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ÅRSBERETNING FOR REBILD VANDVÆRK 2022 GENERALFORSAMLING 22.03 2022 

Antal medlemmer 

Rebild vandværk har 244 medlemmer, det er samme antal som i 2021. 

Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder. 

Efter generalforsamlingen 2022 konstituerede bestyrelsen sig med. 

 Jens Kristian Henriksen som formand 

 Henning Poulsen som kasserer 

 Anders Vestergaard som sekretær 

 Øvrige bestyrelsesmedlemmer Jens Frederik Jensen og Agnes Henriksen 

 Desuden har vi to suppleanter Svend Bråten og Jens Nielsen 

Jeanette Borg er administrator og bogholder 

Skørping VVS fortsætter med drift tilsynet. 

Jørgen E. Paulsen er vandværkets revisor. 

Udpumpet vandmængde 

Der er i opkrævningsperioden 01.01.2022 – 31.12.2022 udpumpet 36.487 m3 og der 

er afregnet 37.500m3. Det giver et vandspild på + 1013 m3. Skørping VVS tror 

vanduret på Stendalsvej viser for lidt i udpumpning, så den må vi have skiftet i det 

nye år.  

Ledningsarbejde 

Der er skiftet vandledning og 2 stk. vandmålere på den gamle Cimbrervej Pris 

117.120 kr. ekskl. moms. Alle husstande har nu fået installeret fjernbetjente 

vandmålere, så selvaflæsning er ikke nødvendigt længere. Der skal heller ikke 
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aflæses til Rebild Vand og Spildevand længere, da vandværket samarbejder med 

dem. 

Teknisk tilsyn og drift ad vandværker 

Bestyrelsen foretager selv en årlig besigtigelse, så vi har styr på, at anlæggene ser 

tilfredsstillende ud. Vi har fået afrenset og malet bygningen på Stendalsvej. Pris 

11.800 kr. ekskl. Moms.     

Vandanalyser 

Vi får løbende foretaget vandanalyser af SGS. Kravet til analyser er stadig stigende. 

Der skal måles for flere og flere stoffer. Der er heldigvis ikke nogen der overstiger 

grænseværdierne. Så dermed kan vi sige vi har vand af en god kvalitet. 

Samarbejde med vandværkerne i kommunen 

Formand og kasserer har deltaget i 4 møder i vandrådet og vandsamarbejdet. 

Kommunen foreslår Rebild Vandværk skal ha lavet samarbejde med Rebild 

Skovhuse, Skørping, GL. Skørping, Gerding, Fræer, Sejlstrup, Thorup, og Hellum 

vandværker. Indledende møder vil blive afholdt foråret 2023 på Rebild kommunes 

Rådhus i Støvring. 

BNBO 

Teknik-og Miljøudvalget har godkendt principper og procesplan for risikovurdering 

af boringsnære beskyttelsesområder, og har truffet beslutning om beskyttelse af 48 

BNBO i Rebild Kommune mod erhvervsmæssig brug af pesticider og i nogle tilfælde 

også udvaskning af nitrat. Erhvervsmæssig brug af pesticider kan ske i forbindelse 

med landbrugsdrift, men også i forbindelse med andet erhverv. Der er 99 matrikler 

med landbrugsdrift, der ligger delvis inden for de 48 BNBO der skal beskyttes. Rebild 

Vandværk ejer 6,4 ha som skal beskyttes. Niras arbejder på at lave frivillige aftaler 

med de berørte lodsejere. Såfremt det ikke lykkes, kan der blive tale om 

ekspropriationslignende vilkår.  

Økonomi 

Vi har en god økonomi. Ved udgangen af 2022 var kassebeholdningen på 824.205 kr. 

Det er 169.205 kr. mere end 2021. På grund af det store overskud besluttede 

bestyrelsen at nedsætte kubikmeter prisen på vand med 50 øre, så prisen i 2023 er 

19,84 øre 



Fremtidsplaner 

Vi har plan om udskiftning af pumpe til en med 50% ydelse. Samtidig skifte vandur 

da den eksisterende ikke er nøjagtig nok. Der skal desuden monteres to 

membrantanke på Stendalsvej.  

Bestyrelsen har ansøgt Rebild Kommune om lov til at beholde jordstykket ved 

brændeskoven, som vi skal have solgt fra, da det er uden for BNBO. Det er for at 

fremtidssikre vandværket med en evt. ny boring, hvis det med tiden skulle komme 

på tale. Rebild Kommune er ikke afvisende, men vil have lavet en screening af 

området. Det har vi så haft NIRAS til at udføre, og svaret var positivt. 

Screeningssvaret er fremsendt til Rebild Kommune. Advokat Mogens Hebbelstrup 

kontakter Miljø – og Fødevareministeriet for endelig godkendelse. 

Til Slut 

Tak til bestyrelseskollegaer, driftstilsyn og medlemmer for godt samarbejde. 


