Indberetning af oppumpede vandmængder
Det er ligesom tidligere år muligt at indtaste årets vandforbrug via internettet.
Ringkøbing-Skjern Kommune håber, at det er en lettelse for ejerne af indvindingsanlæggene.
Samtidig vil det for Kommunen betyde en væsentlig arbejdsbesparelse ikke at skulle indtaste
de modtagne oplysninger fra indberetningsskemaerne.
Ved spørgsmål kan du kontakte Dorthe Bork på tlf. 99 74 11 44 eller Susanne Plesner på tlf.
99 74 13 63.
Fremgangsmåde:
1. Gå ind på følgende link http://www.rksk.dk/oppumpetvand
2. Vær opmærksom på at det er ”indvindingsanlæg” der er valgt.
3. Du logger ind med brugernavn og adgangskode, som fremgår af det brev, du har
modtaget vedrørende indberetning af oppumpede vandmængder.

4. Når der er logget ind, vises der forskellige oplysninger, som kommunen har registreret
for anlægget. Hvis der er kommentarer for disse, kan de tilføjes i bemærkningsfeltet
allernederst på web-siden.
5. For at du kan modtage en kvittering for din indberetning, skal du under
”Anlægningsoplysninger” i højre side (nederst i det grønne felt) tilføje din e-mailadresse. Hvis den allerede står der, bedes du tjekke, om den er korrekt og eventuelt
skrive den korrekte ind. Husk at klikke på ”Gem kontaktoplysninger”, ellers registreres
ændringerne, du har foretaget, ikke.

6. Der kan nu indberettes oppumpede vandmængder.
Under ”Ny indberetning” kan der vælges at indtaste under ”m3” eller ”målerstand”.
Under ”m3” indtastes den samlede indvundne mængde af vand i kubikmeter og
eventuelt supplerende data.
Ved valg af ”målerstand” kan indtastes start og slut stand for måleren.
OBS: DER SKAL ALTID INDBERETTES ANTAL KUBIKMETER, FOR AT DER ER KORREKT
INDBERETTET!

7. Når alle indberetningens oplysninger er indtastet, sendes data til kommunen ved at
klikke på Indberet-knappen nederst på siden. Når oplysningerne indberettes med denne
knap, vises der en web-side, der bekræfter indberetningsregistreringen:

Samtidig vil der blive sendt en e-mail med de indberettede oplysninger til den emailadresse, som du har opgivet.

Husk:
-

indberetning af oppumpede vandmængder skal ske hvert kalenderår inden
den følgende 1. februar.

-

at indberetning er en del af krydsoverensstemmelseskontrollen.

