbjerget. 

- Det, vi netop har set i blandt andet Odense, kan være et øjebliksbillede. Der kan 

sagtens være en dyne pesticider på vej ned i grundvandet, som vi slet ikke har styr på, 

siger Philippe Grandjean. 

Professoren påpeger, at man i praksis ikke måler på samtlige af de flere hundrede 

stoffer, der potentielt kan indeholde sundhedsskadelige pesticider. Typisk måles 

udelukkende på udvalgte markører. 

- Spørgsmålet er jo blandt andet, om de udvalgte markører, man måler på, er de 

rigtige. Problemet er, at vi ikke har detaljeret viden om alle stoffer, og derfor er det 

ikke muligt at lave en reel risikovurdering af potentielle effekter på sigt, siger 

Philippe Grandjean, som på baggrund af fundet af desphenyl-chloridazon i vandet 

konkluderer: 

- Når man finder en sådan forurening, som ikke opdages rutinevis, så må man sige, at 

overvågningen af vandet er utilstrækkelig. 

Hvad siger politikerne? 
I et interview med Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen påpeger 

ministeren følgende: 

”Jeg er meget tryg ved det danske drikkevand, som er af en meget høj kvalitet. Vi kan 

væres stolte af vores rene drikkevand. Jeg synes at de danske vandværker generelt 

gør det godt, når det handler om at sikre borgerne rent og sundt vand i hanerne.” 

 

”Helt grundlæggende ønsker jeg ikke pesticidrester i vores drikkevand. Nu forbedrer 

miljøstyrelsen kontrollen, ved at Desphenyl-Chloridazon bliver sat på listen over 

stoffer, som vandværkerne skal teste for. Samtidig har Miljøstyrelsen nedsat en 

arbejdsgruppe, som ser på kriterierne for udvælgensen af stofferne på listen, og om 

der er andre stoffer, der skal være obligatoriske i vandværkernes drikkevandskontrol. 

Dermed bliver vores drikkevand sikret endnu bedre.” 
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Takstblad 2018 

         
Fraugde- Over Holluf Vandværk 

Tilslutningsafgifter 

         

  

Enfamiliehuse Rækkehuse Øvrige pr. 

lejlighed 

  
          Anlægsbidrag   kr     4.617  

 

 kr     4.617  

 

 kr     3.692  

   Forsyningsledning   kr   13.666  

 

 kr   10.928  

 

 kr   10.928  

   Stikledning  

 

 kr     7.924  

 

 kr     7.924  

 

 kostpris  

   Byggevand   kr        510  

 

 kr        510  

     I alt   kr   26.717  

 

 kr   23.978  

     moms   kr     6.679  

 

 kr     5.995  

     I alt   kr   33.396  

 

 kr   29.973  

    

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

          Anlægsbidrag   kr     9.499  

 

 kr   14.295  

 

 kr   19.193  

 

 kr     6.925  

 Forsyningsledning   kr   27.330  

 

 kr   41.000  

 

 kr   54.667  

 

 kr   13.666  

 Stikledning  

 

 kostpris  

 

 kostpris  

 

 kostpris  

 

 kostpris  

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

 Indeks pr. 1.10.2017 i forhold til 2016:  101,91 

    

         
 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. 6,18 + 0,19)  

  

kr 6,37 

 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  

         Lena Huus  
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Regnskab og Budget: 
  

      

      

