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Vandpriser pr. 1. januar 2021
Taksterne revideres hvert år pr. 1. januar.
Taksterne fastlægges, så vandværkets
økonomi, set over en årrække, hviler i sig
selv.
Driftsbidraget skal dække vandværkets årlige driftsudgifter plus afskrivning på anlægget.
Takstbladet skal godkendes af Rebild
Kommune, hvilket forventes at ske snarest.
Den faste afgift og forbrugsafgiften stiger
ikke i 2021.
Statsafgiften på vand falder til 7,73 kr. pr.
m3 inkl. moms
Taksterne offentliggøres på hjemmesiden,
når de er godkendt af Rebild Kommune.
Bestyrelsen:
Jens Kristian Henriksen, formand
Henning Poulsen, kasserer
Jens Andersen
Jens Frederik Jensen
Anders Vestergaard

2424 9971
2048 4929
4042 8624
2913 1172
5129 7916

Vandværkets adresse:
I/S Rebild Vandværk
c/o PlanEnergi
Jyllandsgade 1
9520 Skørping

Medlemmer som
modtager et
aflæsningskort
skal selv aflæse
vandmåleren.

INFO om vandaflæsning
Vandværket beder venligst forbrugerne
med aflæsningskort aflæse og indberette
målervisningen til vandværket

senest den 15. dec. 2020
Ved manglende aflæsning vil vandværket
skønne forbruget, og der vil blive pålagt
et gebyr på 100 kr.
Forbrugere med elektroniske målere har
modtaget et brev, hvori det fremgår, at
de ikke længere skal indberette deres
vandforbrug til vandværket.

Aflæsningskort på E-mail

Søren Alstrup Nielsen (drift)
san@planenergi.dk

9682 0451

Jeanette Borg (adm.)
jb@planenergi.dk

9682 0451

NYT – NYT
Nye elektroniske målere
Rebild Vandværk er i gang med at udskifte
selvaflæsningsmålerne til elektroniske målere. 98 ud af 244 forbrugere har nu fået
ny elektronisk måler, og i 2023 forventes
alle gamle målere at være udskiftet med
elektroniske målere.

Rebild Vandværk sender aflæsningskort
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.rebildvandvaerk.dk
under punktet Selvbetjening / Til- og afmeld E-mail eller til Jeanette Borg på
jb@planenergi.dk
HUSK at påføre enten forbrugernummer
eller vejnavn samt husnummer.
Husk også at give besked, hvis du har
skiftet mailadresse.

www.rebildvandvaerk.dk
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Information om måleraflæsning
Rebild Vandværk og Rebild Forsyning har
nu indgået aftale omkring udlevering af
måleroplysninger. Det betyder i praksis at
forbrugerne ikke længere behøver at indlevere måleroplysninger til Rebild Forsyning.

Vandsamarbejde
Rebild Vandværk tilsluttede sig sidste år
vandsamarbejdet
mellem
kommunens
vandværker og Rebild Kommune
Formålet med vandsamarbejdet i Rebild
Kommune er at sikre, at forsyningen med
drikkevand fortsat kan ske med ikkeforurenet grundvand og uden permanente
rensningsforanstaltninger.
Vandsamarbejdet hindrer dog ikke de enkelte vandværker i at udføre grundvandssikrende aktiviteter af egen drift og for
egen regning. Deltagelse i vandsamarbejdet koster 1,30 kr. pr. oppumpet m3 vand.

Vandspild
Vi har igennem flere år betalt strafafgift til
staten, fordi vi har et vandspild på over
10%. I 2019 udgjorde vores vandspild
12,9%, hvilket medførte en ekstra regning
på over 13.000 kr.
Vi vil hellere tænke på vores grundvandsreserver, og vedligeholde vores ledningsnet
frem for at betale strafafgift. Vi har på Gyvelvej og på Stentoften, haft flere rørbrud
på stikledninger, alle anboringer på Gyvelvej er nu skiftede, og på Stentoften har vi
udskiftet en del ledninger og stik og monteret ventiler, så vi kan lukke for vandet i
mindre zoner. Vi tror, vi er godt på vej, så
vi undgår strafafgift for 2020, men vi vil
gerne bede om din hjælp, så observerer du
noget unormalt i form af fugtige aftegninger, områder der vokser særlig kraftigt, eller har du gamle jordledninger i jern, som
kan være utætte, så hører vi meget gerne
fra dig.

Vandværket ønsker alle en god jul
og et vandrigtigt godt nytår.

Procedure ved akut ledningsbrud eller forsyningssvigt.
Indenfor normal arbejdstid kontakt
Søren Alstrup Nielsen, PlanEnergi på tlf.
9682 0451.
Udenfor normal arbejdstid kontakt Erling
Olsen VVS, tlf. 2087 3869 / 4078 6072,
El-installatør Michael Wulff, tlf. 9837 1533

Ny kasserer, goddag og farvel
Generalforsamlingen blev i år, grundet Corona, afholdt i september måned.
Bestyrelsen har konstitueret sig med en ny
kasser, Henning Poulsen. Velkommen i bestyrelsen til Henning.
Samtidig vil bestyrelsen gerne takke den
tidligere kasserer, Hans Johansen, som efter mange års tro tjeneste i vandværket,
nu er fraflyttet byen.

Vandanalyser og vandkvalitet
Myndighederne stiller stadig større krav til
omfanget af kontrolprøver på vores vandkvalitet, både ved prøveudtagning på
vandværkerne og ved prøveudtagning på
taphaner ved udvalgte forbrugere.
Vi har valgt at følge Danske Vandværkers
anbefalinger omkring test for nye stoffer,
også selv om dette endnu ikke er lovbestemt, så vi kan agere i tide.
Der er ikke fundet skadelige stoffer i vandet fra Rebild Vandværk, så vandet er stadig rent, klart og velsmagende.

Rebild Natur- og Miljøpris
Rebild Vandværk modtog i december 2019
Rebild Natur- og Miljøprisen.
Rebild Kommune skriver følgende:
Til prisen kan indstilles en eller flere privatpersoner, en forening eller organisation,
en virksomhed eller en institution, der har
gjort en særlig indsats for at fremme en
natur- og miljømæssig bæredygtig udvikling i Rebild Kommune.
Natur- og Miljøprisen er på kr. 5.000 samt
et diplom. Bestyrelsen har besluttet at
pengene fra prisen skal bruges til en bænk,
som placeres ved Cimbrerstenen.

www.rebildvandvaerk.dk

