Odder Vandværk A.m.b.a.
Vandkvalitet
I henhold til ”Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg” oplyses følgende:
Odder Vandværk indvinder vand i områderne ved Boulstrup og Fillerup, hvor det iltes og filtreres på
vandværkerne. Vi leverer vand til forbrugerne i Odder og omegn samt til værkerne i Ndr. Randlev
og Hou.
Parameter
Hårdhed

Enhed
ºdH

Målte værdier
14 – 17

Krav

Lokalitet

Intet krav

Værk

pH
7,1 – 7,5
7,0 – 8,5
Net/forbr.
Vandet overholder kvalitetskravene til drikkevand. For yderligere oplysninger om vandværket og
vandkvalitet henvises til vores hjemmeside og værkets grønne regnskab.

Takster for 2019
Bestyrelsen har fastsat vandprisen til 17,03 kr./m3 inkl. moms for 2018, og fast bidrag på 715,00
kr./år for en husstandsmåler. Det samlede takstblad kan ses på vores hjemmeside.

Sidste nyt
Odder Varmeværk har haft travlt det forgangne år. Blandt andet har vi byggemodnet Bendixminde
samt en ny etape af Præstelunden. Vi har udskiftet transmissionsledningen fra Skovdalsvej til Østermarksvej. Herudover er der sket løbende renovering af vores ledningsnet i vores forsyningsområde.
Odder Varmeværk er næsten i mål med et formelt samarbejde med Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk.

Årsaflæsning af varmemålerne
Vi foretager årsaflæsning af varmemålerne i perioden 30. dec. 2018 til medio januar 2019. Aflæsningen sker ved fjernaflæsning, så du behøver ikke foretage dig noget i den anledning.

Takster for 2019
Bestyrelsen har vedtaget aconto-fjernvarmeprisen for Odder by til 462,50 kr./MWh inkl. moms og
Saksild/Rørt til 525,00 kr./MWh inkl. moms. Det samlede takstblad kan ses på vores hjemmeside.

SMS-service ved afbrydelse af vand- eller varmeforsyningen
Hvis uheldet skulle være ude og der sker forurening, vand- eller varmebrud eller lign. i det område,
hvor du bor, har vi mulighed for at udsende en SMS-besked om dette. Vi har valgt også at informere
om planlagte afbrydelser via SMS. På vores hjemmeside www.ofsis.dk kan du registrere det mobilnummer, der skal tilknyttes din adresse – og finde supplerende oplysninger.

Kontoret holder lukket i julen
Odder Forsyningsselskab, som varetager al drift og administration for vand- og varmeværket, holder
lukket fra og med den 22. december 2018 til og med den 1. januar 2019. I uopsættelige tilfælde kan
den driftsvagthavende træffes på tlf. 2022 6715.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår
Skovdalsvej 8 – 8300 Odder – tlf. 8656 1020 – mail: info@ofsis.dk

Besøg vores hjemmeside: www.ofsis.dk

