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OM VANDVÆRKET 
Give Vandværk er et moderne vandværk, der over-
våges konstant, vedligeholdes løbende og udvides 
efter behov. Vandet indvindes fra vandværkets grund, 
hvorfra vores fem boringer årligt pumper 300.000 
m3 vand ud i det godt 150 km lange forsyningsnet, 
der ligger under Give by og omegn. Boringerne er i 
hhv. 60 meter og 120 meters dybde og henter vandet 
fra to forskellige grundvandsmagasiner. 

VANDBEHANDLING 
På vandværket bliver vandet først iltet, hvorefter det 
filtreres gennem et sandfilter, inden det pumpes ud i 
ledningsnettet.
Efter filtreringen er vandet okkerfrit, så du ikke 
risikerer misfarvning af dit vasketøj eller aflejringer i 
dine vandrør. Vand fra vandværket indeholder heller 
ingen aggressiv kulsyre, der kan ødelægge dine 
vandrør og medføre dårligt lugt.

VANDETS HÅRDHED 
Af hensyn til dosering af vaskepulver til vaske- og 
opvaskemaskine kan det oplyses, at vandets hårdhed 
er 8,5o dh eller blot middelhårdt.

VANDPRØVER 
Vandkvaliteten sikres gennem udtagning af vandprø-
ver, løbende gennem året. Dette sker i samarbejde 
med et godkendt analyseinstitut og Vejle Kommune, 
hvor Vejle Kommune er tilsynsførende myndighed.
Vi udtager løbende prøver til analyse fra såvel vand-
værket som ude hos vores forbrugere for at sikre, at 
vandet altid er af høj kvalitet. 

PESTICID 
Vandet i Give er uberørt af pesticidrester, herunder 
chlorothalonil-amidsulfonsyre, der har været meget 
omtalt i medierne. Vi testede særskilt for dette 
allerede i foråret. For at bibeholde vores høje drik-
kevandskvalitet opfordrer vi til at undlade brugen af 
sprøjtegift – både for private og erhverv.

VANDSPILD ER SPILD AF PENGE 
Vand fra Give Vandværk er stadig billigt. Det koster 
kun kr. 5,- pr. kubikmeter til vandværket. Hertil 
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kommer skatter, afgifter og afledningsbidrag til klo-
akken, hvilket betyder, at én kubikmeter vand alt i alt 
løber op i mere end kr. 50,-. Det bliver hurtigt dyrt at 
have en dryppende vandhane, et løbende toilet eller 
brud på et vandrør under gulvet. Hold derfor øje med 
dit vandforbrug – husk at aflæse måleren jævnligt, 
så du ikke kommer til at betale mere end nødven-
digt. Hvis din måler viser en infokode i displayet, så 
kontakt os venligst.

HOLD DIG ORIENTERET 
Du kan med fordel følge os på Facebook, hvor 
vi bl.a. informerer om afbrydelser i forsyningen i 
forbindelse med renovering af ledningsnettet mv. 
Du finder os på Facebook ved at søge på Give 
Vandværk. 

ER DU ENDNU IKKE FORBRUGER? 
Vi arbejder hele tiden aktivt på at tilbyde forsy-
ning til ejendomme beliggende i vores nuværende 
forsyningsområde, men som endnu ikke er tilsluttet 
vandværket. Overvejer du tilslutning til vandværket, 
så fortæller vi gerne om mulighederne. Tilslutnings-
bidraget er det samme uanset om du bor i byen eller 
på landet.
Ligger din ejendom udenfor vores forsyningsområde 
hører vi også gerne fra dig, da en udvidelse af vores 
forsyningsområde så kan være en mulighed.

VIDSTE DU, AT… 
…Give Vandværk er Vejle Kommunes største private 
vandværk. Værket ejes af vores ca. 2200 forbrugere 
og ledes af en bestyrelse med fem medlemmer, der er 
valgt blandt andelshaverne.
…det foretages elektroniske måleraflæsninger i 
hovedparten af vores forsyningsområde én gang i 
døgnet – på den måde tager vi aktiv del i bekæmpel-
sen af vandspild.
…der er monteret solceller på både vandværksbyg-
ningen og lagerbygningen, så vi bidrager med grøn 
el-energi til forbruget til produktion og levering af 
vand.
…du kan finde mere information på vores hjemme-
side www.givevand.dk.
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