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REBILD VANDVÆRK 
Postboks 53, 9520 Skørping 
Tlf. 96 82 04 00 
www.rebildvandvaerk.dk  
 
ÅRSBERETNING FOR REBILD VANDVÆRK 2019, Generalfor-
samling den 07.09.2020: 

Antal medlemmer 

Rebild vandværk har 244 medlemmer, det er et medlem mere 
end sidste år, velkommen til! 

Bestyrelsens arbejde 

Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste 
generalforsamlingen i foråret 2019, det er et mere end plan-
lagt, men det hænger naturligt sammen med, at denne gene-
ralforsamling blev udskudt fra den 23. marts til i dag, da der 
belv indført forsamlingsforbud p.g. af Corona-situationen. 
Vi har desuden deltaget i nogle møder i ”Vandrådet”, som er et 
samarbejdsudvalg hvor de fleste af vandværkerne i kommunen 
deltager.  
 
Efter generalforsamlingen i marts måned konstituerede besty-
relsen sig med  

Jens Kristian Henriksen som formand 
Anders Vestergaard som sekretær, 
Hans Johansen som kasserer  
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Jens Andersen, Jens 
Frederik Jensen 

 
Desuden har vi to suppleanter: Agnes Henriksen og Svend J. 
Bråten 

Udpumpet vandmængde og vandspild 

I opkrævningsperioden 01.01.19 - 31.12.19 er der oppumpet 
41.561 m³ og afregnet med forbrugerne 36.195 m³, hvilket 
giver et vandspild på 5.366 m³ = ca. 13 %. 
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Vores vandspild er forskellen mellem den vandmængde vi kan 
måle ved udpumpningen fra vores vandværker og den vand-
mængde vi afregner med jer forbruger via måleraflæsninger. 
Det er altså vand der løber i jorden fra utætte rør eller vand 
der løber uden om vandmålere og ikke bliver registret, eller 
unøjagtigheder ved måleraflæsninger. 
 
Ved vandspild på over 10% skal vi betale en strafafgift til 
kommunen på 6,37 kr/m3 ud over de 10%, dette beløb udgør 
kr. 13.217,50 for år 2019.  
 
Vi vil hellere bruge penge på at vedligeholde vores ledningsnet 
frem for at betale strafafgift til kommunen. 
I 2018 havde vi et vandspild på 14%, så det går heldigvis den 
rigtige vej og vi tror på at vi i 2020 kommer under 10% græn-
sen og undgår at skulle betale straffeafgift. 
 
Vi har de seneste år gjort meget for at finde utætheder på 
vores ledningsnet. Vores smed fra Erling Olsen har kørt byen 
tynd om natten med lytteudstyr for at finde ledninger, hvor 
vandet løber om natten, som kan tyde på utætheder. Vi 
opdagede i den forbindelse en generel fejl på anboringerne på 
Gyvelvej, som betød at meget vand fossede direkte ud i jor-
den. Alle anboringer på Gyvelvej blev derfor skiftet i somme-
ren/efteråret 2019. Det håber vi er en stor del af forklaringen 
på vores vandtab, men det endelige resultat ser vi jo først ved 
årsaflæsningerne på vandmålerne. 
 
Vi har desuden haft et enkelt rørbrud på Stentoften. Her er vi 
startet op med at montere nogle flere ventiler, så vi kan lukke 
af for ledningerne i nogle flere zoner. Vi er endvidere i gang 
med at undersøge om den lange vandledning ned mod Rebild 
Skovhuse er intakt, det er jo en ledning med meget få forbru-
gere, som kan give et stort spild, hvis der er en defekt. 
 
Vi tror vi er på rette vej, men vi har også brug for jeres hjælp 
kære forbrugere. Så hvis I observerer nogle grønne pletter 
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eller hvislelyde eller andet, der indikerer en utæthed, så meld 
endelig ind til os. Det jo os alle forbrugere som i sidste ende 
kommer til at betale for vandtab. 
 
Vandmålere: 
Vi er i gang med at udskifte gamle analoge vandure med nye 
digitale målere.  50 målere skiftet i 2019 og lige så mange 
skiftes i løbet af 2020. Det betyder at forbrugere med elektro-
niske målere slipper for at aflevere måleraflæsninger, dem kan 
vi selv aflæse. For jeres egen skyld er det stadig en god ide 
løbende at holde øje med vandforbruget, det kan koste dyrt 
hvis der er et toilet eller en vandhane der løber døgnet rundt. 

Teknisk tilsyn og drift af vandværker 

Bestyrelsen foretager selv en årlig besigtigelse, så vi har styr 
på, at anlæggene ser tilfredsstillende ud. I 2019 fandt vi ikke 
nogle væsentlige fejl ved vores vandværker.  
 
Vi får løbende taget vandanalyser af vores drikkevand. Kravet 
til vandanalyser er stadig stigende, der skal måles for flere og 
flere stoffer og det er derfor en stadig voksende udgiftspost, 
som gør ondt på især de små vandværker. Vi har i Rebild valgt 
at følge Dansk Vandværkers anbefalinger omkring vandprøver, 
også selv om det er prøver som endnu ikke er lovbestemte, 
således vi hele tiden har sikkerhed for, at vi sender rent vand 
ud til forbrugerne. Pesticidforurening og nitratforurening er jo 
et voksende problem.  
 
