ORIENTERING FRA
FRØRUP VANDVÆRK a.m.b.a.
TAKSTBLAD
Gældende fra 01.01.2020
(alle beløb er eksklusiv moms)

INDSKUD.:
inden for det centrale forsyningsområde
15,000.00 kr.
uden for det centrale forsyningsområde
som inden for, men med særlige bidrag til privatanlagte eller nye
Indskud skal erlægges, inden tilslutning påbegyndes.
DRIFTSBIDRAG:
Opkræves 4 gange årligt pr. 1/4, 1/7, 1/10 & 1/1
Målerafgift pr. år
725.00 kr.
Kr. pr. m3 vand
4.50 kr.
6.18 kr.
Afgift af ledningsført vand pr. m3
0.19 kr.
Grundvandsafgift til staten pr. m³
GEBYRER M.V.: Plus porto og forsendelse.
150.00 kr.
Vandspild, havevanding med slange
Rykkergebyr
100.00 kr.
100.00 kr. Uden moms
Selvaflæsningskort (ikke returneret)
100.00 kr. (momsfrit)
Flytteopgørelse betales af sælger
Genåbningsgebyr (efter afbrydelse p.g.a. restance)
700.00 kr.
Udredning af vandspild
150.00 kr.
Ifølge regulativet påhviler betalingen af afgifter m.v. til vandværket den, der har tinglyst adkomst på ejendommen. I overensstemmelse hermed vil opkrævningen kun undtagelsesvis blive foretaget hos lejere, og
under forudsætning af eventuelle restancers dækning hos ejendommens ejer.
Restancer, der ikke indbetales straks efter påmindelse, medfører øjeblikkelig afbrydelse af vandforsyningen til ejendommen, åbning sker først når samtlige restancer og gebyrer er betalt.
Fra- og tilflytning skal straks meddeles Nyborg Forsyning & Service A/S.
I perioden 1/4 - 1/9 er havevanding med slange alene tilladt i tiden fra kl. 19.00 til kl. 22.00 for lige husnumre på lige datoer, og for ulige husnumre på ulige datoer. Totalt vandingsforbud vil om nødvendigt blive
indført. Godkendt af Nyborg Kommune Teknisk Udvalg. 2019
Vandspild - Lækager
Ifølge Lov nr. 330 af 16. maj 2001, Godtgørelse ved vandspild m.v., er det nu muligt at få refusion ved
store vandspild/lækager.
Der en del betingelser der skal opfyldes for at man kan få refusion. Disse betingelser kan man få oplyst
hos bestyrelsen for vandværket. Bestyrelsen vil altid kunne hjælpe med at udfylde et ansøgningsskema.
Af hensyn til begrænsning af vandforbruget, specielt vandspildet som følge af utætte installationer, bør De
i egen interesse jævnligt kontrollere om det lille stjernehjul står helt stille, når der ikke tappes vand fra
installationerne
Af hensyn til miljøet, og for at vi stadig kan have rent vand i hanerne, beder vi forbrugerne spare og helst
undgå at sprøjte i haver og på pladser.

Drikkevandets kvalitet
Resultater af seneste vandanalyser udtaget i 2020 på vandværket & ledningsnettet

Betegnelse
Fluorid F mg /l

Målt
værdi

Max. værdi Max værdi
afg. vand- indgang
værk
ejendom

Forklaring

0.2

1.5

1.5

Jern Fe mg/l
Magan Min mg//l

<0,010
<0,005

0.1
0.02

0.2
0.2

Niveauet er stabilt og har ikke ændret sig i de seneste år.
Grundvandet indeholder naturligt en vis mængde jern &
magan, der fjernes på vandværket ved iltning og
filtrering.

Nitrat mg NO3/l

< 0,30

50

50

Niveauet er stabilt og har ikke ændret sig i de seneste år.

Nikkel µg Ni/l

0.03

20

20

Niveauet er stabilt og har ikke ændret sig i de seneste år.

Hårdhed °dh

15

Pesticider µg/l

En hårdhed på 9°dH betegnes som middel hårdt vand.
Bør ligge imellem 5° & 30°dH.
Drikkevandet er undersøgt for 32 forskellige stoffer uden
spor af pesticider.

<0,01

0.1

0.1

Kimtal ved 37 °C /ml

<1

5

20

Bakterier der kan vokse ved 37 °C.

Kimtal ved 22 °C /ml

<3

50

200

Bakterier der kan vokse ved 22 °C.

E coli og coliforme
bakterier pr. 100 ml

<1

Ikke
målbar

Ikke
målbar

0.09

0.3

0.3

Turbiditet 0,08

E coli og coliforme bakterier må ikke forekomme i
drikkevandet.
Turbiditet er et udtryk for vandets klarhed, og er små
partikler der ikke kan ses med det blotte øje.

Komplet vandanalyse kan rekvireres hos formanden.

ADRESSELISTE PÅ BESTYRELSEN:
Formand
Erling Leerberg
Svinget 5
5871 Frørup
Tlf. 61 29 90 61

Næstformand
Henrik Larsen
Sentvedvej 28
5853 Ørbæk
Tlf. 20 75 20 72

Sekretær
Rune Gregersen
Lundevænget 3
5871 Frørup
Tlf.: 31 22 73 22

Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Finn Knudsen
Ole Lyder Hansen
Egemosevej 6
Kogsbøllevej 67
5871 Frørup
5871 Frørup
Tlf. 50 69 52 26
Tlf.: 25 30 96 25
froerupvandvaerk@outlook.dk

Driftsleder
Frørup Smedie
Frørup Byvej 6
5871 Frørup
Tlf.: 65 37 11 71
Mobil. 51 88 91 69

Regnskab og opkrævning
Nyborg Forsyning & Service A/S
Gasværksvej 2
5800 Nyborg
Tlf.: 63 31 50 00

VANDVÆRKETS
HJEMMESIDE
www.froerupvand.dk

