
INFORMATION FRA  

VINDINGE VANDVÆRK  

Gennem de seneste år er Vindinge udbygget ganske meget 

og der er kommet mange nye forbrugere. Og der kommer 

stadig flere.  

Vi bringer her en kort information om vores vandværk, 

vand, og større projekter, som vi i øjeblikket arbejder med. 

                         Foto: Vandværket, Lønbjergvej 4 

Vindinge Vandværk er et privat forbrugerejet vandværk, der 

drives af et andelsselskab. Det første Vandværk blev 

oprettet i 1897. Efter at have været i drift i 72 år blev det 

erstattet i 1969 af et nyt vandværk med den nuværende 

placering på Lønbjergvej.  

Vandværkets drift varetages af bestyrelsen. 

Vores vand finder vi i ca. 50 meters dybde. Det indvindes 

fra to boringer. Den ene ved vandværket og den anden i det 

grønne areal for enden af Lønbjergtoften. 

 



 

Fra disse to boringer udpumpede vi sidste år 120.000 M3.  

Når råvandet er hentet i boringerne, løber det på 

vandværket gennem et filteranlæg og et iltningsanlæg og så 

pumpes det ud til hanerne i vores ca. 1.100 husstande. 

Vandkvaliteten er god med en hårdhedsgrad på 17-18°dH. 

Blødgøring af vand 

Nogle har spurgt om Vindinge vandværk påtænker at 

installere et blødgøringsanlæg og dermed sænke 

hårdheden til ca. 8-10°dH. 

Spørgsmålet blev drøftet på generalforsamlingen 2019. 

Inden da havde bestyrelsen undersøgt mulighederne. 

Generalforsamlingen besluttede at der ikke skulle arbejdes 

videre med sagen.  

Biodiversitet 

Vandværket giver biodiversiteten en hjælpende hånd og i år 

sår vi vilde blomster på vandværksgrunden. Og for at beskytte 

vores grundvand opfordrer vi samtidig forbrugerne til at undgå 

brug af pesticider (sprøjtemidler). 

Ny tredje vandboring 

Vandforbruget er steget med 20% det sidste år og der 

forventes endnu flere husstande i Vindinge Nord (Lundbjerg 

Allé). Det betyder at vores to nuværende vandboringer 

kommer under pres for at levere alt det vand vi 

efterspørger. Vandværkets bestyrelse har derfor i længere 

tid arbejdet på at få anlagt en tredje vandboring, for at sikre 

vores vandforsyning fremover.  



 

Der arbejdes lige nu med to mulige placeringer af den nye 

vandboring: 

 På ”trekanten” Tunevej 10, samme område som den 

nye købmandsbutik ved Hjortkær institutionen. 

 På det grønne areal bag gadekæret på Kærvej 

mellem Kærvang og Hjortlund, hvor der også findes 

en lille legeplads. 

Bedre nødforsyning 

Ved driftstop på Vandværket har vi i dag en lille 

nødforsyning, der er tilsluttet til FORS i Roskilde. I tilfælde 

af driftstop på vores vandværk kan denne nødforsyning 

desværre ikke levere vand med tilstrækkeligt vandtryk. Vi 

arbejder derfor sammen med FORS på at etablere en helt 

ny nødforsyning, som ved driftsstop vil kunne forsyne hele 

byen med normalt vandtryk. 

De 2 anlægsopgaver forventes færdiggjort i indeværende år 

og finansieres af Vandværkets egenkapital uden planlagte 

prisstigninger.  

Generalforsamling 

Bemærk at Vandværkets generalforsamling er flyttet til  

den 16. juni 2021 på grund af Covid-19. 

Du kan holde dig opdateret på www.vindingevand.dk 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
Vindinge Vandværk a.m.b.a. 
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