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Generalforsamling afholdes 
tirsdag d. 7. september 2021 kl. 19:00

i Ferritslev Fritidshus

Ferritslev Vandværk a.m.b.aFor at tilmelde dig til skal du bruge følgende numre:

BS/PBS nr. 05090407
Debitorgruppenr. 00001
Kunde/forbrugernr. (fremgår af opkrævningen)

Tilmelding kan ske i pengeinstitut eller på vandværkets hjemmeside

I bestyrelsen gør vi alt hvad vi kan for at  begrænse
vandspildet i ledningsnettet.

Du kan hjælpe os ved at videregive eventuelle
observationer om ledningsbrud m.v. til bestyrelsen.

En sådan oplysning belønner vi med en flaske rødvin.

Analyse-
parameter Måling Max. værdi

Hårdhed

pH

Middelhårdt vand  16,00dH

7,5 7,0 - 8,5

Jern

Nitrit

Coliforme 
bakterier

0,032

<0,002

0,2

0,1

<1 <1

Vandkvaliteten

Ferritslev Vandværk leverer vand af prima kvalitet.

I nedenstående skema ses væsentlige analysetal fra den seneste prøve.
Prøverne er taget den 2. juni 2021. Alle analysetal overholder kravværdi-
erne til drikkevand. De nye analyseregler betyder at prøverne nu tages på
ledningsnettet hos en forbruger.

På vandværkets hjemmeside under "vandkvalitet"
kan du nu se alle analyser der er taget de sidste 5 år
eller få den seneste ved henvendelse til  kassereren.

informerer



Næsten en gentagelse fra sidste år
Vedr. nyt regulativ og takstblad, så er det næsten en gentagelse fra sidste år.
Trods gentagne møder og korrespondance med Faaborg-Midtfyn Kom-
munes Miljøafdeling og møder med Teknisk Udvalg, så har det endnu ikke
været muligt at få Kommunen til at godkende hverken regulativ eller
takstblad.

Højesteret har den 21. maj afsagt en kendelse der giver vandværkerne
100% medhold i måden hvorpå takster beregnes. På trods af det, er det
endnu ikke lykkedes at få kommunen til at godkende nyt takstblad, så
politikkere og embedsmænd i FM kommune mener åbenbart ikke at ken-
delser fra Danmarks højeste domstol er gældende i kommunen. Om det
ender med at sagen skal indbringes for tilsynsrådet er i øjeblikket under
overvejelse. Sikkert er det ihvertfald, at såfremt der ikke sker noget posi-
tivt på TM-udvalgets møde den 19. august, så bliver det pressen der får
mulighed for at bore yderligere i sagen.

Vandværkets nye regulativ vil kommunen heller ikke godkende, så det lig-
ger i øjeblikket til behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Herfra for-
ventes en afgørelse i løbet af august / september.

Ovennævnte problemer med FM Kommunes miljøafdeling gør, at vi stadig
opkræver takster og bidrag efter det senest godkendte takstblad, som er fra
2015.
Bestyrelsen har udarbejdet både budget og takstblad for 2021. Da det ikke
har været muligt af formå kommunen til at godkende takstblad 2021, er det
stadig det senest godkendte takstblad fra 2015, der er gældende.

Generalforsamling 2021 afholdes i 
Ferritslev Fritidshus  

tirsdag den 7 september kl. 19:00 
dagsorden i.h.t. vedtægterne

Efter generalforsamlingen bydes på et lettere traktement.

Af hensyn hertil vil vi gerne have tilmelding på tlf. 7070 2494, sms på 2343 6739
eller mail@ferritslevvand.dk    senest den 31. august

Regnskabet kan hentes på hjemmesiden, men det bemærkes at det er i - ikke
revideret udgave -.

Tilslutningsafgift
Hovedanlægsbidrag (pr. boligenhed)
Forsyningsledningsbidrag
Stikledningsbidrag incl.stophane

excl. moms incl.moms
kr.
kr.
kr.

3.900,00
11.810,00

4.875,00
14.762,50

13.200,00 16.500,00

Vandafgift
Fast årlig afgift pr.ejendom/bolig
Vandforbrug pr. m3

Gebyrer

Miljøafgift efter gældende takst, pt.pr. m3

Rykkergebyr pr. gang

kr.
kr.

excl. moms incl.moms
690,00

6,25
862,50

7,81
kr.

kr.

6,53 8,16

excl. moms

100,00

incl.moms

100,00

Genåbningsgebyr efter lukning pga. restance

I tilfælde af lukning skal alle afgifter og gebyrer være betalt inden der genåbnes.
Rykkergebyrer er momsfri

kr. 2.000,00 2.500,00

Uddrag af vandværkets takstblad. Takstbladet er det samme som har været
gældende siden 2015. Det fulde takstblad kan ses på www.ferritslevvand.dk
Forhåbentlig får vi snart kommunen til at godkende nyt takstblad

Vandværket arbejder i øjeblikket med at få etableret en SMS-tjeneste så vi lyn-
hurtigt kan informere forbrugerne ved ledningsbrud, ledningsarbejder o.lign.,
som påvirker vores vandforsyning.
Ordningen fungerer på den måde, at vi indsender oplysning om lukning af et
område til et firma, som så sender sms-besked til alle de mobiltelefoner der er
registreret på adresserne i det pågældende område, som bliver lukket af.
Virksomheden har gennem de forskellige teleselskaber oplysninger om alle de
mobilnr. der er offentlig tilgængelige på adresserne.

Hvis man har mobilnr. der er hemmelig vil man på vandværkets hjemmeside
kunne tilmelde nummeret til sms-tjenesten, ligesom man kan framelde numre,
som man ikke ønsker skal have besked, eks. børnenes mobilnr.

Hold øje med www.ferritslevvand.dk, hvor vi vil informere yderligere om
tjenesten når den bliver etableret.


