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Takstblad for 2022: Takstbladet for 2022  blev vedtaget af repræsentantskabet på mødet 

den 26. oktober og godkendt af Odsherred Kommune den 15. december. I forhold til 2021 er alle 
taksterne uændrede.  
Se takstblade for de sidste 5 år på hjemmesiden  filer  takstblade. 
 

Prøvetagninger og analyser:  

Den seneste prøvetagning blev foretaget den 15. november 2021. 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. 

    
Fornyelser af ledningsnettet: Renovering og udskiftning af gamle rentvandsledninger 

har i året 2021 sat ny rekord med i alt 3,8 km. Det skete i området Chr. Petersens Vej med 
relevante sideveje, her beklager vi også for uregelmæssigheder i vandforsyningen i forbindelse 
med arbejdet. Hov Vig: Den planlagte renovering af ledninger nord for Hov Vig i 2022 er udsat, da 
kloakering i samme område også er udsat. Det betyder, at vi må finde et nyt omr 
 

 

 

http://www.rorvigvand.dk/pdf/takstblad/Takstblad_2022.pdf
http://www.rorvigvand.dk/pdf/takstblad/Takstblad_2022.pdf
http://www.rorvigvand.dk/pdf/analyser/anal_2021_11_15.pdf
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Beluftningsfiltre og kontrol og rensning af rentvandstanke: Rørvig Vandværk 

havde besøg af J.H. Dyk i efteråret dels for at inspicere sandfiltrene, som belufter råvandet (ilter) 
og dels for at kontrollere og rense rentvandstankene. Dykkere er nede i tankene ved dette job. 

 
  

  
 

 
Fjernvarme i Rørvig: I forbindelse med etableringen af fjernvarme i Rørvig by har der 

været en del overgravninger af vandledningerne på Nørrevangsvej. Dette har desværre været 
årsag til en del gener for de berørte forbrugere. Det beklager vi meget, men de ansatte har altid 
forsøgt at genetablere vandforsyningen, så hurtigt som muligt.  Odsherred Forsyning har i 
forbindelse med arbejdet og etableringen lejet et område på grunden Vandværksvej 18, til 
opstilling af en del skure til entreprenørerne.  
 
 

BNBO i Rørvig: I forbindelse med at etablere nye BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) 

omkring vores boringer på Nakke halvøen, blev det konstateret, at vi ikke havde fået opdateret 
vores indvindingstilladelser fra Odsherred Kommune siden 2011. Da arealernes størrelse omkring 
boringerne i høj grad afhænger af indvindingstilladelserne (antal m3 mv.) – er forhandling med de 
aktuelle lodsejere udsat. 
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