
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Bestyrelsen: 
Christian Schmidt, formand       2923 8731 
Casper Mejer, næstformand      2720 8871 
Thomas Vestergaard, kasserer   4028 7221 
Jesper Hannibalsen          9358 8219 
Glenn Olsen                              2087 3869 
Suppleanter: 
Helle Guesdon                           2048 8779 
Rasmus Winther                        2299 4335 
 

Kontor PlanEnergi, Jyllandsgade 1, Skørping 
Administration:  
Jeanette Borg, 9682 0451 
jb@planenergi.dk 
Træffes mandag, onsdag og torsdag 
8.00 – 15.30 
Drift:  
Søren Alstrup Nielsen, 9682 0451 
san@planenergi.dk 
www.skoerpingvandvaerk.dk 

 

Vandpriser for 2021 
Vores takster revideres hvert år pr. 1. janu-
ar. Taksterne fastlægges, så vandværkets 
økonomi, set over en årrække, hviler i sig 
selv. 
Takstbladet skal godkendes af Rebild  
Kommune, hvilket forventes at ske snarest. 
 
Den faste afgift forventes at stige med kr. 
193,75 pr. år, forbrugsafgiften med kr. 3,75 
pr.m3 og målerlejen stiger ikke i 2021. Pri-
serne er inkl. moms. Stigningen på forbrugs-
afgiften samt den faste afgift skyldes hoved-
saligt lån til et nyt vandværk. Der er i 2021 
planlagt en hel del udgifter til det nye vand-
værk. 
 
Taksterne offentliggøres på hjemmesiden,  
når de er godkendt af Rebild Kommune. 

 
 
 
 

 

INFO om vandaflæsning    
 
Vandværket beder venligst forbrugerne med 
aflæsningskort aflæse og indberette målervis-
ningen til vandværket 
 

senest den 15. dec. 2020 
 

Ved manglende aflæsning til vandværket, 
skønnes forbruget, og der vil blive pålagt et 
gebyr på 100 kr. 
 
Forbrugere med elektroniske målere har mod-
taget et brev, hvori det fremgår, at disse for-
brugere ikke længere skal indberette deres 
vandforbrug til vandværket 

 

 

Aflæsningskort på E-mail 
Igen i år udsender Skørping Vandværk aflæs-
ningskort på mail, til de forbrugere der har 
oplyst deres mailadresse til vandværket. 
Hvis aflæsningskortet kommer i postkassen, 
tilmeld da venligst nedenstående, så alt 
kommunikation med vandværket i fremtiden 
kommer på mail 
 
Tilmelding af E-mail: 
Kan ske enten via hjemmesiden:  
www.skoerpingvandvaerk.dk 
under punktet Selvbetjening / Til- og afmeld 
E-mail 
eller til Jeanette Borg på jb@planenergi.dk 
HUSK at påføre enten forbruger nummer eller 
vejnavn samt husnummer. Husk også at give 
besked, hvis du har skiftet mailadresse. 
 
 

NYT fra 

Skørping Vandværk 
 

Jyllandsgade 1, 9520 Skørping 
Tlf. 9682 0451 

December 2020 

 

Medlemmer som  
modtager et aflæs-
ningskort skal selv af-
læse vandmåleren.  



 

Information om måleraflæsning 
Skørping Vandværk og Rebild Forsyning har 
nu indgået aftale omkring udlevering af må-
leroplysninger. Det betyder i praksis at for-
brugerne ikke længere behøver at indlevere 
måleroplysninger til Rebild Forsyning. 
 

Ledningsarbejde 
Vi arbejder løbende på at vedligeholde og 
udskifte gamle ledninger. I de seneste år er 
gamle ledninger på Jyttevej, Bentevej, Eg-
holmsvej og en del at Jyllandsgade udskiftet 
og pt. skiftes en stor hovedledning på Hane-
højvej, i forbindelse med at der etableres 
cykelsti. Vi forsøger at koordinere lednings-
udskiftninger med varmeforsyningen og Re-
bild Vand og Spildevand, således at trafikken 
generes mindst muligt og omkostninger til 
asfaltarbejder minimeres. 

 
Nye elektroniske målere 
Skørping Vandværk er i gang med at udskifte 
selvaflæsningsmålerne til elektroniske måle-
re. 725 ud af 1212 forbrugere har nu fået ny 
elektronisk måler. I 2023 forventes alle gam-
le målere at være udskiftet med elektroni-
ske målere. 
 
Procedure ved akut ledningsbrud el-
ler forsyningssvigt. 
Indenfor normal arbejdstid kontakt  
Søren Alstrup Nielsen, på tlf. 9682 0451. 
Udenfor normal arbejdstid kontakt Erling 
Olsen VVS, tlf. 2087 3869 / 4078 6072 
 
 
Vandværket ønsker en glædelig jul 
og et rigtigt godt og vandsikkert 
nytår. 

 
 
 
 

 

Ny kildeplads og vandforurening 
Vores drikkevand er truet. På Hanebakken 
havde vi tidligere tre aktive boringer. Disse 
er nu alle taget ud af produktionen på grund 
af pesticidforurening. Vi har ligeledes en 
truende forurening på vores nyeste boring på 
Hanehøj, som vi må erkende også har en be-
grænset levetid. Vi har derfor opgraderet 
vores anlæg på Jægersborgvej, så vi nu ud-
pumper væsentlig større mængder vand der-
fra end tidligere. Boringen på Jægersborg 
ligger tæt på Rytters Plads, hvor der tidlige-
re blev imprægneret træ. Grunden er kate-
goriseret som forurenet og vi frygter at jord-
forureningen med arsen mv. med tiden vil 
slå igennem i vores drikkevand fra Jægers-
borg. Vi får løbende analyseret vores drikke-
vand, alle vandanalyser ligger offentlig til-
gængelig på vores hjemmeside:                

https://skoerpingvandvaerk.dk/Vandkvalitet 

Vi er derfor i en situation, at får vi en foru-
rening af en af de tilbageværende boringer, 
eller skal vi skifte pumpe på en boring, har vi 
et problem med at forsyne byen med vand.  

Oprindeligt var vores plan at udbygge vand-
værket på Hanehøj med nye boringer, men 
det lykkedes ikke at få aftaleforhold på plads 
med lodsejerne, så vi har de senere år ar-
bejdet på at få en ny kildeplads op at stå 
ved Fræer. De foreløbige undersøgelser viser 
gode vandresurser i god kvalitet, så vi er for-
trøstningsfulde, men der vil gå 4-5 år inden 
et nyt vandværk med forsyningsledning til 
Skørping By kan stå klar. Indtil vi har en ny 
kildeplads, er vi meget sårbare, og vi arbej-
der derfor sideløbende med alternative løs-
ninger for at sikre vores vandforsyning. 
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