
Medlemmerne skal selv 
aflæse vandmåleren. 

 
 
 
 
 

 

Bestyrelsen:Bestyrelsen:Bestyrelsen:Bestyrelsen:    

Lars B. Andersen, formand 9839 2998 

Henning Jensen, kasserer 9839 1601 

Niels Bruun Madsen 9839 2609 

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 

 

Drift: Drift: Drift: Drift:     

Lars Bøgeskov Hyttel, 9682 0405 

lbh@planenergi.dk 

 

INFO om vandaflæsningINFO om vandaflæsningINFO om vandaflæsningINFO om vandaflæsning 
Vandværket udsender sidst i uge 49 selvaflæs-
ningskortene og beder venligst forbrugerne af-
læse og indberette målervisningen til vand-
værket 

snarest muligt og 
senest den 15. dec. 2013 
(Bemærk datoen er fremrykket 14 dage ift. tidligere) 

Dette er vigtigt af hensyn til vandværkets tids-
frister. 
Ved manglende aflæsning vil vandværket 
skønne forbruget og der vil blive pålagt et ge-
byr 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. Sidste år nåede 
vi op på 77 % som benyttede denne mulighed. 
Vi håber at nå endnu højere op i år – på for-
hånd tak for hjælpen. 
 

Betaling via PBSBetaling via PBSBetaling via PBSBetaling via PBS    
En stor procentdel betaler allerede nu via PBS 
– hvilket er en stor administrativ 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. 
 
 

Takster pr. 1. januar 2014Takster pr. 1. januar 2014Takster pr. 1. januar 2014Takster pr. 1. januar 2014 
 
Taksterne revideres hvert år pr. 1. januar. 
taksterne fastlægges, så vandværkets øko-
nomi – set over en årrække, hviler i sig selv. 
Takstbladet godkendes af Rebild Kommune. 
 
Taksterne pr. 1. januar 2014: 
Den faste afgift er uændret og m3-prisen er 
steget med 4,96 % som primært skyldes af-
skrivninger på renoveringer. 
Indbetaling til indsatspujlen er indeksregule-
ret med 1,5 % 
 
Eksempel på en standard husstand: 
Fast afgift: vand 463 kr.
Forbrugsafgift: 100 m³  vand á 6,88 kr. 688 kr.

Statsafgift: 100 m³ á 7,66 kr. 766 kr.

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

I alt incl. moms 2183 kr.
 

 
 

I forhold til sidste år en stigning på 36 kr. 

NYT FRA 

Skørping Vandværk 
  

Jyllandsgade 1, 9520 Skørping 
Tlf. 9682 0400 

December 2013 

 



 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

        Goddag og farvelGoddag og farvelGoddag og farvelGoddag og farvel    
Agnete er i gang med at trappe ned og forven-
ter at stoppe helt i marts måned 2014. 
1. november startede Jeanette, som har man-
ge års erfaring med bogholderi, regnskab og 
kundeservice. Jeanette får gennem de kom-
mende måneder overdraget vandværksopga-
verne fra Agnete, sådan at overgangen fra Ag-
nete til Jeanette ikke kommer til at påvirke 
den daglige vandværksdrift og servicering af 
vandværkets forbrugere. 

 

        Kvalitetssikring afKvalitetssikring afKvalitetssikring afKvalitetssikring af    

vandvævandvævandvævandværrrrkerkerkerker    
 

Vandværker i Danmark bliver fortsat 
stillet overfor nye krav i relation til 
sikring af dokumenteret kvalitet af 
vandværksdrift. Februar 2013 trådte 
en ny bekendtgørelse i kraft som kort 
fortalt definerer at et alment vand-
værk som Skørping skal have kortlagt 
hele vandforsyningen samt kvaliteten 
af denne, kortlagt driftsrutiner, vurde-
ret risiko for forurening af vandet, pri-
oriteret indsats herefter, udarbejde 
handle(beredskabsplan), løbende følge 
op på og dokumentere de nævnte for-
hold. Skørping Vanværk har i mange år 
været proaktiv indstillet og vandvær-
ket lever helt op til de nu lovmæssigt 
definerede vilkår/krav. 

Før vinteren igen skjuler terrænet og dermed 
også vandmålerbrønde opfordres dem, der ikke 
har en tegning eller på anden måde markeret 
målerbrønd, om at få det gjort – så er det ikke 
så svært at foretage måleraflæsning. 

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

God jul og et rigtigt godt og 
vandsikret nytår til alle vand-
værkets forbrugere. 
 
 

 
 


