Velkommen til Rebild Forsyning
Rebild Forsyning blev stiftet den 9. juni 2010 som følge af vandsektorloven, der blev vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009.
Lovens intension er at høste et effektiviseringspotentiale og at:
- adskille myndighed og drift
- indføre en statslig regulering af priserne i vandsektoren via
benchmarking og prisloft
- sikre forsyningssikkerhed og miljøbeskyttelse
- løsrive sektoren fra den kommunale økonomi
Rebild Forsyning er stiftet som et 100 % kommunalt ejet holdningselskab, Rebild Forsyning Holding A/S, med datterselskabet Rebild
Vand & Spildevand A/S.
Rebild Vand & Spildevand A/S varetager de driftsmæssige opgaver
indenfor vand og spildevand som hidtil blev udført af Rebild
Kommune. Det drejer sig om driften af de offentlige spildevandssystemer samt driften af Sejlstrup Vandværk.
Rebild Kommune varetager fortsat vandsektorens myndighedsrelaterede opgaver.

www.rebildforsyning.dk

Nyt logo
Rebild Forsynings nye logo er opbygget med sigt på, at der under Rebild Forsyning
Holding A/S kan stiftes flere forskellige forsyningsselskaber.
De 3 farvede pile udtrykker bevægelse, hvilket er fællesnævneren for mange
forsyningsarter – flow, strøm, cyklus og kredsløb er således typiske kendetegn for
området.
De 3 pile følges ad, hvorved de danner en helhed, samtidig med, at de hver især
symboliserer individuelle enheder.
Med den nu gennemførte stiftelse er Rebild Vand & Spildevand A/S symboliseret
ved en blå farve.

Organisation
Rebild Forsyning består af aktieselskaberne Rebild Forsyning Holding A/S og Rebild Vand &
Spildevand A/S. Selskaberne har fælles bestyrelse og direktion. Bestyrelsen består af 5 medlemmer udpeget af Rebild Byråd.
Bestyrelse
Formand:
Næstformand:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:

Mogens Schou Andersen
Søren Søe-Larsen
Ole Frederiksen
Morten V. Nielsen
Morten Lem

Direktion
Direktør:

Morten Aaby Nielsen

Rebild Vand & Spildevand A/S har ansat 15 medarbejdere fordelt med 8 medarbejdere i
administrationen og 7 medarbejdere i driften.
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Vi udfører TV-inspektion af:
• Huskloakker
• Nyanlæg
• Gl. kloakker
• Også af stikledninger – stik på stik
• Tilsluttet DTVK
• Spuling af kloakker
Kontakt os på Tlf. 98 39 23 32 eller E-mail: eriksen@eriksen-tv.dk

EnviPortalen - dit digitale knudepunkt
Med EnviPortalen har du nem webbaseret adgang til vores mange
førsteklasses softwareløsninger.
Saml trådende med:
EnviTrix

EnviDrift

EnviTronic

ED ProjektBank

Endvidere får du integreret helpdesk, mulighed for spørgeskemamodul,
altid nyeste programversion og automatisk backup af alle data.

www.envidan.dk

John F. Kennedys Plads 1K, 2. sal • DK-9000 Aalborg • Tlf.: 98 11 63 44

Gennem solid erfaring, et højt
serviceniveau og uddannede
medarbejdere har Haverslev El
specialiseret sig indenfor:
• Alt til det moderne landbrug
• Nybyggeri og vedligeholdelse af
erhvervs- og landbrugsejendomme
• Antenne- og dataanlæg
• Alt i el-installationer til privatboligen, herunder IHC Wireless
• Salg af hvidevarer og alt til lovligt
gør-det-selv arbejde
• Reparation af hvidevarer. Med
andre ord; alt hvad du behøver fra
en professionel el-leverandør.

Spildevand
Rebild Vand & Spildevand A/S ejer og driver det offentlige spildevandssystem i Rebild
Kommune. Det offentlige spildevandssystem består af ledningsanlæg, bassiner,
pumpestationer samt renseanlæg.
Ledningsanlæg
Der findes i alt ca. 500 km kloakledninger, som afleder spildevand fra ca. 9.000 ejendomme i kommunen. Ledningsanlægget er forbundet med pumpestationer, således
at spildevandet kan transporteres til selskabets renseanlæg.
Forsyningsområderne består af separatkloakerede områder (én ledning til regnvand
og én ledning til spildevand), fælleskloakerede områder (spildevand og regnvand
i én ledning) samt spildevandskloakerede områder (én ledning til spildevand). I de
separatkloakerede områder ledes regnvandet gennem bassiner inden udledning til
vandløb. I de spildevandskloakerede områder bortskaffes regnvand på egen grund.
Renseanlæg
Rebild Vand & Spildevand A/S ejer og driver 14 renseanlæg beliggende i og omkring
Bælum, Haverslev, Hellum, Korup, Nørager, Oplev, Stenild, St. Binderup, Øster Hornum
og Aarestrup. Renseanlæggene behandler ca. 550.000 m3 spildevand årligt.
Desuden transporteres der årligt ca. 1.000.000 m3 spildevand til behandling på
Aalborg Forsyning, Kloak A/S´s renseanlæg. Centraliseringen af spildevandsrensningen forventes udvidet for at opnå yderligere effektivisering på området. I løbet
af de kommende år forventes Øster Hornum renseanlæg således nedlagt.
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Sejlstrup Vandværk
Sejlstrup Vandværk ejes af Rebild Vand & Spildevand A/S.
Vandforsyningen leverer vand til Sejlstrup by og omegn.
Vandværket er beliggende på Aspvej 2, Sejlstrup, 9520 Skørping.
Sejlstrup Vandværk blev etableret i 1992, og forsyner i dag 32
forbrugere. Boringen er etableret i 37 m’s dybde. Sejlstrup Vandværk
har tilladelse til at indvinde 4.200 m3 vand årligt.
De øvrige vandværker i Rebild Kommune er private vandværker.
Henvendelse hertil skal ske direkte til det pågældende vandværk.

