
 

Side 1 af 2 
 

Rørvig Vandværk I/S                     Nyhedsbrev af 1.nov. 2020 
 
 
Dette er det første nyhedsbrev siden Kina blev ramt af Corona. Som så mange andre steder 
har Covid-19-pandemien også haft indflydelser for Rørvig Vandværk: Årets første 
repræsentantskabsmøde og interessentmødet, som begge har et vedtægtsbestemte 
afholdelsestidspunkter måtte flyttes til september måned grundet myndighedernes 
reduceret forsamlingsantal. Et af årets bestyrelsesmøder er blevet afholdt digitalt via Skype. 
 
 

 
 
Aflæsning af elektroniske målere: 
Vandværket begyndte aflæsningen af de 
elektroniske målere fredag den 30. oktober, 
som det også har været annonceret på 
hjemmesiden de sidste 14 dage af oktober. 
Aflæsning af alle målere forventes afsluttet i 
løbet af 14 dage.  

 

 
Takstblad for 2021: Takstbladet for 2021 blev vedtaget af repræsentantskabet den 

20. oktober og venter på godkendelse i Odsherred Kommune. I forhold til sidste år er prisen 
pr. kubikmeter reduceret med kr. 0,23, da det lovgivningsmæssige bidrag til drikkevands-
beskyttelse er bortfaldet fra 2021. 
 
 

Vedtægtsændringer: Disse blev endelig gokendte på repræsentantskabsmødet den 

20. oktober. De ændrede vedtægtsparagraffer § 9, § 24 og § 27 kan ses her. Kort fortalt 
handler det om følgende: § 9 restancer ved ejerskifte, § 24 kontinuitet i bestyrelsen (de 5 
medlemmer vælges for 2 år ad gangen, men forskudt med 3 medlemmer i ulige årstal og 2 
medlemmer i lige årstal), og i § 27 daglig leder (en neutral titel i stedet for forretningsfører). 
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Fornyelser af ledningsnettet: Renovering og udskiftning af gamle rentvands-

ledninger vil i løbet af året 2020 nå et niveau svarende til sidste år. De igangværende   
Renoveringer er områderne: Gl. Dybesøvej, Sæterstien, Solvænget, Rønnebærstien og Dalstien, samt 
Nordlandstien. 1,9 km. Bunden af Rishøjvej på sydspidsen af Nakke ca. 140 meter. Endvidere 
forventes igangsat renovering af de områder nord for Hov Vig, som mangler og ikke er berørt af den 
kommende kloakering. 

 
 

Prøvetagninger og analyser:  Seneste prøvetagning er foretaget den 19. oktober, 

viser et godkendt analyseresultat, efter 3 på hinanden følgende minimale overskridelse af 
grænseværdien for en parameter.  Se analyseresultatet på hjemmesiden her.  
 
 

Kildepladsundersøgelse og nyt vandbehandlingsanlæg: Da vandbe-

handlingsanlægget i Rørvig vandværk er fra 1980, er det utidssvarende og urentabelt. 
Vandbeholdere og filtre giver med mellemrum anledning til overskridelser af grænse-
værdierne i analyserne. I løbet af de sidste 2 måneder i 2019, blev det besluttet at få 
foretaget en kildepladsundersøgelse af vore boringer på Nakke halvøen. Formålet var at 
afdække om, der er vand af en god kvalitet og nok de næste 30 – 40 år i vandværkets 
boringers grundvandsmagasin. På et møde med det rådgivende ingeniørfirma Niras (19/6-
2020) blev kildepladsundersøgelsen fremlagt og gennemgået. Resultatet af undersøgelsen 
gav et positivt resultat. På den baggrund besluttede bestyrelsen, at der skal bygges et nyt 
vandbehandlingsanlæg inde i den gamle bygning. Der vil i løbet af 2021 blive arbejdet videre 
med dette projekt (Udbudsmateriale, styring, finansiering mv.) Hvis alt går efter planen, kan 
opførelsen begyndes i 2022. 
 
 

 

 
 
 
 

Rørvig Vandværk I/S  
 

På bestyrelsens vegne 
Finn Gustafsson 
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http://www.rorvigvand.dk/pdf/analyser/anal_2020-10-19.pdf

