
 

OPLYSNINGSREFERAT UD FRA BORGERMØDE VED SKÆRUM VANDVÆRK  
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Frederikshavn Vand A/S 

Knivholtvej 15 

9900 Frederikshavn 

Tlf. 9829 9000 

forsyningen@forsyningen.dk 

forsyningen.dk 

CVR-nr.: 30 17 41 00 

 

Sagsbeh.: RAPE 

Lokal tlf.: 5163143125 

Sagsnr.: 14-0122 

 
Frederikshavn, den 15. marts 2023 

 
 

Formål med møde: At oplyse Skærum Vandværk borgere vedr. mulighederne samt  
forpligtelserne ved en overdragelse af forsyningspligten til Frederikshavn Vand.  
 

1. Orientering 

Frederikshavn Forsyning A/S består af 7 forskellige underselskaber, Frederikshavn forsynings pri-
mære opgave er at sikre en stabil og den nødvendige forsyning indenfor el, vand og varme, samt 
håndtere og behandle spildevand og affald  
 
Frederikshavn Vand A/S er et datterselskab under Frederikshavn Forsyning A/S, som har til opgave er 
at sikre forsyning med rent drikkevand frem til forbrugerne i Frederikshavn Vands forsyningsområde 
jf. Frederikshavn Kommunes vandforsyningsplan 2009 -2019 
 
Frederikshavn Kommune er myndighed for alle vandforsyninger i Frederikshavn kommune, dermed 
også Frederikshavn Vand A/S. 
 
Frederikshavn Forsyning A/S og Frederikshavn Vand A/S er opbygget som illustreret på vedlagte Po-
werPoint præsenteret ved borgermødet d. 15. februar 2023 
  



Side 2 

 

2. Skærum vandværk og Frederikshavn Vands forpligtelser ved en overdra-

gelse af forsyningspligten til Frederikshavn Vand.  

På baggrund af en forespørgsel fra Skærum Vandværk, har Frederikshavn Vand udarbejdet en liste 

samt overslagsbudget over hvilke forpligtelser Skærum vandværk har ved en overdragelse af forsy-

ningspligten til Frederikshavn Vand.   

 

Skærum vandværks forpligtelser inden en overdragelse af forsyningspligten. 
 

1. Etablering af en forbindelses ledning mellem Lendumvej til Borgervej 31  
med tilhørende trykforøger station.    Pris: 950.000 kr.   

 
2. Trykforøger station ved 1 føres over tærren.   Pris: 150.000 kr.  

 
3. Trykforøger station ved 2 føres over tærren.  Pris: 150.000 kr.  

 
4. Etablering af stophane/skelventil ved alle matrikler 

som i dag er tilkoblet vandforsyning  
(Det er oplyst at der mangler 50 stk.)   Pris: 7.500 kr. pr stk.  

 
5. Sikre kontraventil efter vandmåler  

ved alle forbrugere    Pris. 1000 kr. pr stk.  
 

6. Skærum nedlægger alle produktionsanlæg  
Boringer, rentvandstank, mm   Pris ukendt 

 
Alle priser er overslagspriser inkl. Moms. (Dateret 16/2-2023) 
 
 
Frederikshavn vands forpligtelser ved en overdragelse af forsyningspligten  
 

1. Frederikshavn Vand overtager ansvar for fakturering, kontrol af vandkvalitet og be-
redskab. 

2. At vedtægterne i Frederikshavn Vand A/S vil være gældende for de berørte forbru-
gere, herunder ansvar for drift og vedligehold af vandforsyningens anlæg (vandmå-
lere, ledninger, ventiler og stikledninger samt skelventiler) 

3. Udskiftning af alle vandmålere til fjernaflæste vandmålere.   
4. At der ikke betales supplerende tilslutningsbidrag fra de forbrugere, der i dag er til-

sluttet Skærum Vandværk 
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Opmærksomhedspunkter ved en overdragelse af forsyningspligt 

 

Inden en overdragelse af forsyningspligten er der nogle processer, som er nødvendige.  
Herunder er listet disse opmærksomhedspunkter.   
 

• Nyt tillæg til vandforsyningsplanen 
• Godkendelse i Frederikshavn Kommunes Byråd 
• Godkendelse ved Skærum VV’s generalforsamling  
• Godkendelse i Frederikshavn Forsynings bestyrelse 
• Advisering omkring nedlæggelse af vandindvinding.  
 

3. Evt. 

Afdragsordning ved tilslutning 

Til borgermødet blev det forespurgt på en mulighed for en afdragsordning ved Frederikshavn Vand  

 

Frederikshavn Vand kan oplyse at der ikke tidligere praktiseret en afdragsordning vedr. tilslutning af 

nye forbrugere, så på nuværende tidspunkt er dette ikke er mulighed.  

    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


