
 

 

 

 

Højvang, Øster Hornum •  9530 Støvring
www.osterhornumvand.dk

Husk! Generalforsamling
Onsdag den 30. marts 2022 kl. 19.30-21.30  

i  Øster Hornum forsamlingshus

BESTYRELSEN
FORMAND: Bent Søgaard, Højvang 14, Øster Hornum,
tlf. 98 38 54 09 / 40 76 84 84, b.sogaard@mail.tele.dk
KASSERER: Erling Jepsen, Højvang 19, Øster Hornum,
9530 Støvring, tlf. 21 78 35 93, erlingj123@gmail.com
VANDVÆRKSOPSYN:
Steen Nielsen, Fyrrebakken 15, Øster Hornum, 9530 Støvring
tlf. 98 38 57 80 / 40 45 33 59 · guldsen@post.tele.dk
Jan Møller · Ølandsparken 19, Øster Hornum, 9530 Støvring
tlf. 96 71 80 40 / 24 45 19 95, hornum@post.tele.dk
Per Lyngberg-Andersen, Østervang 16, Øster Hornum,
9530 Støvring, tlf. 22 32 58 35 · lyngberg@outlook.dk

Årlige faste udgifter  excl.moms  incl. moms
Bidrag pr. bolig-/erhvervsenhed 380,00 kr.  475,00 kr.
Vandforbrug, pr. m3  5,00 kr. 6.25 kr.
Statsafgift af ledningsført vand
(grøn afgift) + drikkevandsbidrag 6,37 kr. 7,96 kr.
Bidrag pr. måler 150,00 kr. 187,50 kr.
Grundvandsbeskyttelse pr. m3  1,35 kr. 1,69 kr.

Forbrugerafgiften ansættes a conto på grundlag af skønnet forbrug, da 
det enkelte bidrag opgøres på grundlag af måleraflæsning.
Årsopgørelse 2021 bliver udsendt i første kvartal 2022.

Betalingsfrist: Alle betalinger forfalder halvårligt. Den 1. april og 
den 1. oktober, og skal være betalt senest 20 dage efter.

Øvrige gebyrer excl. moms  incl. moms
Rykkergebyr ved manglende betaling 100,00 kr.  momsfrit
Flytte/ejerskifte gebyr 150,00 kr. 187,50 kr.
Lukkegebyr + faktiske omkostninger 500,00 kr.  momsfrit
Genåbningsgebyr + faktiske omkostninger 500,00 kr.  625,00 kr.
Forgæves kørsel 200,00 kr.  250,00 kr.

Særligt gebyr kan af bestyrelsen pålægges for overtrædelse 
af vedtægter, regulativ eller vandingsforbud m.m. Det særlige gebyr, 
ansættes efter skøn under hensyntagning til forseelsens karakter.

TAKSTER OG VANDAFGIFTER 2021/22

Vandværket ønsker med denne folder  

at sætte fokus på drikkevandet, så vi alle  

hjælpes ad med at sikre rent drikkevand.
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DRIKKEVANDSANALYSE 2021
Analysetyper: Måling Grænseværd. 
Lugt/smag/udseende Ingen/normal/klar    
Ledningsevne ved 20˚ C 380   
Vandtemperatur 8,1˚ C   
pH 7,7 7,0-8,5 
Coliforme bakterier 37˚ C <1 i.m.  
E. coli kimtal 37˚ C <1 i.m.  
Kimtal 22˚ C 130 200  
Nitrat 7,5 50  mg/l 
Nitrit <0,001 0,01  mg/l 
Total fosfor 0,01 0,15  mg/l 
Fluorid 0,21 1,5  mg/l 
Jern 0,01 0,2  mg/l 
Mangan 0,002 0,02  mg/l 
Nvoc 0,6 4,0  mg/l 
Ammonium 0,0052 0,05  mg/l 
Sulfat 17 250  mg/l 
Klorid 22 250  mg/l 
Total hårdhed 11 2-30  dh. 
Bor 8,3 1000  
Nikkel 3,6 20  
Arsen 1,4 5  
Iltindhold 7,3 >5  mg/l 

VANDFORBRUGERRÅD
• Hold regnskab med vandforbruget!
• Aflæs regelmæssigt vandmåleren. Det kan være med til at 

afsløre utætte vandrør og vandinstallation, så uventede store 
vandregninger undgås.

