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Medlemmerne 
skal selv aflæse  
vandmåleren.  
 

 
Vandpriser pr. 1. januar 2019 
 
Taksterne revideres hvert år pr. 1. januar. 
Taksterne fastlægges, så vandværkets 
økonomi, set over en årrække, hviler i sig 
selv. 
Driftsbidraget skal dække vandværkets år-
lige driftsudgifter plus afskrivning på an-
lægget.  
 
Takstbladet skal godkendes af Rebild  
Kommune, hvilket forventes at ske snarest. 
 
Taksterne offentliggøres på hjemmesiden,  
når de er godkendt af Rebild Kommune. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Bestyrelsen: 

Jens Kristian Henriksen, formand 2424 9971 

Hans Johansen, kasserer   2481 0631 

Jens Andersen   4042 8624 

Jens Frederik Jensen   9839 1110 

Anders Vestergaard   5129 7916 

 

Vandværkets adresse: 

I/S Rebild Vandværk 

c/o PlanEnergi 

Jyllandsgade 1 

9520 Skørping 

 

 

Søren Alstrup Nielsen (drift)  9682 0401 

san@planenergi.dk    

 

 

Jeanette Borg (adm.)   9682 0451 

jb@planenergi.dk 

Træffes mandag, onsdag og torsdag  

8.00 – 15.30 

 

Se mere på www.rebildvandvaerk.dk. 

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

 
senest den 15. dec. 2018 

 
Ved manglende aflæsning vil vandværket 
skønne forbruget, og der vil blive pålagt et 
gebyr på 100 kr. 
 
 
 
Aflæsningskort på E-mail 
Igen i år udsender Rebild Vandværk af-
læsningskort på mail, til de forbrugere der 
har oplyst deres mailadresse til vandvær-
ket. 
  
Tilmelding af E-mail: 
Kan ske enten via hjemmesiden:  
www.rebildvandvaerk.dk 
under punktet Selvbetjening / Til- og af-
meld 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. 
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Procedure ved akut lednings-
brud eller forsyningssvigt. 
Indenfor normal arbejdstid kontakt  
Søren Alstrup Nielsen, PlanEnergi på tlf.  
9682 0401. 
Udenfor normal arbejdstid kontakt Erling 
Olsen VVS, tlf. 4078 6072 / 2087 3869, 
El-installatør Michael Wulff, tlf. 9837 1533 
 
 

Mød os på Facebook 
Rebild Vandværk har fået sin egen Face-
book side. Her vil der blive orienteret om 
driftsforstyrrelser og nyheder. Gruppen kan 
IKKE benyttes til debat. 
 
 
Samarbejde om måleraflæsninger 
Rebild Vandværk har ingen aftale om beta-
ling for administration af måleraflæsning 
med Rebild Forsyning/ Rebild Vand & Spil-
devand. 
 
Derfor skal der igen i år indberettes måler-
aflæsning til både Rebild Vandværk og Re-
bild Vand & Spildevand. 
 
Vandværket er sammen med de øvrige 
vandværker i kommunen i god dialog med 
Rebild Vand & Spildevand, og vi forventer, 
at der i løbet af 2019 kan indgås en aftale 
omkring måleraflæsninger og samarbejde i 
øvrigt. 
 
 
Kontrolprogram 
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 Danske Vandværkers 
anbefalinger omkring test for nye stoffer, 
også selv om dette endnu ikke er lovbe-
stemt, så vi kan agere i tide.  

 
 
 
 
 
 

Vandets håndhedsgrad 
Hårdheden er omkring 10odH, det svarer til 
middelhårdt vand. 
HUSK – Vaskemaskine og opvaskemaskine 
skal doseres efter hårdhedsgraden på van-
det. 
 
 

Ekstraordinær generalforsam-
ling vedr. grundkøb. 
Der blev den 22. oktober 2018 afholdt eks-
traordinær generalforsamling. 
Formålet med generalforsamlingen var et 
oplæg fra bestyrelsen for Rebild Vandværk, 
om et grundkøb på Stendalsvej. Grundkø-
bet er for at sikre vandværkets grund-
vandsinteresser samt at sikre vandværkets 
forbrugere det rene drikkevand også i 
fremtiden.  
Generalforsamlingen gav Rebild Vandværks 
bestyrelse fuldmagt til at købe grundstyk-
ket 10 bø Rebild By, Skørping. 
Købsprisen på grundstykket er på ca. 3,4 
mio. kr.  
Da grundstykket er landbrugsjord, skal kø-
bet godkendes af offentlige myndigheder. 
Referatet fra den ekstraordinære general-
forsamling ligger på vandværkets hjemme-
siden: 
 
www.rebildvandvaerk.dk 
under punktet: 
- Vandværket 
- Regnskab 

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

 

 


