
 

Bestyrelsens beretning i Orup Vandværk for 
generalforsamlingen 2021/22 

 
Siden sidste generalforsamling: 
  

Antal medlemmer: 
Orup Vandværk har 282 andelshavere ifølge Regnskab Nords liste. 
2021 forbruger tilgang var 2 (Krageborgvej 9 & Skellet 2. 
I skrivende stund er der så vidt vides 3 husstande som ikke er tilsluttet Orup Vandværk.  
 
Bestyrelsens arbejde: 
Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder og 1 Vandrådsmøde. 
 
Udpumpet vandmængde: 
Vandindvindingstilladelse er på 80.000 m3. 
Det målte vandforbrug hos forbrugerne for 2021 er 82.912 m3. 
 
Større vedligeholdelsesarbejder: 

Vi nyder fortsat glæde af det nye ledningsnet fra 1990-1991. 
  
Vandværks bygningens tag kræver renovering i form af nyt pap tag.  
Nye riste i væg til behandlingsrummet mm. 
 
Vandanalyser:  
Analyseraport pr. 17-3-2022 (målt afg. Vandværk) viser Fluorid på 1,5 mg hvilket er 
den aktuelle grænseværdi. Alle andre værdier er lavere end lovgivningens 
grænseværdier.  
 
Vandværket: 
Boringer giver masser af vand. 
 
For at sikre vandforsyningen til Feddet camping er der etableret ny ringforbindelse 
(Ø75mm vandledning) til Feddet i løbet af 2021/2022. 
Nyt hus opsat til rør og ny hovedmåler og bimåler til ringforbindelsen fra St. Elmue. 
Halvdelen af udgiften til den 1200 meter lange vandledning blev afholdt af Baltic 
Pipe selskabet.  
 
Kommende projekt er en ny Ø110mm vandledning fra Faxe Vandværk med 
startpunkt ved Jyderupvej til Orup Vandværk.  



Der sættes en betonbrønd til målere, som i første omgang bruges til at fortynde 
råvand fra boringerne (ca 13.000 m3 pr år). 
Ledningforbindelsen skal sikre vandforsyningen fra Orup Vandværk skulle der opstå 
problemer med forsyningen fra Orup Vandværk alene.  
Anslået pris for projektet er ca 1 mill kr. Til orientering var prisen på den seneste 
boring ca 1,2 mill kr. 
 
Det er rart at bestyrelsen kan arbejde med de projekter som pålægges af 
myndighederne og dermed sikre GODT DRIKKEVAND FRA ORUP VANDVÆRK. 
Vi håber det ikke bliver nødvendigt at optage lån til an finansiere projekterne. 
Dette fremgår af REGNSKABET. 
 
Faxe Kommune   
Takstblad godkendt af Faxe Kommune for 2022. 
 
  

Orientering  
Vandråd/Kontaktudvalg. 
 
Vi indgår i samarbejde med de andre 22 vandværker i Faxe Kommune. Samarbejdet 
giver mange fordele.  
  

Tak til bestyrelsen for arbejdet i det forløbne år.  
Tak til forbrugerne for den interesse, de har udvist for bestyrelsens arbejde. 
  

Der er denne gang heller intet grundlag for at takke for tålmodighed i forbindelse 
med forsynings afbrydelser, da der ikke har været større afbrydelser. 
 
 
 

Beretning skrevet den 25-3-2022 
Formand John Nielsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


