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Udvalgte analyse resultater af vandprøver udtaget i løbet af 2018 på vandværket
Betegnelse

Målt
værdi

Tilladelig værdi
afgang vandværk

Tilladelig værdi
indgang ejendom

Fluorid
Mg F / l

0,14

1,5

1,5

Jern
Mg Fe / l

0,014

0,1

0,2

Nitrat
Mg NO3 / l

< 0,3

50

50

Ph

7,7

7,0

8,5

Hårdhed
°dh

Forklaring

Niveauet er meget stabilt og har
ikke ændret sig i de senere år.
Grundvandet indeholder naturligt
en stor mængde opløst jern, der
fjernes på vandværket ved iltning
og filtrering.
Niveauet er meget stabilt og har
ikke ændret sig i de senere år.

En hårdhed fra 0 °dh til 10 °dh
betegnes som blødt vand

8,3

Kimtal ved
22 °C

8

50

200

Bakterier der kan vokse ved 22 °C

<1

i.m.

i.m.

E coli og coliforme bakterier må
ikke forekomme i drikkevandet.

Pr. ml
E coli og
coliforme
bakterier
Pr. 100 ml

Brædstrup Vandværk A.m.b.a. er et andelsselskab, der ejer og drives af forbrugerne.
Vandværket skal ifølge lovgivningen informere forbrugerne om, hvad vandet indeholder og om det
overholder gældende grænseværdier. Vi får løbende udtaget vandprøver på ledningsnettet og
vandværket. Prøverne har ikke givet anledning til nogen bemærkninger, så vi leverer godt og rent
drikkevand. Se i øvrigt vandanalyserne et andet sted på hjemmesiden.
Den udpumpede vandmængde i 2017 var 271.455 m³ til forsyning af ca. 2215 husstande samt
industri og landbrug . Der er i alt ca. 59,5 kilometer forsyningsledninger og i 2017 havde
vandværket et vandspild på kun 0,2 %
Vandet indvindes fra et magasin i ca. 100 meters dybde her er der tre boringer, som alle er
beliggende i nærheden af værket på Øskovvej. På vandværket bliver vandet iltet og filteret for jern
og mangan. Herefter bliver vandet pumpet videre til Brædstrup by og områderne Troelstrup,
Burgårde, Slagballe, Nimdrup, Davding og Bredvadmøllevej.
Prisen for en kubikmeter vand ( 1000 liter ) i 2018 er kr.12,34 og kr. 437,50 i årlig fastafgift pr.
bolig incl. moms og alle afgifter.
Den årlige aflæsning af de nye vandmålere med fjernaflæsning, foretages af vandværket i uge 50
og 51. Aflæsningen bruges til den endelige opgørelse for 2018.
Har du spørgsmål til drikkevandskvaliteten, er du altid velkommen til at kontakte Brædstrup
Vandværk på telefon 7575 3300 Eller se yderligere information på www.braedstrup-vandvaerk.dk

