
Vandværket udpumper årligt små 30.000 m3 vand fra 2 boringer og Hovborg Vandværk 
forsynede i 2012 ialt 310 ejendomme med vand.

Vandkvaliteten har i 2012 været uden kritiske anmærkninger ved analyser på værket og på 
ledningsnettet.

Der er foretaget analyser af vandet 2 gange på ledningsnettet og 1 gang på værket og 1 
gang i boringen i løbet af 2012. Analyserne overholdt gældende grænseværdier.

Analyseresultater
Analysen ved afgang fra vandværket den 29. februar 2012 indeholdt følgende:
.

Betegnelse
Målt 
værdi

Tilladelig værdi 
afgang vandværk

Tilladelig værdi 
indgang ejendom

Forklaring

Jern
mg Fe/l 0,091 0,1 0,2

G r u n d v a n d e t i n d e h o l d e r 
naturligt opløst jern på 2,7 mg 
Fe/l, der fjernes på vandværket 
ved iltning og filtrering.

Nitrat
mg NO3/l < 0,50 50 50

Nitratindholdet har konstant 
været under målegrænsen siden 
boringernes etablering i 1983.

Hårdhed odH
(tidligere 
analyser)

5,0
En hårdhed på 4odH betegnes 
som blødt  vand. Bør helst ligge 
imellem 5o og 30odH.

Kimtal ved
22 oC
pr. ml 2 50 200

Bakterier der kan vokse ved 
20-22 0C. 

Kimtal ved
37 oC
pr. ml

1 5 20 Bakterier der kan vokse ved 
37 0C.

Coliforme 
bakterier
Pr. 100 ml < 1 i.m. i.m.

Coliforme bakterier må ikke 
forekomme i drikkevandet, da 
det kan tyde på forurening ude 
fra. Der er ikke tale om E coli.

Ved boringskontrollen i december 2012 blev fundet et ganske lille indhold af Chloroform i 
boringsvandet med en værdi 30 gange under grænseværdien. Chloroform dannes naturligt i 
ganske små mængder under nåletræsplantager og er formentligt udtryk for, at det 
indvundne grundvand oprindeligt er dannet under Hovborg Plantage.

Yderligere oplysninger om vandkvaliteten kan fås  hos formanden.

I forbindelse med et par timers planlagt afbrydelse af elforsyningen fra SydEnergi 3. 
juledag har vi anvendt nødforsyningsforbindelsen fra Lintrup Vandværk til at forsyne vore 
forbrugere, som dermed ikke havde gener af strømafbrydelsen.

Aflæsning af vandmålerne foregår nu på alle målere ved at vi ”fanger” radiosignalerne fra 
vejene. Derfor er der i 2012 ikke udsendt selvaflæsningskort.
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Vandafgiften til staten stiger i 2013
Siden 1998 har vi opkrævet 5,- kr. pr. m3 vand til staten. Denne afgift stiger  til 5,46 kr. 
Samtidig pålægges vi en afgift på 0,67 kr. oveni til drikkevandsbeskyttelse gennem statens 
kortlægning af drikkevandet. I alt bliver statsafgiften på fakturaen altså 6,13 kr. + moms pr. 
m3 målt vand ved forbrugeren i 2013. 

Vandværket udsender faktura 2 gange om året. Vi opfordrer meget til, at alle 
forbrugere tilmelder betaling til PBS, da det letter vores administration og forhindrer 
for sen indbetaling med rykkergebyr til følge. 

Yderligere information kan hentes på vores hjemmeside: http://www.hovborgvand.dk/

Bestyrelsen
Formand:   Børge O. Nielsen    Tlf.  75396633 Mobil. 20328265
Kasserer:  Michael Ravn         Tlf.  75396032 Mobil. 29698053
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