• Luk for hovedstophanen ved bortrejse, ferie og lignende.
• Undgå vandspild – fugt ved stikledning og stophane kan  

være tegn på, at de er utætte.
• Vær med til at beskytte grundvandet.
• Haveejere bør undgå at bruge sprøjtemidler og kemikalier.
• Ved vandforsyningsproblemer: Ret henvendelse til bestyrelsen! 

Alle kontroller og analyser, der har været udført af drikke- 
vandet ved Øster Hornum Vandværk i 2021 viser, at vores 
vand på alle parametre overholder grænseværdierne.

LOKALE LEVERANDØRER:
Nibe/Ø. Hornum VVS  Tlf. 98 35 13 02 / Tlf. 51 51 40 03
Rebild Kommune Tlf. 99 88 99 88



 

■ Nuværende forsyningsområde.
    Fremtidigt pligtområde.

■ P.t. lev. vand til 467 forbrugere.

Kortet er ikke ajourført
med ændringer i 2004-2019.

FORSYNINGSOMRÅDER

Nuværende
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Fremtidigt pligtområde.
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FORSYNINGSOMRÅDER MÅLERLEJE OG GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Som det er blevet annonceret de to sidste år i Øster Hornum 
Vandværks INFO folder – i øvrigt i god forståelse med Øster 
Hornum Varmeværk under den fælles ”hat”, Øster Hornum For-
syning – er værkerne nu så langt, at udskiftningen af vand- og 
varmemålere finder sted i skrivende stund. Udskiftningerne fin-
der sted i samarbejde med smedemester John Christensen, Øster 
Hornum og vil løbende ske efter nærmere aftale med samme. 
Vandmålerne er af mærket Kamstrup.

Da de nye vandmålere er Øster Hornum Vandværks ejendom, 
skal der betales en årlig leje for måleren. Det betyder således 
også, at når måleren skal udskiftes, eller hvis den går i stykker, 
sker udskiftningen for værkets regning. Lejen eller målerafgiften 
fremgår af afsnittet ”Takster og vandafgifter”.

Endelig indføres som noget nyt en kubikmeterpris – et beløb pr. 
forbrugt kubikmeter vand. Disse penge går til det nyetablerede 
samarbejde mellem de private, uafhængige vandværker i Rebild 
kommune, kaldet Vandsamarbejdet. Dette samarbejde er oprettet 
i tæt forbindelse med de kommunale myndigheder på dette om-
råde og er en ekstra indsats til beskyttelse af vores drikkevand.

Landspolitisk er der etableret et begreb, der hedder Borings Nære 
Beskyttede Områder, forkortet BNBO. De midler, de samarbej-
dende vandværker som før nævnt opkræver, indgår i en fond, 
som ved kommunal mellemkomst kan søges af det enkelte vand-
værk til f. eks. opkøb af områder nær det pågældende vandværks 
boringer til beskyttelse af eksisterende boringer, hvis ikke vand-
værket selv kan løfte opgaven økonomisk. Prisen fremgår ligele-
des af ”Takster og vandafgifter”.

SMS-SERVICE FRA 1. JANUAR 2019

Hvis uheldet skulle være ude, og der opstår driftsforstyrrelser 
i forsyningsområdet, vil du modtage en SMS-besked om det 
på din mobiltelefon.
Hvis du ønsker flere mobilnumre tilmeldt vores SMS-service, 
kan du gøre det.
Værkerne ønsker hermed at give vore forbrugere en hurtig 
information.
Hvis du ikke længere ønsker at modtage SMS-beskeder fra os, 
kan du afmelde mobiltelefonnummeret.
P.S. Der vil ikke fremover blive annonceret i avisen ved 
afbrydelse/lukning!

For at vi kan sende en SMS-besked til dig/jer, 
skal du gøre følgende:

1. Send sms med teksten: info ohforsyning tilmeld
2. Send til 1231

Afmelding af SMS-service:
3. Send sms med teksten: info ohforsyning afmeld
4. Send til 1231

Husk at den mobiltelefon du ønsker beskeder på, også er den 
mobiltelefon, der bruges ved tilmelding/afmelding. 
Har du spørgsmål kan du kontakte Jan Møller,
mobil 2445 1995.
Yderligere oplysninger finder du på værkernes 
hjemmesider.

