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Vandmålerne aflæses i
september
Mellem 1. og 15. september får alle medlemmer
enten et selvaflæsningskort eller besøg af en må-
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Fremtidens drikkevand
Den fremtidige kvalitet af Skørpings drikkevand
afhænger i høj grad af den indsats vi gør nu. Derfor har bestyrelsen taget initiativ til et samarbejde
med Rebild kommune om at afklare, hvordan vi
sikrer den fremtidige vandkvalitet.

leraflæser.

Skørping ligger ved Rold Skov og indtil 1998 regDe medlemmer, der har målerbrønd, får måleren

nede alle med, at vores drikkevand var godt be-

læst af selv om de ikke er hjemme.

De steder,

skyttet af skoven. En kontrol for pesticider viste

hvor måleren sidder inde, forsøger aflæseren at

imidlertid, at der var spor af pesticider i 4 ud af 5

træffe nogen hjemme, hvis det ikke er muligt afle-

boringer.

veres et selvaflæsningskort.

Derfor blev etableret et nyt vandværk Hanehøj,
hvor der var vand af god kvalitet.

Selvaflæsningskortet kan afleveres i brevkassen
Jyllandsgade 1, sendes som kort (husk porto) eller

Grundvandet omkring Skørping er generelt dårligt

aflæsningen kan ringes eller mailes ind.

beskyttet mod forurening, fordi der kun er sand
og ikke ler over grundvandet. Derfor kan det blive
svært at finde nye kildepladser, så det er vigtigt at
passe på dem, vi har.
Til gengæld er vi jo heldige at have 3 kildepladser
med tilfredsstillende drikkevand, så der opstår
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Lars B. Andersen, formand
Henning Jensen, kasserer
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Ove Olsen
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9839 2998
9839 1601
9839 2497
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ikke akutte problemer, selvom én af dem skulle gå
til.

Kontor: Jyllandsgade 1, Skørping
Administration:

Agnete Sauer 9682 0400 asm@planenergi.dk
Drift:

Orla Jørgensen 9682 0403 oj@planenergi.dk
Se www.planenergi.dk under
arbejdsområder, vandforsyning

Skønnede oplande for det
vand, der indvindes ved
Hanehøj, Hanebakken og
Jægersborgvej
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Nye takster fra 1. september

Velkommen

Taksterne revideres hvert år til 1/9. Taksterne

Vi får i øjeblikket mange nye medlemmer i de nye

fastlægges, så vandværkets økonomi – set over en

boligområder. Velkommen i vores private, fælles

årrække, hviler i sig selv.

vandværk. Husk at fortælle os, hvornår I flytter ind,
så I ikke kommer bagud og pludselig skal betale en

Driftsbidraget opkræves til november. Forbrugsaf-

stor vandregning.

giften betales a conto og gøres op ved aflæsning
af målere i september.

Vandet er klart, friskt og rent

For en typisk bolig kan regnskabet se således ud:

Vandet fra Skørping Vandværk er både klart og

Fast afgift vand

443 kr.

rent. Det meste kommer direkte fra undergrunden

Forbrugsafgift 100 m3 vand á 6,39 kr.

639 kr.

uden nogen form for behandling. Ved Jægersborg-

Statsafgift 100 m3 á 6,25 kr.

625 kr.

vej renser vi dog vandet for jern, da det ellers sma-

1.707 kr.

I alt incl. moms

ger grimt og giver brune aflejringer.

Derudover opkræver kommunen 2.750 kr. for afledning af 100 m3 spildevand.

Hårdheden er omkring 10 - 12 oH, det svarer til
middelhårdt.

Udgifter til vand
Moms
20%

Vandpris
19%

På Hanehøj er iltindholdet 3 mg/l, det burde være 5
mg/l. Bortset fra det er alle grænseværdier over-

Statsafgift
11%

holdt.
Der har tidligere været problemer med at overholde
grænseværdierne for pesticider og for kloroform

Afledning
47%

Selve vandprisen udgør 19 % af den samlede udgift til vand for en gennemsnitsfamilie.

ved Hanebakken, men begge stoffer er nu klart under grænseværdien.
Vandets kvalitet analyseres for omkring 70 forskellige parametre. Herunder bakteriekim, pesticider og

Driftsbidraget skal dække vandværkets årlige

miljøfremmede stoffer foruden en række naturligt

driftsudgifter plus afskrivning på anlægget. Af-

forekommende stoffer.

skrivningen er tilrettelagt sådan, at der er penge
til nye anlæg efterhånden som de slides op.

Prøverne tages både hos forbrugerne og på hvert
vandværk. Analyseattesterne kan ses på kontoret

I år forventer vi f.eks. at bruge 677.000 kr. til nye

og på hjemmesiden (www.planenergi.dk under ar-

ledninger i Hanebakken. Ledningerne forventes at

bejdsområder, vandforsyning).

holde i 100 år. Derfor lægger vi 6.770 kr. i kassen
om året de næste 100 år, så der er råd til nye ledninger, når de skal skiftes næste gang.
Alt i alt har vandværket værdier for ca. 30 mio. kr.
og den samlede årlige afskrivning er ca. ½ mio. kr.

