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Vandmåleren på din 
adresse er elektro-
nisk, derfor skal du 
ikke indberette  
aflæsningen. 

 

 
Vandpriser pr. 1. januar 2023 
 
Taksterne revideres hvert år pr. 1. januar. 
Taksterne fastlægges, så vandværkets 
økonomi, set over en årrække, hviler i sig 
selv. 
 
Takstbladet skal godkendes af Rebild  
Kommune. 
 
Den faste afgift falder til kr. 875,00 pr. år, 
forbrugsafgiften falder til kr. 10,25 pr. m3 
samtidig kommer der en ny afgift til Vand-
samarbejdet i kommunen på kr. 1,63 pr. 
m3. Alle priser er inkl. moms.  
Statsafgiften på vand stiger til 7,96 kr. pr. 
m3 inkl. moms. 
I alt kommer 1 m3 til at koste inkl. moms 
kr. 19,84. 
Taksterne offentliggøres på hjemmesiden,  
når de er godkendt af Rebild Kommune. 
 

 
 
Nyt bestyrelsesmedlem og ny 
suppleant 
Jens Andersen er fraflyttet Rebild, og er 
udtrådt af bestyrelsen.  
Tidligere 1.suppleant Agnes Henriksen er 
indtrådt i stedet for Jens Andersen. 
Jens Nielsen, Cimbrervej 7 er tiltrådt som 
suppleant sammen med Svend Bråten. 

 

 

Bestyrelsen: 

Jens Kristian Henriksen, formand 2424 9971 

Henning Poulsen, kasserer  2048 4929 

Jens Frederik Jensen   2913 1172 

Agnes Henriksen   2295 1459 

Anders Vestergaard   5129 7916 

 

Vandværkets adresse: 

I/S Rebild Vandværk 

c/o Jens K. Henriksen 

Cimbrervej 5, Rebild 

9520 Skørping 

 

Glenn Olsen (drift)   2087 3869 

 

 

Jeanette Borg (adm.)   2986 0774 

kontakt@rebildvandvaerk.dk 

 

Se mere på www.rebildvandvaerk.dk. 

INFO om vandaflæsning 
 
Vandværket aflæser de elektroniske må-
lere: 

 
senest den 31. dec. 2022 

 
 
Alle forbrugere hos Rebild Vandværk får 
aflæst vandmålerne elektronisk. 
Det er dog stadig en god ide, selv at hol-
de øje med måleren. 
Rebild Vandværk har ikke online adgang 
til målerne, og opdager derfor ikke, hvis 
der kommer et unormalt forbrug hos en 
forbruger. 
Så derfor, aflæs gerne vandmåleren hver 
måned. 
 
 

Vandværket bruger E-mail 
Rebild Vandværk sender informationer ud 
til forbrugerne på e-mail. 
Hvis du har fået mail- eller ny e-
mailadresse indenfor det sidste års tid, 
tilmeld da venligst nedenstående, så alt 
kommunikation med vandværket i frem-
tiden kommer på mail 
  
Tilmelding af e-mail: 
Kan ske enten via hjemmesiden:  
www.rebildvandvaerk.dk 
under punktet Selvbetjening / Til- og af-
meld e-mail 
 
eller send en mail til Jeanette Borg på  
kontakt@rebildvandvaerk.dk 
HUSK at påføre enten forbrugernummer 
eller vejnavn samt husnummer. 
 

http://www.rebildvandvaerk.dk/
http://www.planenergi.dk/
http://www.rebildvandvaerk.dk/
mailto:kontakt@rebildvandvaerk.dk
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Nye elektroniske målere 
Rebild Vandværk har i de senere år, udskif-
tet vandmålerne til elektroniske målere. 
Alle forbrugere i Rebild har nu fået elektro-
niske målere. 
 
 

Procedure ved akut lednings-
brud eller forsyningssvigt. 
Indenfor normal arbejdstid kontakt  
Erling Olsen VVS, Glenn Olsen tlf.  
2087 3869. 
Udenfor normal arbejdstid kontakt Erling 
Olsen VVS, tlf. 2087 3869 / 4078 6072, 
El-installatør Michael Wulff, tlf. 9837 1533 

 
 

Vandspild 
 
Vi har igen i 2021 undgået at betale straf-
afgift til staten. 
I 2021 udgjorde vores vandspild kun 
 -1,8%.  
 
Vi har i de seneste år gjort meget for at 
søge efter utætheder på vores ledningsnet.  
I sommer blev vandledningen udskiftet på 
den gamle Cimbrervej 
 
Vi tror, vi er godt på vej, så vi igen i 2022 
undgår at betale strafafgift, men vi vil ger-
ne bede om din hjælp, så observerer du 
noget unormalt i form af fugtige aftegnin-
ger, områder der vokser særlig kraftigt, el-
ler har du gamle jordledninger i jern, som 
kan være utætte, så hører vi meget gerne 
fra dig. 
 

 
 

Brug gasbrænderen til ukrudt 
Rebild Vandværk har en gasbrænder, som 
medlemmerne kan låne til bekæmpelse af 
ukrudt. På den måde kan vi alle være med 
til at spare drikkevandet for pesticider.  
 
Brænderen udlånes gratis ved henvendelse 
til Safarikøbmanden. 
 

Vandanalyser og vandkvalitet 
 
Myndighederne stiller stadig større krav til 
omfanget af kontrolprøver på vores vand-
kvalitet, både ved prøveudtagning på 
vandværkerne og ved prøveudtagning på 
taphaner ved udvalgte forbrugere. 
Vi har valgt at følge de gældende anbefa-
linger 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 van-
det fra Rebild Vandværk, så vandet er sta-
dig rent, klart og velsmagende. 
  

 
Vandsamarbejdet i kommunen 
Rebild Kommune har foreslået vandværket, 
at samarbejde med 7 andre vandværker i 
kommunen, for at øge forsyningssikkerhe-
den. 
De 7 vandværker er: 
Skørping-, Sejlstrup-, Rebild Skovhuse-, 
Hellum-, Gl. Skørping-, Gerding- og Fræer 
Vandværker. 
Det første møde afholdes den 7. februar 
2023. 
 
 
Driftsleder og administration 

 
Erling Olsen VVS står for driften af Rebild 
Vandværk. 
Administrationen står Jeanette Borg for, og 
kan kontaktes på mail: 
kontakt@rebildvandvaerk.dk 

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

 
 

http://www.rebildvandvaerk.dk/
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