
   

 

 

 

 

INVITATION TIL ANDELSHAVERNE 

GENERALFORSAMLING 
Torsdag den 24. marts 2022 kl. 19.00 på Restaurant Tronborg, Grenåvej 2  

 

Det rene drikkevand er truet. Rundt om i Danmark findes der løbende nye pesticider i 

drikkevandsboringer, der derefter lukker.  

 

Vil du vide, hvordan dit vandværk sikrer dig rent drikkevand hver dag og forvalter dine 

penge på drikkevandskontroller, forbedringer af ledningsnettet og 

grundvandsbeskyttelse, så mød op til vores ordinære generalforsamling, og vær med 

til at træffe beslutninger om vores fælles drikkevand.  

 

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: 

Helle Johansen & Jon Erik Jensen 

b.  2 suppleanter til bestyrelsen 

Pkt. 8.  Eventuelt 

 

Forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være sendt skriftligt til 

vandværket kontor@kristrup.dk senest den 10. marts 2022. 

Du kan fra den 19. marts 2022 få regnskab/budget udleveret ved at finde det på vandværkets 

hjemmeside eller henvende dig til vandværket på telefon 86409882. 

 

 

 

Vær med til at træffe 

beslutninger om vores 

drikkevand 
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Vi prioriterer sikring af vores drikkevand højt 

I efteråret 2018 blev lovgivningen omkring drikkevand ændret og som konsekvens er der også 
ændringer i analyseprogrammerne til drikkevandskontrol. Det betyder, at der nu udtages analyser 
på ledningsnettet og drikkevandets afgang fra vandværk en gang i kvartalet. Tidligere blev der 
udtaget analyser hvert halve år – så en fordobling af udtagelsen af analyser. Igen i 2019 fik vi 
analyseret vores vand for 42 pesticider, og analyseresultaterne viser, at vi ikke har nogen af de 
analyserede stoffer i drikkevandet. 
 

Grundvandsbeskyttelse er blevet en del af din takst 

Fra 2020 betaler du kr. 0,50/m3 vand til grundvandsbeskyttelse. Vi er gået sammen med andre 
vandværker i kommunen om en fælles indsats for beskyttelse af grundvandet. 
 

Drikkevandkvaliteten fra Kristrup Vandværk er i top 

Kristrup vandværk leverer rigtig godt vand! Du kan se de seneste vandanalyser på vores 
hjemmeside. Vandet har en hårdhedsgrad på ca. 6,5o svarende til betegnelsen: blødt vand. 
Hårdhedsgraden har stor betydning for bl.a. tøjvask, da du ikke skal bruge så meget sæbe og 
vaskepulver, når vandet er blødt. 

 
Kontrol af målere og etablering af ny produktionslinje 
I 2021 blev de første elektroniske målere udtaget til kontrol, i alt 51 stk. De udtagne partier må 
sidde yderligere 6/7 år. 
I 2022 fortsætter arbejdet med at etablere ny produktionslinje på Asser Rigs Vej. 
 

Måleraflæsning røber større lækager 
Vi aflæser (indtil videre) de opsatte målere en gang om måneden. Det betyder, at vi kan følge det 
faktiske forbrug fra vandværkets forbrugere. Modtager vi i den forbindelse oplysning fra måleren 
om, at der er en lækage, vil den enkelte forbruger blive kontaktet. Vi anbefaler, at du fortsat selv 
holder øje med din måler – den fortæller dig, hvis der er noget galt. 
 

Få besked, når vi lukker for vandet 
Du har mulighed for at blive varslet om afbrydelser i vandforsyningen ved: planlagt arbejde, brud, 
en eventuel forurening eller anden vigtig information fra vandværket. Vi udsender varslingen 
primært som SMS til din mobil - sekundært som en talebesked til din fastnettelefon. Det kræver 
blot, at du via vores hjemmeside logger dig på Forbruger login og indtaster de telefonnumre, du 
vil kontaktes på. Du skal ved login bruge dit forbrugernummer og din adgangskode. Du finder 
begge dele på alle opkrævninger, opgørelser m.v. fra vandværket. 
 

Takster 2023 
Da vores største forbruger er fraflyttet vores forsyningsområde i 2021 har vi ændret i prisen i 
2022, men forventer at vi kan fastholde den pris i 2023 og vi har ny beregnet anlægsbidragene. 
Normale betalingsterminer er den 1. februar og den 1. juli. Har du pr 1. september et forbrug, der 
er 50m3 større end den fastsatte á conto, vil du få reguleret din betaling med betalingsfrist 
1.oktober. 
 