 
Regnskab Budget Regnskab 

 
Forskel 

 
2016 2017 2017 

 
2017 

      Indtægter: 
     Salg af vand 494.302 499.958 549.744 

 
49.786 

Fast afgift 350.111 353.600 356.489 
 

2.889 

Målerafgift 87.400 88.400 88.500 
 

100 

Pulsmåler 65 0 59 
 

59 

Byggevand 3.538 0 354 
 

354 

Renter 0 0 0 
 

0 

Tilslutninger 46.170 0 4.617 
 

4.617 

Andre indtægter 2.435 0 11.501 
 

11.501 

I alt 984.021 941.958 1.011.263 
 

69.306 

      Omkostninger 
     

      Køb af eksternt vand -4.405 15.000 21.774 
 

6.774 

Lønninger, kurser, kørsel 109.807 146.000 108.540 
 

-37.460 

Vandprøver 8.515 20.000 28.727 
 

8.727 

Vandspild/ Vandskat 0 10.000 0 
 

-10.000 

Ledningsregistrering 4.670 15.000 907 
 

-14.093 

Målerudskiftning 49.430 60.000 0 
 

-60.000 

Reparation af værk og boringer 65.296 74.000 99.590 
 

25.590 

Reparation af ledningsnet/IT-registrering 18.586 40.000 25.754 
 

-14.246 

Ejendomsskat, afgifter og forsikringer  96.011 85.000 77.936 
 

-7.064 

Elforbrug 40.661 45.000 38.680 
 

-6.320 

Vedligehold udenomsarealer 23.760 20.000 25.648 
 

5.648 

Gebyrer og renter 2.308 2.000 10.400 
 

8.400 

Porto, papir og telefon 11.918 18.000 12.579 
 

-5.421 

Generalforsamling/møder 21.304 20.000 25.788 
 

5.788 

Serviceaftaler  57.347 60.000 66.857 
 

6.857 

Kontingenter 6.887 7.500 7.092 
 

-408 

Revisor 8.650 8.500 8.500 
 

0 

Afskrivning på ledningsnet 17.733 15.939 14.424 
 

-1.515 

Afskrivning på EDB 7.468 8.039 8.038 
 

-1 

Afskrivning på værk og boringer 151.096 169.214 155.827 
 

-13.387 

Afskrivning på installation i værk 139.894 136.213 157.251 
 

21.038 

Tab debitorer 9.221 0 766 
 

766 

Diverse 8.408 10.000 31.717 
 

21.717 

Omkostninger ialt 854.563 985.405 926.795 
 

-58.610 

 
  

 
  

  Årets resultat 129.458 -43.447 84.468 
 

127.915 
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Balance pr. 31 december 2017 

     Aktiver Note 
 

2016 2017 

     

     Anlægsaktiver 
    

     Grund 1 
 

580.400 580.400 

Anlægsværdi, værk og boringer 1 
 

1.616.965 1.660.412 

Ledningsnet 1 
 

3.441.203 3.296.413 

Tilslutninger ledningsnet 1 
 

-4.136.616 -4.027.435 

Installation i værket (20år) 1 
 

803.002 748.406 

Installation i værket (10år) 1 
 

585.045 515.990 

EDB- system 1 
 

15.486 7.448 

     

   
2.905.485 2.781.633 

     Omsætningsaktiver 
    

     Sydbank aktionærkonto 
  

25.468 27.022 

Danske Bank 216-3837 
  

2.371.880 2.606.741 

Aktier 
  

65.760 74.970 

Tilgodehavende  
  

1 6.405 

Forudbetalt leje 
  

27.325 22.030 

Periodiseringer 
  

4.212 4.428 

Moms tilgode 
  

0 0 

     

   
2.494.646 2.741.596 

     Aktiver i alt 
  

5.400.132 5.523.229 

     Passiver 
    

     Egenkapital 
    Overført resultat 2 

 
4.208.312 4.337.769 

Kildefond 
  

367.187 367.187 

Årets resultat 
  

129.458 84.468 

     Egenkapital i alt 
  

4.704.956 4.789.425 

     

     Gæld kreditorer 
  

89.685 113.090 

Skyldig vandafgift  
  

262.767 272.617 

Skyldig A-skat & arbejdsmarkedsbidrag 
 

13.161 8.119 

Skyldig moms 
  

82.562 104.978 

Gældsbreve 
  

229.500 226.500 

Skyldige omkostninger 
  

17.500 8.500 

     I alt 
  

695.175 733.804 

     Passiver ialt 
  

5.400.132 5.523.229 
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Noter 

        
 

