NYT
fra REBILD VANDVÆRK
December 2015

Nye takster pr. 1. januar 2016
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. Afskrivningen er tilrettelagt sådan, at der er penge
til nye anlæg efterhånden som de gamle anlæg
slides op.

INFO om vandaflæsning
Medlemmerne
skal selv
aflæse vandmåleren.

Takstbladet godkendes af Rebild Kommune.
Taksterne pr. 1. januar 2016
Den faste afgift og m3-prisen er uændret.
Statsafgiften er faldet med 35 øre.
For en typisk bolig kan regnskabet se således ud:
Fast afgift
Forbrugsafgift: 100 m³ á 8,38 kr.
Statsafgift: 100 m³ á 7,81 kr.
I alt incl. moms

778 kr.
838 kr.
781 kr.
2.397 kr.

I forhold til sidste år en besparelse på 35,00 kr.
Hvilket udelukkende skyldes et fald i statsafgiften.

Bestyrelsen:
Jens Kristian Henriksen, formand
Jens Andersen
Hans Johansen, kasserer
Jens Frederik Jensen
Anders Vestergaard

9839 1902
9839 1399
9839 1131
9839 1110
9839 1865

Vandværkets adresse:
I/S Rebild Vandværk
Postboks 53
9520 Skørping
Kontor:
Jyllandsgade 1, Skørping
Lars Bøgeskov Hyttel (drift)
lbh@planenergi.dk
Jeanette Borg (adm.)
jb@planenergi.dk

INFO om vandaflæsning

Vandværket udsendte sidst i uge 48 selvaflæsningskortene og beder venligst forbrugerne
aflæse og indberette målervisningen til vandværket

snarest muligt og
senest den 15. dec. 2015
Dette er vigtigt af hensyn til vandværkets
tidsfrister.
Ved manglende aflæsning til vandværket,
skønnes forbruget, og der vil blive pålagt et
gebyr på 100 kr.

Indberetning af vandforbrug
Det er en stor administrativ besparelse, hvis I
benytter enten internet eller telefon, når I
indberetter jeres vandforbrug - på forhånd tak
for hjælpen.

Betaling via Betalingsservice
9682 0405

9682 0451

Se mere på www.rebildvandvaerk.dk.

En stor procentdel betaler allerede nu via
Betalingsservice – hvilket er en stor administrativ besparelse både for forbrugerne og
vandværket.
For at undgå rykkerskrivelser og gebyr opfordres endnu flere til at benytte denne mulighed.
Jeres pengeinstitut skal have oplyst jeres forbrugernummer og PBS nr. 02878186 og
Deb.gr. nr. 0001.
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Procedure ved akut ledningsbrud eller forsyningssvigt

Indenfor normal arbejdstid kontakt Lars Bøgeskov Hyttel, PlanEnergi på tlf. 9682 0405/
2940 7245.
Udenfor normal arbejdstid kontakt Erling Olsen
VVS, tlf. 9839 1228, El-installatør Michael Wulff,
tlf. 9837 1533

Vandets håndhedsgrad

Hvis ukrudtet vokser sig over fliseniveau……….
Så kan der til enhver tid aftales gratis lån af
ukrudtsbrænder med gasflaske.
Henvendelse:
Safari camping, Rebildvej 17, 9520 Skørping,
9839 1110

Hårdheden er omkring 10oH, det svarer til middelhårdt vand.

Hjemmeside

Brug hjemmesiden www.rebildvandvaerk.dk.
Hjemmesiden har følgende punkter:
 Aktuelle nyheder
 Kontaktadresser
 ”Idéboks”
 Giftfri by
 Flytteopgørelse
 Indberette måleraflæsning
 Mit forbrug
 Takstblad
 Betalingsregler
 Vandkvalitet
 Årsregnskab - budget
 Vedtægter
 Regulativ
 Handlingsplan

Rebild Forsyning er IKKE Rebild Vandværk
Vi får en del henvendelser vedr. Rebild Forsyning.
Rebild Vandværk opkræver betaling for drikkevand og Rebild Forsyning opkræver vandafledningsafgift og står desuden for drift af de offentlige spildevandssystemer.

Ingen stigning i 2016

I løbet af året 2015 har der ikke været behov for
betydende lednings og anlægsarbejder. De øvrige
afskrivningsmæssige forhold giver, sammen med
et næsten neutralt prisindeks, dermed ikke
grundlag for at afgift for drikkevand skal stige i
2016.

Besøg vores hjemmeside
www.rebildvandvaerk.dk

God jul og et rigtigt godt og
vandsikret nytår til alle
vandværkets forbrugere. 

