
Orienteringsaften  

med Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Vand 

Skærum Vandværk 

Torsdag den 16. marts 2023 
 

 

Fremmødte: Vandværkets bestyrelse (minus Jacob), Rasmus (Frederikshavn Vand), to fra 

Kommunen Aia og Julie (Julie er barselsvikar for Lone), 15 borgere, 13 stemmeberettigede. 

 

Frederikshavn Vand lagde ud med opsummering fra sidste orienteringsmøde og 

præciserede uklarheder om afdrag og betaling. Afdragsordning er ikke en mulighed.  

Se slideshow fra Frederikshavn Vand på Skærum-info.dk under vandværkets fane. 

 

Spørgsmål: Kan der ikke laves en afdragsordning? 

Frederikshavn Vand kan ikke indgå en afdragsordning, idet alle udgifterne inden en 

overtagelse skal varetages af Skærum Vandværk. En afdragsordning skal derfor være med 

Skærum Vandværk. 

 

Spørgsmål: Er det vigtigt med etableringen af stophanerne inden overdragelse til 

Frederikshavn Forsyning? 

Svar: Stophanerne skal etableres inden en overdragelse. 

 

Spørgsmål: Vil det sige at det er ca. 20.000 kr. pr. Husstand? 

Svar: ja, på nuværende tidspunkt. 

 

Frederikshavn Kommune giver deres orientering med slideshow.  

Se slideshow fra Frederikshavn Kommune på Skærum-info.dk under Vandværkets fane. 

 

Spørgsmål:  Hvis der ikke er nogen bestyrelse, hvad sker der så? 

Der kunne ikke gives et klart svar. 

 

Spørgsmål: Der stilles spørgsmål ved om Frederikshavn Kommune har ændret på deres 

vandforsyningsplan på nettet, hvori det skulle stå at Frederikshavn Kommune har 

forsyningspligten og vil betale for en nødledning.  

Svar: Aia svarer at alle vandværker selv betalt deres nødforsyning. 

 

Spørgsmål: Kan vandværket få lov til at spare op til en nødforsyning? 

Svar: ja 

 

Spørgsmål: Hvad sker der, hvis vi har et nedbrud og der er borgere der ikke kan betale? 

Det er aldrig sket endnu. Men Vandværket har en beredskabsplan. Der bliver rullet en 

ledning ud ned til kirken, pris ca. 10.000 kr. (Et overslag der er givet nogle år tilbage). I 

tilfælde af et nedbrud vil alle Vandværkets medlemmer blive inddraget i processen om hvad 

den nye plan skal være, hurtigst muligt efter at nødforsyningen er etableret. 

 



Spørgsmål: Hvis der sker et nedbrud og nødforsyningen ikke er etableret, hvem har så 

udgiften til nødforsyningen? 

Svar: Både udgiften til etableringen af nødforsyningen, samt en permanent nødforsyning, og 

administrative udgifter til Kommunen og Frederikshavn Vand vil tilfalde Skærum Vandværk. 

 

Spørgsmål: Skærum Vandværk som distributør, er det stadig en mulighed? 

Svar:  Det er en mulighed. Men prisen pr. kubikmeter afhænger af Skærums forbrug. 

Analysepakken bliver mindre, men vi vil stadig skulle gennemføre og betale for en mindre 

analysepakke. 

 

Spørgsmål: Hvordan figurerer opsparingen på medlemmernes regning? 

Svar: Opsparingen kan ikke ses på medlemmernes regning. Frederikshavn Kommune har 

godkendt takstbladet, hvor Skærum Vandværk har forhøjet det årlige bidrag fra 800 kr. til 

1400 kr., hvoraf 600 kr. er til opsparingen henimod en nødforsyning. Skærum Vandværk har 

således planer om at oprette to konti, en til daglig drift og en til opsparing. 

Der kan midlertidigt lånes penge fra den ene konto til den anden, for at undgå overtræk og 

negative renter.  

Skærum Vandværk har et overskud og en buffer hvis der skulle ske et nedbrud. 

 

Spørgsmål: Hvorfor har medlemmerne betalt 1000 kr. pr. medlem over en treårig periode?  

Svar: Medlemmerne vedtog på en generalforsamling at betale rentvandstanken gennem et 

fast årligt bidrag. 

 

OBS: Hvordan skal vi forvalte drift- og opsparingskontoen? Skal tages op på 

generalforsamlingen. Redegørelse følger på generalforsamlingen den 25. marts 2023. 

 

 

 

 


