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Hvem er 
VandCenter Syd as?
VandCenter Syds hovedopgave er at sikre rent drikkevand 
af høj kvalitet og i tilstrækkelig mængde. Samtidig skal vi 
sørge for at levere det brugte vand – spildevandet – tilbage 
til naturen så tæt på den oprindelige kvalitet som muligt. 

Her i pjecen fi nder du nøgletal for kvaliteten af det drikke-
vand, vi leverer til dig.  De mere detaljerede analyseresulta-
ter kan du se på www.vandcenter.dk.

Hold øje med dit 
vandforbrug
På diagrammet kan du se, hvordan vandforbruget 
i en husholdning typisk fordeler sig.

Vi anbefaler, at du afl æser din vandmå-
ler jævnligt, så kan du holde øje dit 
vandforbrug og undgå ubehagelige 
overraskelser. På den måde får du 
overblik over dit forbrug og mulig-
hed for at opdage evt. utætheder 
i vandledninger, løbende toiletter 
og dryppende vandhaner, inden de 
får vandforbruget til at løbe løbsk.

Vi anbefaler, at du afl æser din vandmå-
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Vi sikrer rent vand 
Alt det vand, vi leverer til dig, kommer fra grundvandet. Vi 
pumper vandet op fra undergrunden, ilter og fi ltrerer det 
og sender det derefter ud i din vandhane. Det betyder, at 
vandet er et rent naturprodukt – og derfor gælder det om 
at passe godt på grundvandet og undgå at forurene det 
med sprøjtemidler og lignende.

Grundvandsbeskyttelse er én af vores mærkesager i Vand-
Center Syd. Vi beskytter bl.a. grundvandet ved at rejse ny 
skov i områder, hvor der fi ndes meget grundvand. Hvor der 
vokser skov, bliver der nemlig ikke sprøjtet med gift.

Du hjælper med at beskytte grundvandet, 
når du for hver kubikmeter betaler en ”grund-
vandskrone”, der går ubeskåret til grund-
vandsbeskyttelse.

Hvad kan du gøre
Du kan selv gøre en indsats for at fremtidssikre dit drik-
kevand. Undgå at bruge sprøjtegifte hjemme i haven – de 
siver nemlig ned i jorden og kan ende i grundvandet. Brug 
i stedet håndkraft til at fj erne ukrudt og skadedyr i haven. 
Læs mere på www.vandigrunden.dk. 

På www.vandcenter.dk kan du læse mere om vores grund-
vandskampagne og fi nde gode tip til en giftfri have.
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Vi vil være 
CO2-neutrale 
Det forpligter at være leverandør af det sikre og rene drik-
kevand. Vores arbejde med miljø og drikkevandssikkerhed 
er certifi ceret, og det er din dokumentation for, at du får 
rent drikkevand af højeste kvalitet ud af din vandhane og 
at vandbehandlingen sker i harmoni med miljøet.

Samtidig ønsker vi at skabe langsigtede og bæredygtige 
løsninger. Derfor har vi sat det ambitiøse mål, at vi vil være 
CO2-neutrale i 2014. For at nå målet vil vi øge vores egen-
produktion af vedvarende energi og undersøge mulighe-
derne for at implementere nyere teknologi for at optimere 
energiforbruget. 

Du kan læse mere på www.vandcenter.dk.

Vandkvalitet 2010
Her kan du se kvaliteten af det drikkevand, du får leveret fra VandCenter Syd, i forhold til de krav, 
der er fastsat i lovgivningen. I løbet af 2010 er der påvist et enkelt tilfælde af coliforme bakterier, 
der blev hånd-teret i tæt samarbejde med Embedslægen. De vigtigste værdier er vist her, og du 
kan fi nde fl ere detaljerede oplysninger på www.vandcenter.dk.

Analyseparameter Enhed Resultat fra  Resultat til Højst tilladelige værdi

Hårdhedsgrad °dH 15 20 30

Jern mg Fe/l < 0,01 0,04 0,2

Mangan mg Mn/l < 0,005 < 0,005 0,05

Bakterier (coliforme)* MPN / 100 ml 0 0-1 0

Bakterier (E-coli)** MPN / 100 ml 0 0 0

Kimtal 22° C CFU / ml < 1 13 200

Kimtal 37° C CFU / ml < 1 5 20

*) Coliforme bakterier er jordbak-
terier og kan skyldes forurening fra 
jord eller overfl adevand.

**) E-coli-bakterier er tarmbakterier 
og kan skyldes forurening fra dyr 
eller mennesker.



Du er altid velkommen til at kontakte os

Har du spørgsmål om din vand-
regning, eller skal du flytte, så  
kontakt Administrationsservice Fyn,  
Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, 
tlf. 70 13 19 00

Åbningstid 
Mandag til torsdag kl. 8.00 – 16.00 
Fredag kl. 8.00 – 15.30
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VandCenter Syd as 
Vandværksvej 7 
5000 Odense C

Tlf: 63 13 23 33 
E-mail: info@vandcenter.dk 
www.vandcenter.dk

Åbningstid 
Mandag til torsdag kl. 8.00 – 15.30  
Fredag kl. 8.00 – 12.00