Intranet & ESDH
Intranet & ESDH fra det danske software- og konsulenthus, IntraNote a/s,
løfter intern viden til nye højder i små som store virksomheder i ind- og udland.
400 løsninger • 30 sprog • 40 lande • 250.000 brugere • Køreklare startpakker

Mere information:
www.intranote.dk
info@intranote.dk
+45 70269500

Forbrugsafgifter
Med stiftelsen af Rebild Forsyning er det besluttet at selskabet
Rebild Vand & Spildevand A/S skal varetage opgaven med opkrævning af samtlige forbrugsafgifter, som tidligere er håndteret
af Rebild Kommune.
Vi vil derfor fremover stå for opkrævningen af følgende forbrugsafgifter:
- Vandafledningsbidrag
- Vandafgifter for Sejlstrup Vandværk
- Statsafgifter på vand og spildevand
- Renovationsgebyrer
- Skorstensfejergebyr
Henvendelser vedrørende regninger skal derfor fremover ske til
Rebild Vand & Spildevand A/S.
Takster fremgår af www.rebildforsyning.dk
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Slamsugning & spuling/kloak TV
Kloak- & entreprenørarbejde
Belægning • Haveanlæg • Støbning
Dræning • Nedsivningsanlæg

•
•
•
•
•

Blenstrup
Maskinstation a/s
B.V.Electronic
Østerbro 5
7800 Skive

Entreprenør & kloak
Horsensvej 7, Blenstrup, 9520 Skørping, Tlf. 98 33 90 55
www.blenstrup-maskinstation.dk
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www.frontdata.dk

Lad din IT-drift ﬂytte hjemmefra. Med Front-data siger du ja til en
hverdag, hvor velfungerende IT er en selvfølge. Hvor datasikkerheden altid er i top. Hvor du kan tænke i udvikling frem for drift. Og hvor
uforudsete omkostninger aldrig er et tema. Med andre ord…
Velkommen hjem!
PS: Vi hjælper også forsyningsvirksomheder

Philip Heymans Allé 7
Box 191
2900 Hellerup
Tlf. 3334 4000
Fax 3334 4001
info@horten.dk
HORTEN.DK
Læs mere på horten.dk/energi eller kontakt
advokat Klavs V. Gravesen, kvg@horten.dk.

Problemer med kloaksystemet
Opstår der problemer med at aflede vand fra din ejendom, er det
vigtig først at undersøge, hvor problemet er opstået.
Rebild Vand & Spildevand vil derfor bede dig om, at undersøge din
skelbrønd inden du ringer til os. Hvis skelbrønden er tør, er problemet på egen grund, og du skal selv sørge for at få det løst. Er der
derimod vand i skelbrønden, tyder det på, at der er et problem i
den offentlige del af systemet, og forsyningen skal kontaktes.
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Ingeniør- og Entreprenørfirma
Lodsholmvej 41 • Postboks 9
9270 Klarup • Tlf. 98318400

Spørgsmål om
vand og spildevand?

10037

Kontakt
Claus Dalager
Telefon 25 29 46 10

Det er os der holder
kloakkerne rene...

og meget mere:

• Kloakservice
• Tankrensning
• Entreprenørarbejde • Industriservice
• TV-inspektion
• Sandrensning

Kloak- & Industriservice A/S

Døgnvagt 70 10 80 00
Aalborg • Skive • Hobro • Randers • Ebeltoft • Vejle

Vi udfører bla.:
• Nybyggeri
• Om- og tilbygning
• Kloakrenovering
• Projektering og myndighedsarbejde

Vagttelefonen kan benyttes ved driftsproblemer på kloaksystemet og ved driftsproblemer på Sejlstrup Vandværk.
Vagttelefon:

4178 7489

Kontaktoplysninger
Rebild Forsyning
Rebild Vand & Spildevand A/S
Jernbanegade 13
9610 Nørager
Telefon:
Email:
Web:

4178 7470
forsyning@rebildforsyning.dk
www.rebildforsyning.dk

• www. jsdanmark.dk • 290910 • Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir • Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier • Koncept: JS Media Tools

Vagttelefon

