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Baggrund for mødet 

Formand for Skærum Vandværk, Jesper Mygind, startede med at byde velkommen og præsentere 
baggrunden for de<e møde. Igennem en årrække har der været drøBelser om, om forsyningen af vand Cl de 
104 husstande i Skærum skal komme fra Skærum Vandværk eller fra Frederikshavn Vand (Frederikshavn 
Forsyning). 

Et medlem har siden generalforsamlingen i 2022 sendt en skriBlig henvendelse Cl bestyrelsen i Skærum 
Vandværk, med påstand om at Bestyrelsen ikke har videregivet sande oplysninger Cl medlemmerne om 
konsekvenserne af en overgang Cl Frederikshavn Vand. Bestyrelsen har Cdligere forsøgt på bedste vis at 
videregive informaConerne fra Frederikshavn Vand Cl medlemmerne, men vurderer at det vil være godt 
med et informaConsmøde med repræsentanter fra Frederikshavn Vand. Derfor er de<e møde etableret, 
således at medlemmerne har mulighed for en direkte kommunikaCon med Frederikshavn Vand. 

Præsenta2on ved Frederikshavn Vand 

Frederikshavn Vand var repræsenteret ved projektleder og planlægger Rasmus og ledningsmester Jørgen. 

Rasmus indledte med at ridse Frederikshavn Vands organisaCon op. Frederikshavn Vand er et af 7 
selvstændige da<erselskaber, som er samlet i akCeselskabet Frederikshavn Forsyning, der er ejet af 
Frederikshavn Kommune. De agerer inden for Vandforsyningsloven nøjagCgt ligesom Skærum Vandværk. 
Den eneste reelle forskel mellem Skærum Vandværk og Frederikshavn Vand er, at Frederikshavn Vand har 
forsyningsforpligCgelsen for Frederikshavn Kommune, dvs. er der nedbrud på vandet i Skærum, så har de en 
forpligCgelse Cl at sikre, at vi får vand hurCgst muligt via en nødforsyning. Derudover er Skærum Vandværk 
drevet af frivillige, hvorimod Frederikshavn Vand er en alm. organisaCon/arbejdsplads. 

Rasmus understreger, at det er vigCgt at Forsyningen ikke forbindes med Kommunen, da Kommunen er 
myndighed, og dermed agerer over for Frederikshavn Vand ligesom Skærum Vandværk, på nær i forhold Cl 
forsyningsforpligCgelsen. 

Krav i forbindelse med en overgang 2l Frederikshavn Vand 

Hvis Skærum Vandværk skal overtages af Frederikshavn Vand er der følgende faktorer, som skal være i 
orden inden Frederikshavn Vand kan tage sClling Cl, om de ønsker at overtage Skærum Vandværk. Bemærk 
at alle omkostninger Cl at få bragt nedenstående forhold i orden påhviler Skærum Vandværk (= 
medlemmerne), idet Frederikshavn Vands kunder jf. Vandforsyningslovens §46, ikke skal stå dårligere ved at 
overtage et andet vandværk. Det samme vil gælde hvis Skærum Vandværk skal overtage et andet vandværk. 

• Tilkobling mellem Frederikshavn Vand og Skærum Vandværk via et pumpehus ved Clkoblingen på 
Lendumvej og via et rør der løber fra Skærum Vandværk Cl Lendumvej via Borgervej – esCmeret pris 
i 2022 niveau på ca. 950.000 kr. inkl. moms. Bemærk at prisen i mellemCden forventes at være 
steget med min. ca. 200.000 kr. Det er muligt at vi selv kan indhente et billigere Clbud. 
Frederikshavn Vand er gerne behjælpelige med vejledning, samt at skaffe Clbud på både materialer 
og entreprenør via deres ClbudsaBaler.  

Det 110 mm. Rør skal lægges i 1,2 m. dybde ved siden af vejen eBer aBale med lodsejerne. 

Rasmus bemærker at Frederikshavn Vand gerne betaler difference på materialer på det de vurderer 
at vi skal have, og det vi vurderer at vi skal have. Fx hvis de ønsker et 120 mm. rør og vi lægger 
minimum som er 110 mm.  
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• Etablering af stophaner på samtlige matrikler. Vi mangler stophaner på ca. 50 % matrikler idet 2 
matrikler deler en flere steder. Bemærk, at de husstande der får etableret en stophane ikke skal 
betale en ClslutningsafgiB (ClslutningsafgiBen er kun Cl etablering af vand på matrikler der ikke har 
vand).  

• Der skal etableres en kontravenCl på alle matrikler, således at vandet ved et nedbrud kan stoppes 
ved matriklen for at undgå forurening.  

• Ledningsne<et skal være opdateret, og alle ledninger på privat grund skal Cnglyses, der er kun en 
skitse flere steder. Sagen om Skærum Vandværks placering på Bojens jord uden Cnglysning blev 
drøBet.  

Det gør ingen forskel om ledningsne<et er 1 eller 100 år gammelt. Ledningsne<ets værdi beregnes 
ifm. en evt. overtagelse. 

