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Generelt om Vinding Vandværk 

Vinding Vandværk a.m.b.a. er et interessentskab, der ejes og drives af de forbrugere, der er tilsluttet 

værket, p.t. 301forbrugere, der er i 2020 lagt ledninger ned til 154 rækkehuse på Agerglimt og 26 

lejligheder på Hans Jørgensens Vej (Vindingvej 80), samt 4 grunde på Fousbjergvej /Bagsnoge, så 

vi er i alt 455 forbrugere, når disse grunde bliver bebygget og der flytter beboere ind. 

 

Værket drives af en generalforsamlings valgt bestyrelse på 5 medlemmer. Navne og tlf. nr. findes 

på side 1 af denne informationsfolder. Der afholdes en årlig generalforsamling i februar måned.  

 

Vedtægter og regulativ for selskabet findes på vores hjemmeside: www.vindingvand.dk, eller kan 

fås hos formanden. 

 

Vinding Vandværk har 3 boringer, herfra har vi i 2020 indvundet ca. 31.000 m3. Vi har i 2020 fået 

hævet vores indvindingstilladelse fra 30.000 m3 til 50.000 m3. 

 

Grundvandets kvalitet er god, men det indeholder jern og mangan og andre naturligt forekommende 

stoffer fra vandets passage gennem jorden. Derfor renses det oppumpede grundvand i vandværket, 

hvor vandet filtreres og iltes. 

 

Denne simple behandling af vandet fjerner uønskede naturlige stoffer. På den måde får 

drikkevandet det klare udseende og gode smag, som vi kender og gerne vil have. Fra vandværket 

sendes vandet gennem ledningsnettet med et tryk på 3,5 bar, til din vandhane.  

 

Vandværket ejer ledningsnettet og stophaner frem til skel til den enkelte forbruger.  

Ud over vandanalyser foretages der også andre eftersyn på vandværket. 

En gang om året bliver der lavet eftersyn og kontrol af vores filtre, rentvands pumper m.m. 

 

Derudover foretager driftslederen et ugentligt eftersyn på vandværket, hvor der kontrolleres om alt 

er som det skal være. 

 

Ca. en gang om året kontrolleres vores rentvandstanke for at sikre at de er helt rene og at der ikke er 

fremmedlegemer i dem. 

 

http://www.vindingvand.dk/


Hvert 10. år laves der revision på vores vandboringer, hvor borerøret på 45 meter trækkes op og 

pumpen, der sidder i bunden, udskiftes med en renoveret. Desuden skiftes pakninger, kabler, muffer 

m.m., hvis det er nødvendigt 

 

Vi har helt nyt overvågningssystem på vandværket, således vi meget hurtigt kan reagere, hvis der 

går noget galt. 

 

Tilmelding til SMS varsling 

 

Vinding Vandværk har i 2020 tegnet abonnement på SMS varsling af forbrugerne, således vi kan 

sende informationer ud til forbrugerne via SMS, det kan være driftsinformationer om ledningsbrud 

m.m., information om generalforsamling osv. 

Alle mobiltelefoner der er registreret på adresser som Vinding Vandværk leverer vand til er lagt in i 

SMS varslings systemet, men har man hemmeligt nummer eller firmatelefon der er registreret på en 

anden adresse, skal de tilmeldes manuelt via vores hjemmeside www.vindingvand.dk, på forsiden er 

der en tilmeldingslink.  

 

 

Tilmelding til PBS 

 

Vinding Vandværk er tilmeldt PBS så I som forbruger kan tilmelde jeres betaling til vandværket til 

PBS.  

 

De forbrugere der ikke ønsker at være tilmeldt PBS kan fortsat få tilsendt regningen via post, men 

pga. merarbejde og merudgifter til dette, indfører vi pr. 1. januar 2019 er faktureringsgebyr på kr. 

50,- pr. regning/faktura.  

 

PBS aftale nr. og deb. grp. som står på girokortene er : PBS aftale nr. 08907005, deb. grp. 00001 

 

Aflæsning af vandmåler december 2020 

Vandmålerne hos alle forbrugere aflæses automatisk den 31. december kl. 23:59 og gemmes i 

vandmålerens hukommelse. Aflæsningsdata hentes hjem af vandværket mandag den 4. januar 

2021, ved at 2 bestyrelsesmedlemmer kører rundt på alle veje i vandværkets forsyningsområde, med 

et aflæsningsudstyr i bilen og en antenne på taget. 

Efterhånden som aflæsningsholdet kommer rundt i hele forsyningsområdet bliver 

måleraflæsningerne overført fra vandmålerne til aflæsningsterminalen i bilen. 

Herefter kan vi elektronisk overføre aflæsningerne til vores faktureringsprogram og derefter lave 

årsafregninger, som udsendes i omkring den 20. januar 2021. 

 

Vandanalyser 

Vores analysefirma hedder AL North som er et datterselskab af et af de største tyske analysefirmaer 

Agrolab indenfor fødevarer, drikkevand, spildevand, slam, jord og landbrug. 

 

 

http://www.vindingvand.dk/


Vandkvaliteten 

 

Alle vandanalyser, der er foretaget i 2020, overholder alle krav til drikkevand, vi har i slutningen af 

2020 fået lavet nogle omfattende vandanalyser, boringskontrol, behandlingskontrol og kontrol på 

ledningsnet, der er blevet analyseret for 101 stoffer og pesticider, alle analyser overholder kravene 

til drikkevand, og der er ikke fundet spor af pesticider. 

 

Vandanalyserne kan ses på vandværkets hjemmeside www.vindingvand.dk 

 

Yderligere oplysninger 

Er du interesseret i at få flere oplysninger om Vinding Vandværk, f.eks. de fuldstændige 

analyserapporter, vedtægter, regulativ og takstblad, kan du finde dem på vores hjemmeside 

www.vindingvand.dk , eller du kan kontakte formand Gert Munch Sørensen på mail 

formand@vindingvand.dk     
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