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Skørping Vandværk
Jyllandsgade 1, 9520 Skørping
Tlf. 9682 0400

Bestyrelsen:

Lars B. Andersen, formand
Henning Jensen, kasserer
Ole Krogh Jensen
Ove Olsen
Christian Schmidt

December 2011

Selvaflæsningkort
9839 2998
9839 1601
9839 2497
9839 6096
9816 9650

Medlemmerne skal selv
aflæse vandmåleren.

Kontor: Jyllandsgade 1, Skørping
Administration:

Agnete Sauer, 9682 0451
asm@planenergi.dk

Selvaflæsningskort vil blive udsendt i uge 51.
For at vandværket kan overholde deadline for
indberetning til Rebild Kommune, opfordres til
at aflæse vandmåleren og indberette så snart
I har modtaget kortet. Sidste frist for indberetning er 5. januar. Ved manglende aflæsning vil vandværket skønne forbruget og der
vil blive pålagt et gebyr på 100,00 kr. incl.
moms iht. til gældende takstblad

Drift:

Lars Bøgeskov Hyttel, 9682 0405
lbh@planenergi.dk
Se www.skoerpingvandvaerk.dk

Takster pr. 1. januar 2012

Indberetning af vandforbrug

Taksterne revideres hvert år pr. 1. januar.
Taksterne fastlægges, så vandværkets økonomi – set over en årrække, hviler i sig selv.
Takstbladet godkendes af Rebild Kommune.

Det er en stor administrativ besparelse, hvis I
benytter enten internet eller telefon, når I
indberetter jeres vandforbrug. Sidste år nåede
vi op på 71 % som benyttede denne mulighed.
Vi håber at nå endnu højere op i år – på forhånd tak for hjælpen.

Taksterne pr. 1. januar 2012:
Den faste afgift stiger med 1,93 % og
m3-prisen stiger med 2,21 %
Indbetaling til indsatspujlen er indexreguleret med 2,3 %
Eksempel på en standard husstand:
Fast afgift: vand
Forbrugsafgift: 100 m³ vand á 6,94 kr.
Statsafgift: 100 m³ á 6,25 kr.
Indsatspulje: 100 m3 á 2,55 kr.
I alt incl. moms

463
694
625
255
2037

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

I forhold til sidste år en stigning på 30 kr.

Betaling via PBS
En stor procentdel betaler allerede nu via PBS
– 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, PBS nr. 01581929 og
Deb.gr. nr. 0001.

Nyt fra Skørping Vandværk

Side 2

Vidste du at:
Hvis du taber en vatpind i toilettet
koster det dig penge…..

Vi betaler for vandforbrug direkte til vandværket – det koster cirka 7 kr. pr. kubikmeter vand.

”Se din by fra tårnets top”…(fra Jægersborg
Vandværk.)

Nye medlemmer

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

Vandets hårdhedsgrad

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

Hjemmeside

Brug hjemmesiden www.skoerpingvandvaerk.dk
Hjemmesiden har følgende punkter:
· Aktuelle nyheder
· Kontaktadresser
· ”Idéboks”
· Indberette måleraflæsning
· Mit forbrug
· Flytteopgørelse
· Takstblad
· Betalingsregler
· Vandkvalitet
· Vedtægter
· Regulativ
· Årsregnskab

Udover drikkevandet betaler vi for at komme af
med det vand der er drukket eller på anden
måde forbrugt f.eks. til toiletskyl – denne betaling er til Rebild Kommunes forsyningsselskab og
er på ca. 38 kr. pr. kubikmeter vand.
Når eller HVIS du kommer til at tabe en vatpind
i toilettet vil den ikke blive opløst, men derimod stort set 100 % intakt nå ud til renseanlægget, hvor vatpinden sammen med 1000-vis
af andre vatpinde med stor sandsynlighed vil
sætte sig fast i ventiler, pumper mv.
Det betyder øgede omkostninger til drift og
vedligehold, som betales af? forbrugeren..så
hvis du vil undgå - totalt betragtet - højere
vandpris/vandledningsafgift, så lad være med
at smide vatpinde i toilettet

J
God jul og et vandrigtigt godt
nytår til alle vandværkets forbrugere.

