Information til Rise Vandværks andelshavere og forbrugere.
Vandkvalitet 2016.
Drikkevandet fra Rise Vandværk kontrolleres løbende igennem vandanalyser. I 2016 er analyserne
udført af AGROLAB Umwelt, Kiel. Der er i årets løb udtaget 4 vandanalyser.
Vandanalyserne kan ses på vores hjemmeside www.risevand.dk under information-vandkvalitet.
På samme side er også en forklaring på de enkelte målinger.
Et uddrag af analyserne ses nedenunder.
Målte
værdier
21
7,08 - 7,37
4,7 - 6,3
8,0 - 8,1
< 0,005
0
0
0-1
0-3
< 0,01 - 0,28

Hårdhed
pH
Ilt *)
Nitrat
Nitrit
Coliforme bakterier
E. coli bakterier
Kimtal 37 gr. C
Kimtal 22 gr. C
Pesticider (Glyphosat)**)

Grænse
værdier
5-30
7 - 8,5
>5
50
0,01
0
0
5 - 20
50 - 200
0,1

Måle
enhed
dH
mg/l
mg/l
mg/l
cfu/100 ml
cfu/100 ml
cfu/ml
cfu/ml
ug/l

*) Ved 2 analyser blev der målt et for lille iltindhold i vandet hos forbrugerne. En justering
af trykforholdene på vandværket har efterfølgende løst problemet.
**) En enkelt analyse viste for højt indhold af glyphosat i drikkevandet. En kontrolanalyse
foretaget af andet analysefirma viste intet indhold af glyphosat i drikkevandet.
Analyse foretaget af vores 4 boringer viste heller intet indhold af glyphosat i råvandet.
Og efterfølgende analyse viste intet indhold af glyphosat i drikkevandet.

Takster gældende for 2017.
Opkræves og administreres for Rise Vandværk af Ærø Vand, Marstal iht. indgået aftale.

Anlægsbidrag
pr. stikledning

30.000,00 kr. incl. moms

Vandpris
pr. kbm. til Rise Vandværk
pr. kbm. afgifter til staten
i alt pr. kbm.

5,00 kr.
7,81 kr.
12,81 kr. incl. moms

Årlig abonnement
pr. stikledning

1.750,00 kr. incl. moms

Opgørelse af årligt vandforbrug sker ved fremsendelse af selvaflæsningsbrev medio december.
Gebyr for manglende aflæsning og betaling kan ses på vores hjemmeside www.risevand.dk.
Betaling af vandpris og årlig abonnement sker 2 gange årligt.
1. opkrævning i februar med betaling medio marts, 2. opkrævning i juni med betaling primo juli.
Årsregulering finder sted ved 1. opkrævning.
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