Vi har i dag vand i en god vandkvalitet uden problemer med 
bakterier eller pesticider. Vi behandler ikke vandet, og sender 
velsmagende vand ud i vandhanerne, det vil vi også gerne 
kunne fremover. 
 
Grundkøb: 
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På en ekstraordinær generalforsamling i oktober 2018 gav I 
forbruger os mandat til at købe marken ved siden af vores 
vandværk på Stendalsvej for at beskytte vores sårbare grund-
vand. Det har medført en merudgift til jer forbrugere på ca. 
200kr. om året pr husstand, men det er trods alt en lille inve-
stering for at sikre rent vand. Vi er glade for at Rebild Borgerne 
er villige til at gøre noget aktivt for at beskytte vores vand, så 
vores børn og børnebørn forhåbentlig også kan drikke vand 
direkte fra hanen rigtig mange år ud i fremtiden. 
 
Rebild Kommune har også fået øjnene op for vores tiltag for at 
beskytte vandet. Vi fik således tildelt Rebild Kommunes natur 
og miljøpris 2019 for vores aktive indsats for at beskytte vores 
grundvandsinteresser med jordkøb. 
Den udløse et flot diplom og en pengepræmie på kr. 5.000,-. 
Det skal selvfølgelig komme forbrugerne til gavn, så vi arbejder 
på at få opsat en bænk ved Cimberstenen som alle Rebild 
Borgere forhåbentlig kan få glæde af. 
 
 
Vi har den lille udfordring, at landbrugsstyrelsen har pålagt os, 
at skulle tilbagesælge ca. 3 Ha af den grund vi har købt inden 
år 2024, idet de 3 Ha ligger uden for kommunens indsatsplan. 
Det er efter vores mening en skrivebordsafgørelse, som ikke 
giver nogen mening og jorden ikke har nogen salgsværdi, da 
der ikke er nogen vejadgang til stykket. Vi har lagt denne sag i 
skødet på advokat Mogens Hebbelstrup og tror på at den 
sunde fornuft sejrer til sidst.  

Vandsamarbejde 

I 2019 er der holdt stiftende generalforsamling på ”vandsam-
arbejdet”. 
Vandsamarbejdet er samarbejdsudvalg mellem kommunens 
vandværker og Rebild kommune, som primært har til formål at 
beskytte vores indvindingsområder. Det er således vandsam-
arbejdet der vil fortage dialogen med lodsejere ved grundkøb 
og dyrkningsaftale omkring vores grundvandsboringer. Forelø-
bigt er det frivilligt at deltage i vandsamarbejdet, og det er ikke 
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gratis. Vi skal betale 1,30 kr. pr. oppumpet m3 vand til vand-
samarbejdet og tanken er så, at det er vandsamarbejdet der 
finansierer vores grundvandsbeskyttelse, hvor det giver bedst 
mening. Vi har valgt at tiltræde vandsamarbejdet, da vi synes 
det giver god med en overordnet planlægning af, hvor det 
giver bedst mening at bruge pengene på grundvandsbeskyttel-
se. Havde dette samarbejde kommet op at stå lidt tidligere 
kunne vi måske have fået finansieret vores grundkøb. Vi har 
bedt vandsamarbejdet om at vurdere på det forhold at vi 
allerede har bekostet midler for at sikre vores grundvand. 
Måske vi kan få kontigentfritagelse nogle år? 
Det skal tilføjes, at selv om vandsamarbejdet er frivilligt, kan 
alle vandværker pålægges at deltage i samarbejdet på sigt, og 
så vil betalingen til samarbejdet være med tilbagevirkende 
kraft. Så de vandværker som lurepasser nu, bør nok sørge for 
at lægge penge til side, så de ikke pludselig står med en stor 
ekstraregning til forbrugerne. 

Økonomi 

Vandværkets økonomi er god. 
 
Vi havde ved udgangen af 2019 en kassebeholdning på en lille 
million. Det er ca. kr. 600.000 mindre end udgangen af 2018, 
men det skyldes primært at vi har brugt kr. 700.000 af vores 
opsparede likvider til grundkøb. 
 
Vi synes, der er en fornuftig balance mellem vores udgifter og 
indtægter, således at der også er plads til løbende vedligehold 
og renovering af vores vandværker og ledningsnet. 
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Fremtidsplaner 
I 2020 og fremadrettet, vil fokus være at få styr på vores 
ledningsnet og vores drikkevandskvalitet. 
Vi mener selv vi efterhånden er der, hvor vi kan kikke fremad 
og forebygge skader frem for at lappe på tingene. 

Til slut 

Tak til bestyrelseskolleger, driftstilsyn og medlemmer for godt 
samarbejde. 
 
Særlig tak til Hans, som efter ca. 20 år nu udtræder af bestyrel-
sen, da han er fraflyttet Rebild by. 