• Alle Skærum Vandværks produkConsanlæg skal sløjfes eBer alle gældende regler. Det koster fx ca. 
10.000-15.000 kr. at nedlægge 1 boring + drænvandstank skal fyldes op. 

 
Spørgsmål fra de fremmødte: 

Anders spørger ind Cl nødforsyningen. Repræsentanterne fra Frederikshavn Vand forklarer, at det ikke er 
Frederikshavn Vands opgave at etablere forsyningsledningen, men Kommunen kan i kraB af 
myndighedsrollen pålægge Frederikshavn Vand/Skærum Vandværk at etablere ledningen. 

Gunnar bemærker, at jf. Kommunens gældende vandforsyningsplan år 2007-2019 (s. 32), så har Kommunen 
planer om at etablere en nødforsyning mellem Skærum Vandværk og Frederikshavn Vand via Borgervej, han 
mener derfor at Kommunen må kunne fortælle hvad status er på planen. Gunnar anbefaler at vi venter med 
at Clkoble os Frederikshavn Vand Cl der er et nedbrud eller forurening, da det så er Kommunens opgave iht 
forsyningsforpligtelsen at etablere nødforsyningen. Der er dog usikkerhed omkring om det er Skærum 
Vandværk eller Kommunen der har udgiBen Cl etableringen af nødforsyningen. 

Det drøBes at Stenhøj Vandværk blev nedlagt i 2019. Egentligt hører det område Cl Lendum/Hjørring, men 
kom på Frederikshavn Vand/Åsted. Stenhøj Vandværk havde en udgiB på 350.000 kr. + Cl at opdatere 
elementerne i de prakCske foranstaltninger i forbindelse med overtagelsen. Det skal bemærkes, at deres 
ledningsnet lå tæt på Frederikshavn Vands. 

Sagen om pesCcider i vandet ved Voerså Vandværk i 2016-2017 drøBes. Fordelen dengang var at 
vandværkets ledninger lå tæt på Frederikshavn Vands. 

Der spørges ind Cl hvad det vil koste hver husstand at overgå fra Skærum Vandværk Cl Frederikshavn Vand. 
Pt. kendes prisen ikke. Frederikshavn Vand kan udarbejde et budget Cl os på ca. 1 uge. Det er ikke klart, 
hvilke muligheder man har, hvis man ikke kan betale. 

Frederikshavn Vand oplyser at der ved en overgang Cl dem vil blive etableret gernaflæste målere på hver 
enkelt matrikel. Derfor vil de gerne ved en overgang Cl dem give et Clskud Cl VVS’er ifm. at han etablerer 
kontravenClen på matriklen.  

Side  af  2 3



Vandet fra dem vil komme fra de 2 kildepladser i Åsted/vandværket ved Rydal.  

Frederikshavn Vand bemærker at vi I Skærum Vandværk leverer vand af en god kvalitet, og fortæller at det 
generelt er en udfordring for dem at finde vand af en god kvalitet. Deres hovedforsyning er fra Åsted og 
Tolne, derudover har de 20 mindre kildepladser.  Det bemærkes at der i Brinkhus udvindes råvand, som 
behandles på Tolne Vandværk. 

Frederikshavn Vand oplyser, at den nuværende ClslutningsafgiB på et parcelhus er ca. 14.000 + moms og for   
landbrug ca. 20.000 + moms. De<e er aktuelt, hvis der bygges et nyt hus på en matrikel i Skærum 
Vandværks område, hvor der ikke er Clslu<et vand i dag. 

Den opsparing der blev vedtaget på Skærum Vandværks generalforsamling i 2022 drøBes. Selve 
opsparingen er først trådt i kraB 1.1.2023. Baggrunden er den proces der alCd ligger bag at priserne 
vedtages på generalforsamlingen, for dereBer at blive godkendt i Byrådet. 

Det videre forløb 

På mødet blev det klart at det er hensigtsmæssigt, at der ajoldes et møde med Kommunen inden 
generalforsamlingen, idet Kommunen som myndighed har svaret på de spørgsmål der mangler aklaring på. 

Der opfordres Cl skriBligt at sende spørgsmål Cl Skærum Vandværks bestyrelse inden mødet med 
Kommunen.  Der meldes en mødedato ud hurCgst muligt. 

Afrunding 

Formand Jesper Mygind afrundede mødet ved at takke Rasmus og Jørgen fra Frederikshavn Vand for deres 
deltagelse. 

Skærum Vandværks bestyrelse håber at mødet gav info Cl de fremmødte, samt grundlag for videre 
drøBelser. 

Jesper orienterede om, at der på Skærum Vandværks generalforsamling i 2022 blev beslu<et at gøre klar Cl 
at minimere udgiBen ved en evt. overgang Cl Frederikshavn Vand. Det gøres der ved at spare op. Hvert år 
skal vandværkets takst godkendes af Byrådet. Derfor kunne opsparingen der blev vedtaget i 2022 først 
træde i kraB primo 2023. Ændringer vedtaget på generalforsamlingen i 2023 vil derfor først træde i kraB 
primo 2024. 

Jesper informerer om, at det vand Skærum Vandværk producerer er af en god kvalitet jf. Kommunens 
kontrolprogrammer.
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