Spar penge – tilmeld dig Betalingsservice 
Vandværkets takster er vedhæftet betalingsoversigten fra Betalingsservice/ vedlagt 
årsopgørelsen. Husk, at det er gratis at blive opkrævet via Betalingsservice, hvorimod det koster 
et gebyr på kr. 50,00 inkl. moms pr. opkrævning, hvis du betaler via indbetalingskort. 
 

Ejerskifte skal vandværket have besked om 
Meddelelse om ejerskifte skal altid meddeles vandværket skriftligt. Det kan du gøre på vores 
hjemmeside under linket: Forbruger login. Du taster blot dit forbrugernummer og din 
adgangskode, hvorefter dine data kommer frem på skærmen. Brug fanebladet: Flytning. 
Du skal oplyse dit kontonummer, hvor evt. overskydende beløb indsættes. Som sælger hæfter du 
for det forbrug, der er i ejendommen, til ejerskifte og måleraflæsning er meddelt vandværket. 

 
Har din virksomhed husket at tegne driftstabsforsikring? 
En sød reminder: Ansvarsfraskrivelsesklausulen fra december 2008 gør, at du som virksomheds-
ejer bør tegne en driftstabsforsikring, hvis du fx lider tab ved manglende vand. 
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Du kan hjælpe med at sikre drikkevandet mod forurening 
For at sikre drikkevandet mod forurening har du som virksomhedsejer i vores 
vandforsyningsområde fået monteret kontrollerbare kontraventiler jf. DS/EN 1717:2002. Er du 
virksomhedsejer, skal du huske at returnere blanketten vedr. kontrol en gang årligt. Blanketten 
henter du på vores hjemmeside under Ansøgninger. 
 
Du bør som privat forbruger få monteret en kontrollerbar kontraventil ved ombygning, tilbygning 
eller nybyg. Der findes mange producenter, så rådfør dig med din VVS-installatør. Omkostningen 
ved indkøb og montering af kontraventillen er din egen. 
 

Dit drikkevand er også dit ansvar 
Vedligehold dine vandinstallationer 
I forbindelse med udskiftning og kontrol af vandmålere oplever vandværket desværre, at flere 
vandinstallationer ikke er vedligeholdt. Det betyder, at vi ikke kan gøre vores arbejde fx at udskifte 
vandmåleren. Ved akut behov for at lukke for vandet til din ejendom, vil dit manglende 
vedligehold af egne installationer bl.a. kunne medføre, at lukke-hanerne/kugle-hanerne før og 
efter vandmåleren ikke fungerer. Afprøv derfor jævnligt din kuglehane før og efter vandmåleren, 
så dine vandinstallationer fungerer, når du får brug for det. 
 
Overholder du regler for installation og tilgængelighed? 
Dit stophanedæksel må aldrig dækkes til – hverken af fliser eller andet. Dækslet er vandværkets 
ejendom og skal kunne tilgås akut. 
 
Skal du have ny vandinstallation, ændre og/eller udvide bestående vandinstallationer, skal du 
have indhentet tilladelse til arbejdet fra vandværket. Du ansøger om tilladelsen ved at indgive 
installationsansøgning til vandværket – en indgivelse, som er gratis. Du kan hente 
ansøgningsblanketten på vores hjemmeside. 
 
Skal du i gang med større opgravning i fx haven, kan det være en god idé, at få undersøgt din 
jordledning (ledningen fra stophanen til vandmåleren). Du kan finde oplysninger om 
ledningsnettet på vores hjemmeside under: Ledningsoplysninger. 
 
Standardnorm for en jordledning i Kristrup Vandværks forsyningsområde er: ø 32mm., PE rør, 
tryktrin 10. Eventuelle udgifter ved udskiftningen af jordledning afholder du selv, hvorimod en 
evt. udskiftning af stophane betales af vandværket.  

 

Alt arbejde skal udføres af en autoriseret VVS-installatør. 
 

Dem skal du kontakte 
Har du spørgsmål til måleraflæsning, betaling, drift mv. skal du kontakte Michael Mose på telefon 
86409882 eller på mail kontor@kristrup.dk 
 
Har du spørgsmål til vandværkets strategi, bestyrelsesarbejde m.m. skal du kontakte Jens-Erik 
Thomsen på telefon 40999883 eller på mail formand@kristrup.dk  
 
Ved akut rørbrud/rørskade, hvor du ikke kan få fat på vandværket, kan du kontakte Bravida A/S 
på telefon 86 42 47 66 (aften og weekend på telefon 22 98 47 66). Bravida udfører alt arbejde på 
vandværkets ledningsnet. 
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