
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Bestyrelsen: 
Christian Schmidt, formand       2923 8731 
Casper Mejer, næstformand      2720 8871 
Thomas Vestergaard, kasserer   2399 9233 
Jesper Hannibalsen          2225 7218 
Glenn Olsen                              2087 3869 
 
 

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 0401 
san@planenergi.dk 
www.skoerpingvandvaerk.dk 

 

Vandpriser for 2020 
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. 
15,00 pr. år, forbrugsafgiften med kr. 1,45 
pr.m3 og målerlejen med kr. 6. Stigningen 
på forbrugsafgiften skyldes hovedsaligt den 
ekstra udgift til vandsamarbejde i Rebild 
Kommune. Stigningen på fast afgift og må-
lerleje kan henføres til øgede driftsomkost-
ninger samt indkøb af elektroniske målere. 
 
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. 2019 
 

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. 
 
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 0400 

November / 
December  2019 

 

Medlemmer som modta-
ger et 
aflæsningskort skal selv 
aflæse vandmåleren.  



 

Nye skilte 
Der er opsat nye skilte på de store indfalds-
veje til Skørping. Disse skilte informerer om 
det særlige følsomme indvindingsområde, 
der ligger i og omkring Skørping. Disse skilte 
er delvis finansieret af vandværkerne samt 
af Rebild Kommune.  

 

Vandsamarbejde 
Skørping Vandværk har tilsluttet sig vand-
samarbejdet mellem kommunens vandvær-
ker og Rebild Kommune 
Formålet med vandsamarbejdet i Rebild 
Kommune er at sikre, at forsyningen med 
drikkevand fortsat kan ske med ikke-
forurenet grundvand og uden permanente 
rensningsforanstaltninger. Det er blevet lov-
bestemt, at vandværker skal indgå aftale 
med lodsejere omkring beskyttelse af BNBO 
(boringsnære beskyttelses område). Indgåel-
se af lodsejeraftaler varetages af vandsam-
arbejdet. 
Vandsamarbejdet mellem kommunes vand-
værker skal sikre en samlet varetagelse og 
fordeling af udgifterne til kortlægning, over-
vågning og beskyttelse af grundvandsvand-
ressourcerne. 
Vandsamarbejdet hindrer dog ikke de enkel-
te vandværker i at udføre grundvandssikren-
de aktiviteter af egen drift og for egen reg-
ning. Deltagelse i vandsamarbejdet koster 
1,30 kr. pr. oppumpet m3 vand. 
 

 
Nye elektroniske målere 
Skørping Vandværk er i gang med at udskifte 
selvaflæsningsmålerne til elektroniske måle-
re. ca. 500 forbrugere har fået nye målere i 
2018 og i 2019, i 2023 forventes alle gamle 
målere at være udskiftet med elektroniske 
målere. 
 

Procedure ved akut ledningsbrud el-
ler forsyningssvigt. 
Indenfor normal arbejdstid kontakt  
Søren Alstrup Nielsen, på tlf. 9682 0401. 
Udenfor normal arbejdstid kontakt Erling 
Olsen VVS, tlf. 2087 3869 / 4078 6072 

 

Ny kildeplads og vandforurening 
Vores drikkevand er truet. Vores boring på 
Hanebakken er 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 
begrænset levetid. Vi har været på forkant i 
forhold til de lovbefalede kontrolmålinger og 
målt nye pesticider på Hanehøj, før målinger 
blev obligatoriske. Pesticidforureningen lå 
meget tæt på grænseværdien. Efterfølgende 
er grænseværdien forhøjet, men vi har valgt 
at aflaste boringen på Hanehøj mest muligt, 
da vi vil sende vand af bedste kvalitet ud på 
ledningsnettet.  

Vi har derfor opgraderet vores anlæg på Jæ-
gersborgvej, så vi nu udpumper væsentlig 
større mængder vand derfra end tidligere. 
Nogle forbrugere har bemærket, at vandet 
fra Jægersborgvej er mere iltet (virker mæl-
kehvidt) og i perioder har haft en svag smag 
af okker (jern). Okkersmagen skylles indkø-
ring af nye sandfiltre og skulle gerne være et 
afsluttet kapitel. Iltindholdet er højere end 
vand fra øvrige boringer, men er helt uska-
delig og det mælkehvide udtryk forsvinder 
efter ganske kort tid i et vand-
glas/vandkaraffel. Vi har udført en prøvebo-
ring ved Fræer, som foreløbig viser gode 
vandresurser i god kvalitet, men boringens 
kvalitet kan først endelig fastslås efter en 
prøveboring. Vi håber, således vi inden for 2-
3 år har idriftsat en ny kildeplads som sikrer 
vores vandressourcer i en lang årrække 
fremover.  

Indtil vi har en ny kildeplads er vi meget sår-
bare, og vi arbejder derfor sideløbende med 
mulighederne for vandrensning med kulfiltre 
på Hanehøj og på den nedlukkede boring på 
Hanebakken, således vi kan sikre vores vand-
forsyning.  

 

God jul og et rigtigt godt og vand-
sikkert nytår. 

 NYT fra Skørping Vandværk 

Side 2

 


