
Medlemmerne skal selv 
aflæse vandmåleren. 

 
 
 
 
 

 

Bestyrelsen:Bestyrelsen:Bestyrelsen:Bestyrelsen:    

Lars B. Andersen, formand         9839 2998 

Niels Bruun Madsen, kasserer    9839 2609 

Henning Jensen                         9839 1601 

Ove Olsen 9839 6096 

Christian Schmidt 9816 9650 

 

Kontor:Kontor:Kontor:Kontor: Jyllandsgade 1, Skørping 

Administration: Administration: Administration: Administration:     

Jeanette Borg, 9682 0451 

jb@planenergi.dk 

Træffes mandag, onsdag og torsdag 

8.00 – 15.30 

Drift: Drift: Drift: Drift:     

Lars Bøgeskov Hyttel, 9682 0405 

lbh@planenergi.dk 

 
Se  www.skoerpingvandvaerk.dk  

INFO om vandaflæsningINFO om vandaflæsningINFO om vandaflæsningINFO om vandaflæsning 
Vandværket beder venligst forbrugerne aflæse 
og indberette målervisningen til vandværket 
 

snarest muligt og senest 
den 15. dec. 2015 
 
Dette er vigtigt, for at vandværket kan over-
holde deadline for indberetning af vandforbru-
get til Rebild Forsyning. 
Ved manglende aflæsning til vandværket, 
skønnes forbruget, og der vil blive pålagt et 
gebyr på 100 kr. 
 
 

Indberetning af vandforbrugIndberetning af vandforbrugIndberetning af vandforbrugIndberetning af vandforbrug    
Det er en stor administrativ besparelse, hvis I 
benytter enten internet eller telefon, når I 
indberetter jeres vandforbrug.  
 
 
 

Betaling via BetalingsserviceBetaling via BetalingsserviceBetaling via BetalingsserviceBetaling via Betalingsservice    
En stor procentdel betaler allerede nu via  
Betalingsservice – hvilket er en stor admini-
strativ besparelse både for forbrugerne og 
vandværket.  
For at undgå rykkerskrivelser og gebyr opfor-
dres endnu flere til at benytte denne mulig-
hed. 
Jeres pengeinstitut skal have oplyst jeres for-
brugernummer, PBS nr. 01581929 og 
Deb.gr. nr. 0001. 
 
 

Takstblad for 201Takstblad for 201Takstblad for 201Takstblad for 2016666 
 
Taksterne revideres hvert år pr. 1. januar. 
Taksterne fastlægges, så vandværkets 
økonomi – set over en årrække, hviler i sig 
selv. 
Takstbladet skal godkendes af Rebild  
Kommune, hvilket forventes at ske snarest. 
 
De forventede takster pr. 1. januar 2016: 
Den faste afgift og m3-prisen er uændret. 
Statsafgiften er faldet med 35 øre inkl. moms.
 
Eksempel på en standard husstand: 

Fast afgift: vand 655 kr.

Forbrugsafgift: 100 m³  vand á 10,08 kr. 1.008 kr.

Statsafgift: 100 m³ á 7,81 kr. 781 kr.

Indsatspulje: 100 m3 á 2,66 kr. 266 kr.

I alt incl. moms 2.710     kr.

I forhold til sidste år en besparelse på 35 kr. 
 

  
 

NYT FRA 

Skørping Vandværk 
  

Jyllandsgade 1, 9520 Skørping 
Tlf. 9682 0400 

November/ 
December  2015 

 



 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nyt fra Skørping Vandværk 

Nye medlemmerNye medlemmerNye medlemmerNye medlemmer    
Husk at fortælle, når I flytter ind, så I ikke risike-
rer at få en større efterregning for vandet. 

Vandets hårdhedsgradVandets hårdhedsgradVandets hårdhedsgradVandets hårdhedsgrad 

Hårdheden er omkring 10 - 12 oH, det svarer til mid-

delhårdt.  

HjemmesideHjemmesideHjemmesideHjemmeside    
Brug hjemmesiden www.skoerpingvandvaerk.dk  

Hjemmesiden har følgende punkter: 
• Aktuelle nyheder 
• Kontaktadresser 
• ”Idéboks” 
• Indberette måleraflæsning 
• Mit forbrug 
• Flytteopgørelse 
• Takstblad 
• Betalingsregler 
• Vandkvalitet 
• Vedtægter 
• Regulativ 
• Årsregnskab 

 

Side 2

BesøgBesøgBesøgBesøg    vores vores vores vores hjemmhjemmhjemmhjemmeeeesidesidesideside    
www.skoerpingvandvaerk.dk/ 
 

 

 

 Rebild Forsyning  
 
Vi får en del henvendelser vedr. Rebild 
Forsyning. 
Skørping Vandværk opkræver betaling for 
drikkevand  og Rebild Forsyning  opkræ-
ver vandafledningsafgift  og står  desu-
den for drift  af de offentlige spilde-
vandssystemer. 

    

Undgå vandspild 
Tjek vandmåleren regelmæssigt. 

Hvis ukrudtet vokser sig 
over fliseniveau 
 
Så kan der til enhver tid aftales gratis 
lån af ukrudtsbrænder med gasflaske. 
Henvendelse: 
PlanEnergi, Jyllandsgade 1, 
tlf. 9682 0451 
 

God jul og et rigtigt godt og 
vandsikret nytår til alle 
vandværkets forbrugere. 
 
 

 
 


