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Kristrup Vandværk a.m.b.a. 
Vandværket blev den 1.1.2013 

omdannet til et a.m.b.a. og er 

således fortsat et lokalt, 

forbrugerejet selskab og skal 

fortsat drives efter ”hvile i sig 

selv” princippet. Det betyder at vi 

ikke må have over- eller 

underskud, da vi dermed indirekte 

ville yde tilskud eller beskatte 

forbrugerne. 

 

Vandkvalitet 
Kristrup vandværk leverer rigtig 

godt vand! Du kan se de seneste 

vandanalyser på vores hjemme-

side. Vandet har en hårdhedsgrad 

på ca. 6,5o, svarende til 

betegnelsen blødt vand. 

 

Hårdhedsgraden har stor 

betydning i forbindelse med vask, 

idet der med blødt vand, ikke skal 

bruges så meget sæbe og 

vaskepulver. 

 

Ud over de faste analyser fik 

vandværket i 2017 analyseret 

vandet for pesticidet Chloridazon 

og de to restprodukter 

Chloridazon Desphenyl & 

Chloridazon Methyl Desphenyl. 

Stoffet har tidligere været meget 

brugt i roeproduktionen, men er 

for 20 år siden blevet forbudt. 

Resultatet af disse analyser viser 

at der er absolut ingen af disse 

stoffer i vort drikkevand. 
 

Kontrollerbare 

kontraventiler 
Vandværket har sat sikring af vort 

drikkevand mod forurening på 

dagsordenen. Virksomhederne i 

vort forsyningsområde har derfor 

nu, i.h.t. DS/EN 1717:2002, fået 

disse monteret. Husk at returnere 

blanketten vedr. kontrol en gang 

årligt. Blanketten kan hentes på 

vores hjemmeside – ansøgninger 

m.v. 

 
Når det drejer sig om de private 

installationer, er det vandværkets 

anbefaling, at man i forbindelse 

med om-, til- & nybygning får 

monteret en kontrollerbar 

kontraventil. Der er flere 

producenter af disse. Hør din 

VVS-installatør. 

 

Omkostningen, ved indkøb og 

montering af den kontrollerbare 

kontraventil, afholdes af den 

enkelte andelshaver. 

 

Vedligeholdelse af 

vandinstallationer 
I forbindelse med udskiftning af 

vandmålere oplevede vandværket 

i flere tilfælde at 

vandinstallationen ikke var 

vedligeholdt, således at 

udskiftning af vandmåler kunne 

foretages. 

 

Det er i egen interesse at hanerne 

før og efter måler fungerer, 

således at man ved akut behov kan 

afbryde vandforsyningen i 

ejendommen. 

Da vedligeholdelsen af vand-

installationen er ejers ansvar, 

anbefales det at den monterede 

kuglehane før og efter måler 

jævnligt afprøves. 
 

Stophanedæksel, stophane 

og jordledning. 
Stophanedæksler må ikke 

tildækkes af fliser o.l. Du kan 

finde de oplysninger om 

ledningsnettet, som vandværket er 

i besiddelse af, på vores 

hjemmeside under linket 

ledningsoplysninger. 

Såfremt den enkelte andelshaver 

skal have udført større ændringer i 

vandinstallation, spildevands-

ledning, opgravning i have e.l., 

kan det være en god idé, at få 

undersøgt jordledningen 

(vandledningen fra stophane til 

vandmåler). Standardnorm for en 

jordledning, i Kristrup Vandværks 

forsynings-område, er: ø 32mm., 

PE rør, tryktrin 10. Eventuelle 

udgifter ved udskiftningen 

afholdes af andelshaveren. 

Eventuel udskiftning af stophane 

betales af vandværket. Forinden 

påtænkt arbejde vedrørende ny 

installation, ændringer og / eller 

udvidelser af bestående 

installationer påbegyndes, skal 

vandværkets tilladelse være 

indhentet. Dette gøres ved at 

indgive installationsansøgning til 

vandværket. Denne kan hentes på 

vor hjemmeside. Indgivelse af 

installationsansøgning er i øvrigt 

gratis. 

 

Alt arbejde skal udføres af en 

autoriseret Vvs-installatør. 
 

Renovering 
I 2018 er der ikke planlagt 

ledningsrenoveringer, idet de ting 

der foretages er internt på 

værkerne. Det drejer sig om 

udskiftning af udpumpningsanlæg 

på begge værker, etablering af 

kørevej til boringer på Asser Rigs 

Vej samt renovering af 

rentvandstank på Gl. 

Clausholmvej. 

 

Vandmålere 
Vi aflæser, indtil videre, de opsatte 

målere en gang om måneden. Vi 

kan nu nøje følge det faktiske 

forbrug hos andelshaverne. 

Modtager vi i den forbindelse 

oplysning fra måleren om at der er 

en lækage vil den enkelte 

forbruger blive kontaktet, men 

hold selv øje med din måler – den 

fortæller dig, hvis der er noget 

galt. 

 

Virksomheder – 

leveringsbestemmelser 
Vi skal erindre virksomhederne i 

vort forsyningsområde om den 

ansvarsfraskrivelsesklausul der 

blev udsendt i december måned 

2008. Det anbefales at tegne en 

driftstabsforsikring. 

