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JYLLANDSGADE 1, 9520 SKØRPING
TLF. 96 82 04 00

Selvaflæsning i fremtiden
Bestyrelsen:

Lars B. Andersen, formand
Henning Jensen, kasserer
Ole Krogh Jensen
Ove Olsen
Finn Poulsen

9839 2998
9839 1601
9839 2497
9839 6096
9839 2067

Fremover skal medlemmerne selv aflæse vandmåleren ved årsskiftet.

Kontor: Jyllandsgade 1, Skørping

Aflæsning af vandurene bruges både af vandværket til at beregne vandafgift og af kommunen til at beregne spildevandsafgift.
Normalt har vi aflæst vandurene i september
måned. Rebild kommune har besluttet, at aflæsningen fremover skal ske ved årsskiftet.
Derfor flytter vandværket også sin opgørelse,
så forbruget fremover beregnes for kalenderåret.

Administration:

Agnete Sauer 9682 0400 asm@planenergi.dk
Drift:

Lars Bøgeskov Hyttel, lbh@planenergi.dk
Se www.skoerpingvandvaerk.dk

Nye takster pr. 1. januar 09
Taksterne revideres fremover hvert år pr. 1.
januar. Taksterne fastlægges, så vandværkets økonomi – set over en årrække, hviler i
sig selv.
Takstbladet godkendes af Rebild Kommune.
Taksterne pr. 1. jan 2009:
Den faste afgift er uændret og m²-prisen er
steget med 2%
På sidste generalforsamling blev vedtaget at
der fremover skal indbetales til en satspulje.
Beløbet blev sat til 2,39 kr/ m³ . incl. moms
For en typisk bolig kan regnskabet se således
ud:
Fast afgift: vand
Forbrugsafgift: 100 m³ vand á 6,50 kr.
Statsafgift: 100 m³ á 6,25 kr.
Indsatspulje: 100 m³ á 2,39 kr.
I alt incl. moms

354
650
625
239
1868

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Omlægningen kommer til at forløbe sådan:

December 2008
Aflæsningskort kommer med posten.
Aflæsning skal ske pr. 31.december.
10. januar 2009
Aflæsningen skal være indberettet via vandværket
hjemmeside, pr. telefon eller ved returnering af
aflæsningskortet.
10. marts 2009
Periodeopgørelse for perioden 1. september 2007 til
31. december 2008 (bemærk at det kommer til at
dække 16 måneder) og acontobidrag for perioden 1.
januar 2009 til 31. december 2009 skal være betalt.

Herefter skal vandregningen betales hvert år i
marts.

Nyt fra Skørping Vandværk
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Velkommen til vores nye

Kortlægning af grund
grundvand –

hjemmeside

drikkevandsres
drikkevandsressourcer

www.skoerpingvandvaerk.dk

Miljøcenter Aalborg starter den 8. november
helikopteren og flyver i ca. 3 uger rundt i området, for at kortlægge vores grundvand / drikkevand.
Metoden er at der under helikopteren hænger
en senderspole på ca. 25 kvm. Se billedet.

Skørping Vandværk har fået sin egen hjemmeside. Dels p.g.a at forbrugerne fremover skal
have mulighed for at indberette måleraflæsning
via nettet, men også for at det bliver nemt at
orientere sig om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktuelle nyheder
Kontaktadresser
”Idéboks”
Indberette måleraflæsning
Mit forbrug
Flytteopgørelse
Takstblad
Betalingsregler
Vandkvalitet
Vedtægter
Regulativ
Årsregnskab

”Idéboksen” er tænkt som en mulighed for, at
forbrugerne kan indsende ideer og kommentarer
til bestyrelsen.

Nye medlemmer
Husk at fortælle, når I flytter ind, så I ikke risikerer at få en større efterregning for vandet

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

Der måles med udstyret således at der efterfølgende kan tolkes jordlagstyper og grundvandsforhold helt ned til 150 meters dybde.
Vi ser frem til at høre mere om opmålingerne,
når miljøcenter Aalborg har færdiggjort feltarbejdet og bearbejdet alle data.

