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Rørvig Vandværk I/S                                                               
Nyhedsbrev  

Hellig 3 konger 6. januar 2023 

 

  

 

Prolog: Efter et halvt år på vandværket siden sidste nyhedsbrev – er det på tide at udfylde 
dette tomrum. For at gøre alle opmærksomme på, at vandværket ikke er kommunalt, men ejes af 
os alle, har bestyrelsen besluttet – at afslutte alle meddelelser (SMS mv.) med teksten :Med 
venlig hilsen dit vandværk. 
 
Rørvig Vandværk bliver grønnere. I løbet af dette år vil der blive installeret solceller 
på Rørvig Vandværk. På denne måde vil der kunne spares en del på elregningen. Der anvendes 
elektricitet til mange ting på vandværket – ikke kun til lys og elektronik men også til en del 
pumper som i sidste ende sørger for at sende rent vand ud til forbrugerne med et vist tryk. Det 
bliver interessant om, vi kan blive selvforsynende i sommerhalvåret. 
 
UV-anlæg: Rørvig Vandværk installerer et Ultraviolet lysbehandling ved evt. bakteriel 
forurening.  Bruges kun i situationer hvor der konstateres f.eks. E-coli forurening i ledningsnettet 
– ude hos brugerne. Gør RVV mindre sårbar over for bakteriel forurening - særligt fordi vi har et 
ét-strenget anlæg 
 
Takstblad for 2023: Takstbladet for 2023  blev vedtaget af repræsentantskabet på mødet 
den 25. oktober og godkendt af Odsherred Kommune den 8. december 2022. I forhold til 2021 og 
2022 er alle variable bidrag uændrede mens det faste bidrag er blevet hævet. Denne forøgelse af 
bidraget, skal ses som en imødegåelse af inflationen, som også påvirker vore udgifter.  
Se takstblade for de sidste mange  år på hjemmesiden  filer  takstblade. 
 

 

http://www.rorvigvand.dk/pdf/takstblad/Takstblad_2022.pdf
https://rorvigvand.net/filer/
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Prøvetagninger og analyser:  
Den seneste prøvetagning blev foretaget den 17. november 2022. Se analyseresultatet . 
I løbet af hele året er der foretaget mange prøvetagninger. Der er tager de sædvanglige 
lovpligtige analyser, herunder er der taget prøver med henblik på pesticider (TFA og PFOS). 
 Der er ikke fundet pesticider over gældende grænseværdier i prøverne. Samtlige analyser viser, 
at Rørvig Vandværk har noget godt drikkevand. Ved det seneste GRAND PRIX i august 2019 blev 
Rørvig Vandværks vand bedømt til det næstbedste i Danmark. Dette Grand Prix har desværre ikke 
været afholdt siden. Se hjemme siden for analyseresultater under filer  
 
Fornyelse og renovering af tag på 
vandværkets produktinsbygning: 
Tagpladerne, eternit fra 1980) er nu så slidte, 
at det skal ske en udskiftning – endvidere er 
vindskeder og sternbrædder også medtaget. 
Vi undersøger muligheden for om dette 
arbejde kan kombineres med opsætning af 
solceller  

Fornyelser af ledningsnettet: Renovering og udskiftning af gamle rentvandsledninger 
har i året 2022 været sat lidt i bero. Dog er det lykkedes at renovere mindre strækninger i den 
gamle by i forbindelse med fjernvarmearbejdet.  
 
Fjernvarme i Rørvig - Status: I forbindelse med etableringen af fjernvarme i Rørvig by 
var der en overgang problemer med dele til varmepumpen. Det betød at Odsherred Forsyning i 
en kort periode var nødt til at levere – fjernvarmen med et midlertidigt oliefyr – men i løbet af 
efteråret kunne leverancen ske på en grønnere måde med en EL-DREVET luft til-vand-varme-
pumpe.  
 
BNBO og indvindingstilladelser i Rørvig - status: Vi venter stadig på 
indvindingstilladelser til de 5 boringer på Nakke halvøen. Derfor intet nyt om dette. 
 
 

 

Dit Vandværk 
ønsker alle 

interessenter og 
forbrugere 

et godt nyt år 2023 
p.b.v. 

Finn Gustafsson 
Næstformand  

 

 

http://www.rorvigvand.dk/pdf/analyser/anal_2021_11_15.pdf
https://rorvigvand.net/filer/