Lad giften stå - brug jernet
I Danmark får vi vores drikkevand fra grundvandet. Men når 
du bruger sprøjtegifte i haven for at bekæmpe ukrudt, risiker-
er du, at det går i grundvandet.
Hent gode råd på: danskevv.dk >Forbruger > Drop sprøjtem-
idler i haven

På vegne af Øster Hornum Forsyning
www.osterhornumvand.dk  •  www.ohvarme.dk

INDVINDINGSOPLAND
Kortet viser hvor vandet 
indvindes fra. Udpum-
pet vandmængde i 2019, 
51.768 m3.
Vandværket har pt. ret til 
at indvinde 85.000 m3 pr. 
år fra viste opland. Vand-
produktionen sker via  2 
stk. grundvandsboringer i 
ca. 120 meters dybde, med 
nyetableret produktionsan-
læg i 2011 med rentvand-

stank, trykfilter og frikvensstyret udpumpninganlæg, overvågn-
ing og data opsamling, nødforsyning ved strømafbrydelse.

HUSK: Vi bor på vores drikkevand. Haveejere bør undgå at 
bruge sprøjtemidler og kemikalier.
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HUSK: Vi bor på vores drikkevand.  
Haveejere bør undgå at bruge sprøjtemidler og kemikalier.
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Mange har måske set udsendel-
serne ”Byen med det giftige vand” 
på DR. Der er tale om tankevæk-
kende tv, som er med til at under-
strege, hvor vigtigt det er, at vi pas-
ser rigtig godt på vores grundvand. 
Og at dialogen mellem vandværk 
og forbrugere er vigtig. Udsendel-
serne viser også, at vores drikke- 
vand vækker dybe følelser hos os 
danskere.

Heldigvis er problemet blevet løst for forbrugerne i Krogsbølle 
og omegn, som igen har fået rent vand i hanerne. Men set 
gennem vandværksbrillerne er der ingen tvivl om, at Dan-
mark har brug for en bred og helhedsorienteret plan for vores 
grundvandsbeskyttelse. En plan som tager højde for andet og 
mere end pesticider.

I de forbrugerejede vandværker er det vigtigt at have for øje, 
at der er et demokratisk ejerskab og dermed også en fælles op-

gave med at finde løsninger. Det betyder, at en andelshaver 
kan møde op til generalforsamling og give sit besyv med. 
Man kan stille op til bestyrelsen og på den måde være med 
til at præge vandværkets udvikling og fremtid.

I Danske Vandværker oplever vi med jævne mellemrum, at 
diskussionen om konsolidering dukker op, men vi mener, 
at vores nuværende model med mange vandværker fordelt 
over hele landet har mange fordele. 

Vores medlemsvandværker leverer drikkevand til knap 40 
procent af befolkningen - i overvejende grad forbrugere i 
landområderne, hvor næsten 80 procent af ledningsnettet 
er placeret. Der kan være langt mellem forbrugerne, og der 
er en meget stor værdi og engagement i det lokale ejerskab, 
hvor vi bor og lever.

Det decentrale også en gevinst, når vi for eksempel arbejder 
med skovrejsning og biodiversitet som led i grundvands-
beskyttelsen. For så ser og mærker vi resultaterne i vores 
lokalområder. Det giver motivation til at deltage i den 
grønne omstilling.

SMS-SERVICE
Hvis uheldet skulle være ude, og der opstår driftsforstyr-
relser i forsyningsområdet, vil du modtage en SMS-besked 
om det på din mobiltelefon.
Hvis du ønsker flere mobilnumre tilmeldt vores SMS-
service, kan du gøre det. Værkerne ønsker hermed at give 
vore forbrugere en hurtig information.
Hvis du ikke længere ønsker at modtage SMS-beskeder 
fra os, kan du afmelde mobiltelefonnummeret.

P.S. Der vil ikke fremover blive annonceret i avisen 
ved afbrydelse/lukning!

På vegne af Øster Hornum Forsyning

 

 

 

 

 

 

For at vi kan sende en SMS-besked til dig/jer,  
skal du gøre flg.:
  1. Send sms med teksten: info ohforsyning tilmeld
 2. Send til 1231
Afmelding af SMS-service:
 3. Send sms med teksten: info ohforsyning afmeld
 4. Send til 1231
Husk at den mobiltelefon du ønsker beskeder på, også er 
den mobiltelefon, der bruges ved tilmelding/afmelding.
Har du spørgsmål kan du kontakte Jan Møller,  
mobil 2445 1995.
Yderligere oplysninger finder du på værkernes hjemmesider:
www.osterhornumvand.dk - www.ohvarme.dk

En hilsen fra direktør  
i Danske Vandværker, Susan Münster

Vandets Dag
Tirsdag den 22. marts ´22

HUSK!


