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Andelsselskabet
Skrillinge-Russelbæk Vandværk A.M.B.A. er et andelsselskab, der er ejet af andelshaverne, som er
ejerne af de ejendomme der er tilsluttet vandværket. Man er blevet andelshaver den dag der er betalt
tilslutningsafgift.
Ved ejerskifte bliver den nye ejer automatisk andelshaver med de forpligtelser der er iflg.
vedtægterne og regulativ.
Ordet regulativ svarer til forretningsbetingelser. Regulativet er et fællesregulativ for private
vandværker i Middelfart kommune.
Bestyrelsen har ansvaret for at drive vandværket på en forsvarlig måde i forhold til gældende
lovgivning.
Prisen for vandet afspejler driften og de investeringer der er nødvendige for fortsat god drift af
vandværket.
Driften skal udføres efter hvile i sig selv princippet.
Foreningens vedtægter og regulativ kan findes på internetsiden: rentvand.dk
Vandkvalitet:
På vandværket foretages de kun simpel vandbehandling ved at ilte vandet og filtrere det i
sandfiltre.
Vandprøver udtages i henhold til analyseprogram fastlagt af Middelfart Kommune
Grænseværdierne for drikkevand
• Er fastsat efter forsigtighedsprincip
• Fastsat så vandrensning ikke er nødvendig
• Der har i 2022 ikke været overskridelser af de vejledende kvalitetskrav.
Her er de vigtigste parametre og målte værdier.
Analyseparametre
Resultat
Max.
værdier
Hårdhed
21,1
Jern
<0,002
0,2
Mangan
<0,001
0,02
Coliforme bakterier
<1
0
Nitrat
<0,5
50

Hårdheden på vandet ligger typisk på 18-21 hvor de vejledende værdier er 5-30. Øvrige resultater kan ses

på vandværkets hjemmeside.
Vandet er undersøgt for en lang række pesticider uden at der er påvist spor i vandet.
Skrillinge Russelbæk Vandværk har 344 tilslutninger med måler. Omsat til boligenheder er der i alt
366 boligenheder der forsynes fra vandværket.

Takstblad for 2022 findes under punktet økonomi. Vandets pris pr. m³ er sammensat af inkl. Moms
:
Fast årlig afgift
Plan 2030 bidrag
Vandmålerafgift
Pris pr m3
Grøn afgift incl Drikkevandsbidrag pr m

1340,10kr
1500,00kr
175,00kr
10,65kr
7,96kr

Der indvindes ca. 30000m3 pr år fra 2 boringer.
Vandværket har indvindnings tilladelse til maks. 41000m3 årligt
Vandbehandling foregår igennem 2 lukkede sandfiltre. Hvor især mangan, ammomium og jern
filtereres fra. Der er monteret UV-filter, som kan sættes i drift ved en bakteriel forurening. Det vil
ske efter aftale med Middelfart Kommune.

Aflæsning af elektroniske vandmålere bliver foretaget 30
november.
Faktura udsendes i start af januar måned og består af en årsopgørelse fra det forgangne
år, samt opkrævning for indeværende år. Der betales således forud. Ved manglende
betalinger vil der blive udsendt rykker. Betales der ikke efter denne vil der blive lukket
for vandet indtil der er modtaget betaling incl. genåbningsgebyr.

Vandværkernes EDB Service i Holsted er valgt til at sørge for regnskab og udsendelse af
opkrævninger. De opstiller ligeledes årsregnskabet og OL Revision i Ribe reviderer
regnskabet forinden det fremlægges på den årlige generalforsamling.

Forsyningsområde og boringer.

Yderligere informationer kan findes på internetsiden.

