
Til alle forbrugere som er tilsluttet   

Orientering vedrørende risikoen for forurening af drikkevandet ved manglende godkendt 

kontraventil, og manglende vedligeholdelse af vandinstallationer.  

Få derfor din lokale VVS til at gennemgå jeres installation hvis man er i tvivl om lovligheden af 

denne.  

  

Tilkoblinger til vandforsyningen som udgør en stor risiko.  

  

Landbrug:  

1. Malkerobot autovask  

2. Doseringsanlæg / foderanlæg  

3. Fyldning af marksprøjter  

  

Restauranter:  

1. Opvaskemaskiner med automatisk dosering  

2. Selvrensende komfurer  

  

Tankstationer:  

1. Autovaskehaller  

  

Pool og Spa huse:  

1. Automatisk påfyldning  

  



  

Vi vil alle gerne være sikre på at der er rent vand i hanerne når vi skal bruge 

det, derfor skal vi undgå at vores gode vand bliver forurenet.  

 Vi vil inden for det næste år kontrollere om de nye regler overholdes / respekteres, så alle 

forbrugere med forhøjet risiko for at forurene, skal forvente et kontrolbesøg.  

  

Med Venlig Hilsen  

Bestyrelsen 

  

  

Hvad gør jeg hvis …. 

Min vandmåler går i stykker? 

Du skal snarest mulig kontakte vandværket 75196311 eller 75196422. 

I de fleste tilfælde vil måleren blive skiftet uden beregning, men har du selv været skyld i 

beskadigelse af måleren (f.eks. ved frostsprængning), vil du få en regning på en ny måler. 

Jeg har et utæt vandrør? 

Kontakt snarest en autoriseret VVS Installatør. Alt vandspild der sker i din ejendom og ud til 

stophanen er dit ansvar. Du skal selv betale alle omkostninger, samt for vandforbruget. Bemærk, 

at vandforbruget hurtigt kan blive en bekostelig affære, idet du både skal betale til vandværket, 

til told & skat (moms og vandskat) samt til kommunen (vandafledningsafgift) og vandværket 

eftergiver ikke afgifter på grund af vandspild. 

Jeg ser vandet fosse op af jorden ude ved vejen? 

Kontakt snarest vandværket eller Fåborg Smede og VVS tlf. 75195082 – 29261982.  

Det kan være, at det er vandværkets hovedledning der er blevet utæt. Vandspild, der standses 

hurtigst mulig vil være en besparelse for vandværket – og dermed også en besparelse for dig. 

  



Ved du at …. 

Du kan spare vand med det rigtige udstyr. 

Næste gang , der skal skiftes udstyr, så vælg dette med omtanke. Du kan spare vand ved, at 

vælge den mest vandbesparende udgave af: 

Vaskemaskine (ned til 39-42 ltr. pr. vask) Opvaskemaskine (ned til 1,6 ltr. pr. kuvert) 

WC med stor/lav skyl (ned til 3 ltr. pr. skyl) Brusere med reduktionsventil (ned til 0,16 ltr. pr. s.) 

Termostatblandingsbatteriet (sparer vand) Håndvaskearmaturer med vandbesparer. 

Du kan spare vand med rigtig levevis. 

Vask i balje – ikke under rindende vand. Vask kun med fuld maskine 

Afkøl vand i køleskab, ikke ved tapløb. Skyl kun i WC, når det er nødvendig. 

Tag brusebad i stedet for karbad. Sluk bruser under indsæbning. 

Luk for vandet når du børster tænder. Vand kun nødvendigt i haven (ikke græsset). 

Brug vandkande til havevanding. Brug spand og børste til bilvask. 

Uden spareforanstaltninger bruger en person pr. døgn. 

50-70 ltr. til personlig hygiejne (18 – 25 m3 pr. år) 30–40 ltr. til toiletbesøg (10 – 14 m3 pr. år) 

23-40 ltr. til rengøring (8½ - 14½ m3 pr. år) Ca. 8 ltr. til mad og drikke (3 m3 pr. år) 

18-28 ltr. til tøjvask (6½ - 10 m3 pr. år) 

Sammenlagt 46 – 67 m3 pr. år. 

  

  

Ved du at …. 

  

Du bor oven på dit drikkevand. Derfor er det vigtigt, at du ikke hælder hvad som helst ud på 

jorden. Det kunne måske sive ned i jorden til dit drikkevand. 



Tænk over det når du overvejer, at bekæmpe ukrudt, skadedyr og svampe med sprøjtemidler. 

Tænk over det når du arbejder med andre forureningskilder som olie, benzin o. l. 

Overvej evt. alternative muligheder til bekæmpelse og aflever dine kemiske affaldsprodukter på 

de dertil godkendte pladser. 

  

Gode råd mod ukrudt. 

1. Brug knofedt: Hakke eller skuffejern. Skarpe redskaber letter arbejdet. Skuf eller hak 

hyppigt. 

2. Lav et tæt bunddække af f.eks. vedbend eller jordbær mellem træer og buske, så der ikke 

kommer lys ned til jorden. 

3. Læg et 10-15 cm lag af bark/træflis ud på jorden. Det hindrer ukrudt i 3-4 år. Et lag løst 

sand eller grus kan også bruges. 

4. Lån en ukrudtsbrænder og svid ukrudtet væk. På fliser kan du bruge kosten flittigt. 

Ukrudt bryder sig ikke om stive børster. 

  

Grøn rengøring på internettet. 

Hver gang vi tager fat med spand, klud og rengøringsmiddel hælder vi miljøskadelige stoffer ud i 

afløbet. De stoffer i rengøringsmidlerne, der fjerner snavset, er skadelige for fisk og andre 

organismer i vandmiljøet. Ganske vist bliver spildevandet renset, men selv det mest effektive 

renseanlæg kan ikke rense spildevandet fuldstændigt. Desuden bundfældes nogle af de 

miljøskadelige stoffer i slammet fra renseanlægget, og disse stoffer ender ude i naturen, når 

slammet bruges som gødning. 

Læs mere på Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.renthjem.dk 

 

 

http://www.renthjem.dk/

