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Efter ca. 14 måneder uden nyhedsbrev – kommer der her en opdatering over begivenhederne på vandværket i 
den forløbne periode. 

 Året 2018 var et travlt år. I starten af året og hen over foråret, udlånte vi en del rent vand til Nykøbing 
Vandværk, som under renoveringen af deres ene vandværk i Rørmosen kun havde vandværket på Kingosvej til 
rådighed, som ikke kunne levere nok.   

Fornyelser af ledningsnettet: Renovering af Østergade og Smedestræde kom lidt forsinket i gang og 
udskiftningen af de gamle rør blev først tilendebragt, da sommeren var over os. Renoveringsarbejder i områder 
med asfalt er en del dyrere end i sommerhusområder med grusveje. Reetableringen er mere bekostelig. Der er 
også en del udfordringer i tilslutninger til helårshuse i den oprindelige Rørvig by, og skiltning i forbindelse med 
trafikomlægning. 

 

Renovering af Boring 5: En renovering af boring 5 på Brantebjerg skulle have været foretaget i august og 
september2018, men blev udsat i flere omgange – da brøndborerens aftaler med HOFOR trak ud. Den lovede 
renovering i december blev igen udsat til det nye år. 

 

Ansættelser: I løbet af efteråret måtte Rørvig Vandværk foretage en omorganisering af den daglige drift – da 
forretningsfører Allan Larsen fratrådte sin stilling. Teknisk assistent Jan Lyngberg blev udnævnt til driftsleder 
bl.a. med ansvar for den daglige drift og levering af rent drikkevand til alle vore forbrugere. Det betød blandt 
andet at formand og næstformand måtte deltage en del mere end sædvangligt i de daglige gøremål. I løbet af 
januar 2019 blev antallet af medarbejdere fordoblet, idet Jeanne Olander blev ansat som sekretær på deltid.  



Vandtårnet: De 2 teleselskaber (TDC og Telenor), som har lejet standplads til mobiltelefonantenner på 
vandtårnet, ansøgte i efteråret om tilladelse til at opsætte et nyt bærerør på 5 meter til placering af antenner. 
Dette indvilligede bestyrelsen i, da det formentlig betød en fortsat lejeindtægt mange år fremover. 
Nedenstående fotos er fra monteringen af det nye bærerør – nedenstående fotos er fra den 7/11 – 2018. 

  
 
 
 

 

Boring 5: I starten af 2019 blev det endelig Rørvig Vandværks tur til at få brøndboreren i gang på Brantebjerg. 
Den såkaldte overboring af den gamle boring, skulle, hvis alt gik vel, kunne trække det gamle stigrør op af 
jorden uden at det knækkede. I modsat fald skulle der laves en helt ny boring tæt på den oprindelige. Til alt 
held gik det efter planen. Det betød, at i de uger vor mest betydningsfulde boring ud af i alt 4 var ude af drift, 
kunne Rørvig Vandværk få hjælp fra Nykøbing Vandværk, som tilbageleverede det vand, de skyldte os. Dette er 
kun muligt, da vi har en rigtig god nødforbindelse ved Lyngkroen, som forbinder de 2 vandværker. Hvis alt går 
vel vil boring 5 være i drift igen om 1 – 2 uger. I ugen efter søndag den 19. maj – vil man prøvepumpe for at se 
om alt er i orden. Hvorefter boringen igen kan indgå i den daglige drift. 

På nedenstående foto fra 21. marts og 22. marts er boreriggen ankommet til Brantebjerg: 

  



 En del af det gamle stigrør er her trukket op. Det er tydeligt at se tæringerne på røret. Disse tæringer blev 
konstateret mere end et år tidligere ved en TV-inspektion. 

 

 

Prøvetagninger og analyser: I uge 20 har Dons Laboratorium taget prøver på de 4 boringer ({5, 6, 8 og 9}. Der 
analyseres for pesticidet med navnet: Chlorothalomil-amidsulfonsyre. Prøverne bliver sendt til Tyskland og er 
således u-akkrediterede, da danske analyselaboratorier ikke pt. er i stand til at foretage analyserne. Pr- 1/11 – 
2019 bliver disse analyser lovpligtige – men Odsherred Kommune har anmodet alle vandværker i kommunen 
om at foretage disse analyser allerede nu. Vandværket i Ledøje er blevet lukket grundet forekomst af dette 
pesticid. Resultatet af prøverne med tilhørende analyser vil blive offentliggjort på hjemmesiden når 
vandværket har modtaget dem. 

 

Ledningsfornyelse i foråret 2019: Rentvandsledninger og stikledninger på Lyngvænget i området Dybesø og 
Dybesøvej er blevet renoveret i løbet af april/maj måned. Denne renovering er gået temmelig gnidningsløst 
grundet den aktuelle tørkeperiode. Renoveringen er på 1 km og 350 meter. Arbejdet er netop blevet afsluttet. 

 

Husk det årlige ordinære Interessentmøde søndag den 19. maj kl.10 på Rørvig Centret – Nørrevangsvej 49. 
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