
Bestyrelsens beretning for 2004 i Skrillinge Russelbæk 
vandværk. 

 
Generalforsamlingen  18 marts 2005 i Lillebæltshallen. 

 
 
Antal forbrugere: 
Der er i alt 308 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi skulle efter påske få en ny tilslutning.  
 
Bestyrelsesmøder: 
Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder  
 
Udpumpet/Solgt 
I 2004 er der udpumpet i alt 37960 m3. Der er af disse solgt 34753 m3.  
Spildet har således været under 10 % og dermed undgår vi igen at betale ekstra grøn afgift. 
 
Spild. 
Der er løbende holdt øje med at spildet. Der er en stigende tendens som gør at der så snart det bliver 
muligt bør søges efter spildet.  
 
Vandkvalitet og boringskontrol. 
Vandkvaliteten har året igennem været i topform.  
 
Arbejder i 2004. 
Der er hovedrepareret en af pumperne i udpumpningsanlægget. Der er indkøbt en reservepumpe til 
boringen på vandværket da Grundfoss ikke længere bruger det gamle system med 
ombytningspumper og at de heller ikke ligger inde med et lager. 
Der har i 2004 været et større arbejde i Solskinsvænget og på Hollændervej i forbindelse med 
vandspild. 
 
Regnskab, budget og takstblad. 
Regnskabet ser fornuftigt ud. Det skal dog bemærkes at driftsudgifterne pr m3 i forhold til 
vandværker med flere tilslutninger ligger i overkanten. Budgettet for 2005 indebærer at vi etablerer 
en nødforsyning med Tre-For . Vi vil satse på at denne laves så simpelt det kan lade sig gøre. 
Takstbladet indeholder derfor en mindre stigning på 0.50kr m3. Tilslutningsbidraget er som 
sædvanlig indexreguleret og er nu på 12049kr. for en ny standard tilslutning. 
Takstblad og budget er forhåndsgodkendt af Middelfart kommune´s forsyningsudvalg og vil være 
gældende såfremt generalforsamlingen godkender budgettet. 
 
 
Tilsyn på vandværket 
Der blev den  gennemført tilsyn af Miljøcenter Fyn på kommunens vegne. Der var ingen påtaler. 
 
Status for kortlægning af grundvandsressourcerne. 
Møde med Amtet onsdag den 16 marts. 
Amtet havde bedt om et møde forinden mødet på kommunen den 17 marts. 
Amtet er nu færdig med kortlægningen i Middelfart. Indsatsområdet er for vores område specielt 
fordi der ligger en del kortlagte forurenede grunde inde i området. Man har regnet på hvad det vil 
koste at fjerne forureningerne. Overslaget er på 22 mill. og hvis man flytter grænserne som det kan 
ses på kortet vil der være en besparelse på 11-12 mill. kr. Disse informationer vil tilgå politikerne 
som jo senere skal tage stilling til om grænserne skal flyttes. Det kan på kort sigt betyde at 
moniteringen af vandet skal gøres oftere end nu og måske med større udgift for vandværket. 
Tre-for vil jo lægge en ledning fra Jylland til Fyn. Alene trykforskellen fra Jylland til Fyn betyder at 
der vil komme 300.000m3 til området om året. Det vil betyde en mindre belastning på området og 
måske en fordel for os. Amtet mener at hvis vi øger oppumpningsmængderne vil vi hurtigt kunne få 



en evt forurening. Vi skal hele tiden forholde os til at vi ligger i byområde og at det aldrig bliver 
anderledes. 
 
 
 
Møde med amt og kommune torsdag den 17 marts. 
Temaet var gennemgående det same som onsdagens møde.. Der blev omtalt muligheden for at sikre 
området nord for motorvejen ved at udføre skovrejsning. Der er dog betingelser fra 
statsskovdistriktet for at deltage i et sådant projekt. Arealerne der kunne tænkes at udføre 
skovrejsning på skal uden udgift for statsskovdistriktet kunne overdrages til dem. Så vil de gå ind i 
at beplante og udføre den daglige drift. 
Man kan med andre ord sige at der skal laves en Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse . Den skal 
udarbejdes i år med endelig politisk godkendelse i starten af 2006. Derefter skal det der er beskrevet 
bringes til udførelse.  Der er jo nok ikke de fornødne ressourcer til rådighed i kommunen og man 
kan derfor nok forvente at en del udgifter forsøges overført til vandværkerne med prisstigninger til 
følge.  
  
  
Vandværket på Internettet. 
Husk nu at du kan se informationer om vandværket på Internettet. 
Sidens navn er: www.rentvand.dk . 
 
 
 
  
 
 
 
   På bestyrelsens vegne 
 
       
   Per Posselt 

http://www.rentvand.dk/
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