Information til forbrugerne
Vi har både godt og rigeligt med vand i Fårdrup. Det indeholder ingen pesticider
og opfylder alle kvalitetskrav.

Vandværket
Fårdrup Vandværk er et A.m.b.A., der ejes og drives af forbrugerne. Vandet
købes af Hashøj I/S, som vi er medejer af.

Vandanalyser
Der er sidst udtaget prøver til vandanalyser fra vandværket den 15/12 2011. 2 af alle de analyserede stoffer
været over den tilladte grænseværdi. De væsentligste analyseresultater fra den seneste analyse fremgår af
tabellen nedenfor.

Fluorid mg F/l ...........................................................................................................
Jern mg Fe/l .............................................................................................................
Nitrat mg NO3/l .......................................................................................................
Hårdhed odH.............................................................................................................
Pesticider μg/l ..........................................................................................................
Kimtal ved 37oC pr. ml. .............................................................................................
Kimtal ved 22oC pr. ml. .............................................................................................
E coli og coliforme bakterier pr. 100 ml. ..................................................................

Målt værdi
0,43
<0,02
2,5
17,3
-1
74
<1

Vejledende max.
1,5
0,1
50
30
0,1
5
50
Ikke målelig

Vandets hårdhed
Af hensyn til dosering af vaskepulver til vaske- og opvaskemaskine kan det oplyses, at vandets hårdhed er
17,3o.

Vandspild – en dyr fornøjelse
Vand fra Fårdrup Vandværk er koster 9,50 kr. pr. kubikmeter til vandværket. Men herudover skal der betales
skatter og afgifter til staten og afledningsbidrag til kloakken. Det er derfor dyrt med en dryppende vandhane,
et løbende toilet, eller et brud på et rør under gulvet.
Driftsbidrag
Fast afgift pr. ejendom/bolig til vandværket pr. år ................
Målerafgift pr. måler pr. år ...........................................................
Vandafgift pr. m3 ...........................................................................
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (vandskat) ...................
Anlægsbidrag
Indskud ved ny etablering ...........................................................
Gebyrer
Rykkergebyr pr. gang ...................................................................
For sen indsendelse af selvaflæsningskort ................................
Gebyr for aflæsning af vandmåler ............................................
Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler
v/hushandel ....................................................................................
Gebyr for lukning ...........................................................................
Gebyr for åbning ...........................................................................

Ekskl. moms

Inkl. moms

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

500,00
100,00
9,50
5,90

625,00
125,00
11,88
7,38

Kr.

10.000,00

12.500,00

Kr.
Kr.
Kr.

100,00
100,00
250,00

Momsfrit
Momsfrit
Momsfrit

Kr.
Kr.
Kr.

250,00
1.500,00
1.500,00

312,50
1.875,00
1.875,00

Hold øje med vandspild
Husk at aflæse måleren jævnligt, så du ikke kommer til at betale mere end nødvendigt. Gennemsnitsforbruget
for en person er 50 m3 om året.
Yderligere information hos vandværkets formand eller kasserer.
Med venlig hilsen
Fårdrup Vandværk
Bestyrelsen
Fårdrup Vandværk  v/ Jesper Madsen  Fårdrupvej 25  Fårdrup  4200 Slagelse   58 18 53 30

