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Bestyrelsen i Rebild Forsyning har i forbindelse med budgettet for
2022 vedtaget en stigning i vandafledningsbidraget
Bestyrelsen i Rebild Forsyning vedtog på sit seneste møde en stigning i vandafledningsbidraget til kr. 48,15 pr. m3 (inkl. moms) i 2022. Baggrunden er blandt andet et stigende
behov for at sikre de værdier, selskabet ejer.
”Rebild Kommune er inde i en meget positiv udvikling. Der er gang i hjulene i kommunen,
og det medvirker til et hastigt stigende aktivitetsniveau hos Rebild Forsyning. Og med et
stigende aktivitetsniveau følger et øget investeringsbehov”, siger Peter Hansen, bestyrelsesformand, Rebild Forsyning.
Betydelige investeringer
Rebild Forsyning skal i de kommende år foretage betydelige investeringer. Det gælder ikke
mindst i forhold til det eksisterende kloaksystem, som repræsenterer meget store værdier. Det er derfor vigtigt, at det vedligeholdes – til gavn for både nuværende og fremtidige borgere i Rebild Kommune.
”Det er nok de færreste mennesker, der til daglig tænker over, at et kloaksystem er endog
meget værdifuldt. Og det er vores ansvar at passe godt på det”, siger Peter Hansen.
Rebild Kommunes succes med at tiltrække både nye borgere og virksomheder er ligeledes
en del af baggrunden for et øget investeringsbehov. ”Kommunen udvikler sig, byerne vokser og vi siger goddag til mange nye borgere. Det betyder, at vi løbende har store udgifter
til udvidelse af kloaksystemet”, uddyber Peter Hansen. Rebild Forsyning har alene inden
for de sidste 10 år investeret ca. 70 mio. i byggemodninger.
Rebild Forsyning står akkurat som andre vandselskaber over for store miljømæssige udfordringer, som kræver investeringer – på både kort og langt sigt. Det handler blandt andet
om investeringer i løsninger til minimering af overløb af spildevand som følge af stadig
flere kraftige regnskyl. Det handler derfor også om at forhindre forurening af eksempelvis
vandløb og søer. Et eksempel på en investering til gavn for klimaet er den nye kloakledning, som i fremtiden vil føre det spildevand, der i dag ledes til Nørager Renseanlæg, til
Mariagerfjord Renseanlæg.

Det betyder stigningen i vandafledningsbidraget
Vandafledningsbidraget vil i 2022 være kr. 48,15 pr. m3 (inkl. moms) – sammenlignet med
kr. 37,85 pr. m3 i 2021. For en husstand med et forbrug på 100 m3 vand, betyder det en
bidragsstigning på ca. kr. 1.000,00 pr. år (inkl. moms).
Vandafledningsbidraget i Rebild Kommune vil i 2022 ligge på niveau med de omkringliggende kommuner.
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