Information til Rise Vandværks andelshavere og forbrugere.
Vandkvalitet 2017.
Drikkevandet fra Rise Vandværk kontrolleres løbende igennem vandanalyser.
Vandanalyserne kan ses på vores hjemmeside www.risevand.dk under information-vandkvalitet.
På samme side er også en forklaring på de enkelte målinger.
Resultatet af vandanalyserne viste at drikkevandet fra Rise Vandværk i de ordinære analyser
overholder de krævede værdier med undtagelse af en enkelt måling, som viste et for lille
iltindhold i drikkevandet. Efter udskiftning af defekt iltstyringsmodul overholdes grænseværdien.
Medio 2017 blev der målt et for højt indhold af pesticidet Desphenyl-Chloridazon i drikkevandet
ved forskellige vandværker i Danmark. Dette medførte at drikkevandet fra Rise Vandværk også
blev analyseret for Desphenyl-Chloridazon. Analysen viste en overskridelse af grænseværdien.
Men efter ændring af indpumpningen fra vores boringer viste den seneste analyse foretaget
den 1/11 2017 at indholdet af Desphenyl-Chloridazon i drikkevandet nu er under grænseværdien.
I skemaet herunder er vist et uddrag af analyseresultaterne.
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Takster gældende for 2018.
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.
7,96 kr.
12,96 kr. incl. moms

Årlig abonnement
pr. stikledning

1.750,00 kr. incl. moms

Opgørelse af årligt vandforbrug sker for forbrugere med elektronisk vandmåler ved fjernaflæsning,
for øvrige forbrugere 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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