
  Nyhedsbrev: 28. marts 2018    
 

Veharbejde i Rørvig By: Efter påske går Rørvig vandværk og Smedegården i gang med 

at forny ledningsnettet i Østergade og Smedestræde. Dette kan give anledning til 

trafikomlægning. Der har i løbet af de sidste par år været flere lækager og vandbrud i 

det gamle ledningsnet i byen, så nu er det på tide at få gjort  noget ved de gamle rør. 

Arbejdet forventes færdiggjort lige efter Pinse. Se mere her. 

 

Intererssentmøde: Det årlige interessentmøde finder sted den 13. maj fra kl.10:00 i 

Rørvig Centrets lokaler, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig. Nærmere information 

udsendes senere som nyhedsbrev. 

 

Nye vedtægter: Vandværkets vedtægter er blevet ænret primært omkring udsendelse 

af information. I lighed med andre virksomheder og offentlige instanser har Rørvig 

Vandværkr valgt at reduceree udgifter til forsendelser. Dette sker ved at anvende 

elektronisk formidling i forbindelse med indkaldelser til bestyrelses-, 

repræsentantskabs- og interessentmøder. Se de nye vedtægter her.   

 

Nyhedsbreve: Fortæl gerne venner, naboer og bekendte om muligheden for at tilmelde 

sig nyhedsbreve på hjemmesiden. Fremover vil det være den måde, man kan få tilsendt 

oplysninger og indkaldelse til det årlige interessentmøde, samt årsberetning, regnskab 

og aktuelle navne på bestyrelse og repræentanter. Tilmelding her. 

 

Nyt regulativ: Repræsentantskabet har vedtaget at anvende standardregulativet for de 

forbrugerejede drikkevandforsyninger i Odsherred Kommune. Det nye regulativ kan 

findes på hjemmesiden. 

http://rorvigvand.dk/Fornyelse_Qstergade_Smestraede.pdf
http://rorvigvand.dk/pdf/vedtaegt/Vedtaegt_2018.pdf
http://rorvigvand.dk/newsletter.php
http://rorvigvand.dk/pdf/regulativ/regulativ_2017.pdf


Vandkvalitet: Rørvig Vandværk er meget opmærksom på at levere godt og rent 

drikkevand. Til alt held bor vi i et område med et tykt kalklag i undergrunden, hvilket er 

med til at beskytte råvandsmagasinerne på Nakke-halvøen mod nedsivning af 

pesticider. Omvendt giver kalklaget meget hårdt vand (kalkholdigt). Ved seneste 

analyse af vandets hårdhed den 15/1 -2018 er indholdet af kalk på 17 dH. 

 

Generelt om analyser: Rørvig vandværk tager 3 – 4 årlige lovpligtige analyser, 

derudover tages ekstra analyser når det skønnes nødvendigt. Når vi i dagspressen med 

jævne mellemrum hører om pesticider og andre forureninger, kontakter vandværket 

dels Odsherred Kommune og dels Dons Laboratorium, for at følge op på en evt. aktion. 

Sidste specialaktion var i efteråret 2017 med analyser af råvandet specielt for pestic-

idet: desphenyl-chloridazon. Der var ingen spor af dette pesticid eller andre pesticider. 

En størrre overskridelse af grænseværdien for kim 22 den 7. marts 2018, blev meldt til 

kommunen og fulgt op af en ny prøve den 19. marts, som blev analyseret til at være 

klart under grænseværdien. Konklusion: Prøven den 7/3 var fejlbehæftet. Alle analyser 

er tilgængelige på hjemmesiden – se seneste analyse (19/3-2018) her. 

 

GDPR: Et Eu-direktiv medfører en ny i persondatabeskyttelseslovgivninig, dette vil 

påvirke Vandværkets håndtering af persondata og skal være implementeret senest 

25/5 - 2018. 

 

Nye Vandmålere: I løbet af  2018 vil de sidste ca. 900 gamle målerer blive udskiftet til 

nye elektroniske målere. Så vi fra 2019 udelukkende aflæser målerne elektronisk. 

Rørvig Vandværks bestyrelse og ansatte ønsker alle en god påske.    

 
Pbv  

Finn Gustafsson 

Bestyrelsesformand 

http://rorvigvand.dk/pdf/analyser/anale_2018_03_19.pdf

