
 
Bestyrelsens beretning for 2016 i Skrillinge Russelbæk 

vandværk. 
 

Generalforsamlingen  onsdag 24. marts 2017 i 
Lillebæltshallen. 

 
 
Antal forbrugere: 
Der er i alt 316 forbrugere tilsluttet vandværket. 2 forbrugere på hovedvejen overgik til TreFor. De 
var tilsluttet en jernledning der udgik fra Assensvej. Vi vurderede i bestyrelsen at en ny ledning 
ville kunne komme til at koste 90000. TreFor ville overtage dem for ca. det halve. 
 
Bestyrelsesmøder: 
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder.   
 
Udpumpet/Solgt 
I 2015 er der udpumpet i alt 28253 m3. Der er af disse solgt 27426 m3. TreFor har leveret 4808 m3 
på nødvandsforbindelsen.   
 
Spild. 
Spildet har været 2,9% imod 8,3%sidste år. 
 
Vandkvalitet og boringskontrol. 
Vandkvaliteten har i lang tid været i topform plejer der at stå.  Sådan skulle det ikke gå i 2016. I 
september blev der taget en vandanalyse i Solskinsvænget. Her blev der fundet 34 enheder 
Coliforme bakterier 370 pr 100ml. En ny prøve i et andet hus hvor vi fik mulighed for at skylle 
vores hovedledning godt igennem. Nu var tallet faldet til 0 men nu var blev der målt 180 enheder 
kimtal 370. Samme dag blev der lavet analyser på boringer og afgang vandværk. Afgang vandværk 
viste 2 coliforme 370 og  19 kimtal 220. Boringen på Lindevej var fin og boringen på vandværket 
viste 5 stk kimtal 220. Der var derfor stærke indicier for at vi havde problemer med 
renvandstankene. Der blev iværksat skylning til kloak og vi gik på nødvand. Skylning gav ikke det 
forventede resultat og der blev taget kontakt til Aquatex og det endte ud med at få den store 
renvandstank checket. Det viste sig at der var en del revner som blev repareret og tanken 
desinficeret. Men det løste ikke problemerne da der vil gå lang tid inden vandkvaliteten kommer på 
plads. Det skyldes at mikrobiologien er lang tid om at komme på plads efter en sådan renovering. 
Vi forblev derfor på nødvand fra Trefor. 
Derfor blev der ansøgt kommunen om at få tilladelse til at opsætte UV filter. Det viste sig at der er 
en 4 ugers høringsperiode ud over kommunen og embedslægens behandlingstid. 
UV filteret blev installeret 5. januar og tilladelse til drift fra 18 januar.Der var krav om udtagning af 
vandprøver før og efter filteret. Disse prøver viste de mest mærkværdige resultater. Nogle gange 
fabrikerede UV filteret flere kimtal 22c hvor det modsatte burde være tilfældet. Efter aftale med 
Kemic, som har leveret filteret fik vi taget 2 parallelle prøver af Analytec. I forhold til Eurofins 
prøver viste de at filteret fungerede som det burde. Og ikke nok med det havde vi en vandkvalitet 
uden overskridelser hvorefter vi gik i normal drift. Alt sammen i forståelse fra kommunens side. 
Vi har nu opsagt aftalen med Eurofins og bedt dem returnere de udgifter vi har haft i 2017. 
Samtidig har vi påpeget at der kan komme yderligere krav når vi har drøftet sagen med Danske 
Vandværker.  
Der er udsendt udbudsmateriale til flere analyseselskaber med henblik på at vælge en ny leverandør. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Plan 2030. 
Der blev i 2016 søgt om lån på 1,2 mill. Kr. med kommunegaranti gennem Kommunekredit. Lånet 
blev bevilget og tilbagebetales over 10 år.  Dermed vil lånet være tilbagebetalt når 2030 planen 
afsluttes som planlagt. Derfor skifter vi de gamle filtre ud med lukkede filtre i 2017. I den 
forbindelse har vi haft en ingeniør fra Rambøll til at lave udbudsbetingelser. Det trak tidsmæssigt ud 
da han brækkede albuen og da der endelig kom det første oplæg var det alt for omfattende og 
bestyrelsen besluttede at stoppe op. I stedet blev der taget kontakt til Kemic som har lavet et bud på 
en modernisering af vandværket, som jeg vil gennemgå. Vi fik undersøgt kloaksystemet for at finde 
ud af om det var klar til en ombygning. Det viste sig at blive nødvendigt at lave en del renovation af 
dette. I samme omgang bliver der etableret toilet på vandværket.  
Økonomien i projektet har desværre grundet alle disse problemer, samt tilbudets størrelse bevirket 
at vi skal have fundet flere penge frem. Derfor ansøges der om yderligere lån ved kommunekredit i 
form af et lån på 1.000.00kr. over 10 år.  
Det betyder at der vil være ting omkring 2030 planen der ikke vil blive lavet. Men det er ting som 
heller ikke haster.  
 
 
 
Nye lovkrav. 
Nye regler for regnskab har bevirket en helt anden måde at opstille regnskab på.  
 
Indvindingstilladelse. 
Vores indvindingstilladelse mangler stadig fra kommunen. 
 
Regnskab, budget og takstblad. 
Takstbladet for 2017 er blevet godkendt af kommunen med mindre forhøjelser. Vi forventer 
uændret priser for 2018.  
 
Vandråd. 
Der har i 2016 ikke været den store aktivitet. Referater fra møderne kan findes her: 
http://www.vandrådet.dk/ 
 
Nødforsyning. 
TreFor har endnu ikke ændret i nødforbindelsen. Der er dog meddelt dem at vi forventer at bruge 
nødforbindelsen når vandværket skal renoveres. 
 
 
Vandværket på Internettet. 
Husk nu at du kan se informationer om vandværket på Internettet. Alle informationer er 
tilgængelige på vores internetside. Sidens navn er: www.rentvand.dk . 
 På bestyrelsens vegne Per Posselt   