Anskaffelser Tilgang Kostpris Afskrivninger Årets Afskrivninger Bogført 

Note 1 anlægsaktiver primo 2017 i året 31.12.2017 primo 2017 afskrivninger 31.12.2017 31.12.2017 

      
  

 Grund 580.400 
 

580.400 0 
 

0 580.400 

Værk og boringer 20 år 3.021.925 199.274 3.221.199 1.404.960 155.827 1.560.787 1.660.412 

Ledningsnet 40 år 5.791.606 0 5.791.606 2.350.403 144.790 2.495.193 3.296.413 

Tilslutninger ledningsnet 40 år -5.204.030 -21.185 -5.225.215 -1.067.414 -130.366 -1.197.780 -4.027.435 

Installation i værket 20 år 1.624.159 27.889 1.652.049 821.157 82.486 903.643 748.406 

Installation i værket 10 år 1.987.653 5.710 1.993.363 1.402.608 74.765 1.477.373 515.990 

EDB-system 5 år 129.051 0 129.051 113.565 8.038 121.603 7.448 

      
  

 Anlægsaktiver i alt 7.930.764 211.688 8.142.452 5.025.279 335.540 5.360.820 2.781.633 

        

        

        

        Note 2 
       

        Saldo pr. 01.01.17 4.337.769 
      Kildefond 367.187 
      Årets resultat 2017 84.468 
      

        Saldo pr. 31.12.17 4.789.425 
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3 års budget for Fraugde- Over Holluf Vandværk 

    
                

Forudsætninger: 2018 2019 2020 
                

Antal forbrugere 885 885 885 
                

m ³ vand 84.122 84.122 84.122 
                

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 500.523 500.523 500.523 
                

Fast afgift 354.000 354.000 354.000 
                

Målerafgift 88.500 88.500 88.500 
                

Byggevand 0 0 0 
                

Tilslutninger / anlægsbidrag 0 0 0 
                

I alt 943.023 943.023 943.023 
                

Omkostninger 
   

                
Køb af eksternt vand  15.000 15.000 15.000 

                
Lønninger 72.000 72.000 72.000 

                
Kurser 6.000 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 10.000 10.000 10.000 

                
Målerudskiftning 120.000 60.000 60.000 

                
Reparation/vedligehold af værk og boringer 172.000 125.000 125.000 

                
Reparation af ledningsnet 25.000 25.000 25.000 

                
Ejendomsskat 18.000 18.500 19.000 

                
Elforbrug 45.000 45.000 45.000 

                
Afløbsbidrag 60.000 60.000 60.000 

                
Udenomsarealer 20.000 20.000 20.000 

                
Papir og kontorartikler 1.000 1.000 1.000 

                
Telefon og internet 12.000 12.000 12.000 

                
Gebyrer og renter 10.000 10.000 10.000 

                
Generalforsamling/møder 20.000 20.000 20.000 

                
Diverse Udgifter 10.000 10.000 10.000 

                
Serviceaftaler  65.000 65.000 65.000 

                
Forsikringer 8.000 8.000 8.000 

                
Kontingenter 8.000 8.000 8.000 

                
Revisor 8.500 8.500 8.500 

                
Afskrivninger værk/boringer, 5% 161.060 195.810 195.810 

                
Afskrivninger ledningsnet, 2,5% 144.790 146.040 147.290 

                
Negative afskrivninger ledn.net -130.630 -130.630 -130.630 

                
Afskrivninger i værk 20 år, 5% 82.602 82.602 82.602 

                
Afskrivninger i værk 10 år, 10% 62.217 61.364 60.508 

                
Afskrivninger EDB, 20 % 6.706 2.537 1.200 

                
I alt 1.063.245 987.723 987.280 

                
Årets resultat -120.222 -44.700 -44.257 
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Investeringer 2018 - 2020 
       

Stikledning Østp.100-105 + stophaner 0 100.000 0 
                

Ny råvandsboring 1.390.000 0 0 
                

Tilslutninger ledningsnet 0 0 0                 
I alt 1.390.000 100.000 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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