
Østervrå Vandværk er gået digitalt 
Halvdelen af vandværkets forbrugere er gået over til digitale målere, og værket har, 
sammen med Østervrå Varmeværk fået sin egen hjemmeside. Vandkvaliteten er høj, 
og der er rigeligt af det. Driftsmæssigt vedligehold betyder stigning i vandprisen. 
 
Digitaliseringen har holdt sit indtog på Østervrå Vandværk, hvor der i løbet af året er 
foretaget 140 udskiftning af de manuelle vandmålere, til digitale modeller, som bl.a. 
gør aflæsningen betydelig lettere.  
 
Værkets seneste digitale skridt er oprettelse af en hjemmeside i samarbejde med 
byens varmeværk. Det betyder, at forbrugerne på adressen 
www.9750vandogvarme.dk selv kan orienterer sig om mange praktiske oplysninger, 
der vedrører de to værker.  
 
– Vi kan stadig glæde os over at have noget fantastisk godt vand, og der er rigeligt af 
det, lød det i formand Jørn Aagaards beretning. Forbruget af vand er faldenden fra 
157.233 m3 i 2014til 146.943 m3 i 2015 – svarende til et mindre forbrug på 10.290 
m3, og det på trods af at antallet af forbruger er uændret på 891.   
 
Driftsmæssigt har vandværksbygningen i Møllegade fået en overhaling med maling 
og forskønnelse af de omkringliggende arealer. Forsyningsrør er udskiftet på Vibevej 
og Enghavevej.  
 
I det nye år arbejder bestyrelsen på at få klarlagt, om filtrene på værket skal udskiftes 
og hvornår. Prisen for udskiftningen af filtrene, der er fra 1987, vil sandsynligvis løbe 
op i ca. 1 mio. kr.  
 
Prisen stiger 
Derfor er vandværket nødsaget til at hæve prisen på vandet med 1,25 kr. inkl. Moms, 
så prisen bliver 7,50 kr. pr. m3 inkl. moms. 
 
Østervrå Vandværks regnskab skal, som alle øvrige vandværkers, i 2015 leve op til 
årsregnskabsloven. – Vi har i de sidste mange år opfyldt mange af reglerne i loven, 
og bestyrelsen har fokuseret på ”hvile i sig selvprincippet”. Det vil sige, at der over 
en årrække skal være balance mellem vandværkets udgifter og indtægter – princippet 
indebærer, at der er fuld brugerfinansiering - vandværkets udgifter til etablering, drift, 
vedligehold, administration og forrentning af lån skal altså dækkes fuldt af bidrag fra 
forbrugerne.  
 
Til bestyrelsen var der genvalg af Lone Nielsen, Rasmus Skrejborg og Jesper Nielsen 
samt til suppleant er Kim Dybdahl.  
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