
 
 

Bestyrelsens beretning i Orup Vandværk  
generalforsamlingen 2022 

 
Siden sidste generalforsamling: 
  

Antal medlemmer 
Orup Vandværk har 282 andelshavere. 
 
Bestyrelsens arbejde 
Der har været afholdt 10 bestyrelsesmøder. 
 
Udpumpet vandmængde 
Vandindvindingstilladelse er på 80.000m3. 
 
I 2022 er der udpumpet i alt 81.023m3 vand, hvoraf 31.015m3 fordeler sig på 281 
forbrugere og 50.008m3 til Feddet (Gården/Campingpladsen) 
 
Større vedligeholdelsesarbejder 

Vi nyder fortsat glæde af det nye ledningsnet fra 1990-1991. 
  
Vandværks tag er blevet som nyt. Der er lagt nyt pap på taget efter året 2022. 
Nye riste i væg til behandlingsrummet mm. Er udført 
 
Vandværket 
Boringerne giver masser af vand. 
 
Den nye vandledning fra Faxe er til at fortynde eget behandlet vand, som ledes 
direkte i rent vandtanken. Det har gjort at fluorid og strontium er faldet til under 
grænseværdierne. 
 
Vandledningen sikrer vandforsyningen til Orup Vandværk hvis der skulle opstå 
problemer med forsyningen af vand fra Orup Vandværk. 
 
Den anslåede pris for projektet var ca 1 million plus moms kr, hvilket holdt stik. 
Prisen på den nye Faxe ledning blev på ca. 879,040 plus moms. 
 
Vandanalyser  
Analyserapport fra. 14-11-2022 (målt afg. Vandværk) viser Fluorid på 1,1mg/l 
hvilket er under den aktuelle grænseværdi som må være 1,5mg/l 
 
Også Strontium er målt under grænseværdi på 10,0 mg/l. Værdien er nu 9,3 mg/l. 



 
 

Resultaterne skyldes den nye vandledning fra Faxe vandværk hvor vi fortynder 
vandet direkte i rent vandtanken. 
Alle andre værdier er lavere end lovgivningens grænseværdier.  
 
Arbejdsopgaver i 2023 
Der bør lægges en ny 75mm vandledning ca. 400 meter fra Præstøvej/Orupgade til 
vandvænget, da der ligger en 50mm pl ledning fra vandværket ned over mosen til 
vandvænget hvor vi ikke kender placeringen henover mosen. 
 
Der bør lægges en 90mm vandledning fra Orup til Roholtevej 24-26, som erstatning 
for en 50mm pl ledning. 
 
Ventiler skal efterses og evt skiftes, blandt andet i Vindbyholt ved brønd med tryk 
redaktions ventil. 
 
Faxe Kommune   
Takstblad godkendt af Faxe Kommune for 2023. 
 
Orientering Vandråd/Kontaktudvalg 
Vi indgår i samarbejde med de andre 22 vandværker i Faxe Kommune. Samarbejdet 
giver fordele. 
  
 

Andet 
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. 
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. 
 
 
 

Beretning skrevet den 19-3-2022 
Formand John Nielsen 

 
 
 
 
 