 

Nøgletal 
Der er i 2017 udpumpet 151.830 

m3 vand. Til produktionen heraf 

bruger vandværket 83.449 kWh. el 
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og 780m3 vand til skylning af 

trykfiltre. 

 

Betaling/Takster 2018 
Vandværket fastholder i 2018 sine 

takster til driftsbidrag, mens 

anlægsbidragene reguleres med 

Danske Vandværkers indeks pr. 

1.10. Normale betalingsterminer 

er den 1. februar og den 1. juli. 

Forbrugere der den 1.9 har et 

forbrug der er 50m3 større end den 

fastsatte á conto vil få reguleret 

sin betaling med betalingsfrist 

1.10. 

 

Vandværkets takster er vedhæftet 

betalingsoversigten fra Betalings-

service / vedlagt årsopgørelsen. Vi 

skal gøre opmærksom på at det er 

gratis at blive opkrævet via 

Betalings Service, hvor imod det 

koster et gebyr på kr. 50,00 inkl. 

moms pr. opkrævning, hvis man 

betaler via indbetalingskort.  

 

Vandmiljø Randers A/S 
Den 1. januar 2017 sluttede 

vandværkets opkrævning af 

vandafledningsafgift. Du får 

derfor regningen for denne direkte 

fra Vandmiljø Randers A/S. Du 

skal i den forbindelse ikke selv 

aflæse din måler, idet denne 

aflæses af vandværket og 

aflæsningen afleveres til 

Vandmiljø Randers A/S. 

 

Varsling 
Vandværket indførte for en del år 

siden et varslingssystem. Det 

betyder at du har mulighed for at 

blive varslet om afbrydelser i 

vandforsyningen ved planlagte 

arbejder, ved brud, i tilfælde af en 

eventuel forurening eller anden 

vigtig information fra vandværket. 

 

Varslingen udsendes primært som 

en SMS til din mobiltelefon, 

sekundært som en talebesked til 

din fastnettelefon. Det kræver blot 

at du indtaster de numre du vil 

kontaktes på, når du via vores 

hjemmeside logger dig på 

forbruger login. 

 

Du skal ved login bruge dit 

forbrugernummer og din 

adgangskode. Du finder begge 

dele på alle opkrævninger, 

opgørelser m.v. fra vandværket. 

 

Hvem henvender man sig 

til? 

Daglig drift, 

måleraflæsning, betaling 

m.v.: 
Vandværksbestyrer Michael Mose 

Asser Rigs Vej 54 

Telefon: 86 40 98 82 

e-mail: kontor@kristrup.dk 

normal kontortid: 

mandag – torsdag 12.30– 13.30 

 

Vandværket har et forretnings-

samarbejde med Autoriseret vvs-

firma Bravida A/S. Firmaet 

udfører alt arbejde på vandværkets 

ledningsnet. 

 

Kan du, ved pludselig opstået rør 

skade, ikke få kontakt med 

vandværket, kan de kontaktes på 

telefon: 86 42 47 66, 

om aften og i weekenden på 

telefon: 22 98 47 66 
 

Ved ejerskifte: 
Meddelelse om ejerskifte skal 

altid meddeles vandværket 

skriftligt. Det kan anbefales at 

bruge vores hjemmeside under 

linket forbruger login. Her taster 

man blot sit forbrugernummer og 

adgangskode ind, hvorefter egne 

data kommer frem på skærmen. 

Brug fanebladet flytning. Da det 

ikke længere er muligt at udstede 

checks skal du derfor oplyse dit 

kontonummer, hvor evt. 

overskydende beløb indsættes. 

Sælger hæfter for det forbrug der 

er i ejendommen, til ejerskifte og 

måleraflæsning er meddelt 

vandværket. 

 

 

 

Bestyrelsen: 
Formand Henrik Skriver Møller 

Skolebakken 1 

mobil: 40 99 98 83 

e-mail: formand@kristrup.dk 

 

Se den opdaterede 

bestyrelsessammensætning på 

vandværkets hjemmeside efter 

generalforsamlingen. 

 

Indkaldelse til 

ordinær generalforsamling 
Tirsdag den 20. marts 2018 

 kl. 19.00 afholdes der ordinær 

generalforsamling på Restaurant 

Tronborg, Grenåvej 2 med 

følgende dagsorden: 

 

Pkt. 1. Valg af dirigent 

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning 

Pkt. 3. Det reviderede regnskab 

forelægges til godkendelse 

Pkt. 4. Budget for det/de 

kommende år forelægges til 

godkendelse 

Pkt. 5. Fremlæggelse af ”Grønt 

regnskab” til orientering 

Pkt. 6. Behandling af indkomne 

forslag 

Pkt. 7. Valg af 

a. bestyrelsesmedlemmer 

på valg er: 

Henrik Skriver Møller og Helle 

Johansen (begge modtager 

genvalg) 

b.  2 suppleanter til bestyrelsen 

Pkt. 8. Eventuelt 

 

Forslag som ønskes behandlet på 

generalforsamlingen skal være 

indgivet skriftligt til formanden 

senest den 6. marts 2018. 

Regnskab/budget kan fra den 15. 

marts 2018 rekvireres ved 

henvendelse til kontoret på telefon 

86 40 98 82 eller hentes på 

vandværkets hjemmeside. 


