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Rørvig Vandværk I/S 
 

Nyhedsbrev 
30. juni 2022 

  
 
Dette er det første nyhedsbrev i år en uge efter Skt. Hans aften.  
Der er sket meget siden nyhedsbrevet i december 2021. 

 
Interessentmødet  
Som annonceret i forbindelse med den årlig 
opkrævning af vandafgifter i januar/ februar 
blev mødet afholdt den 15. maj. I et forsøg på 
at få flere interessenter til at deltage, blev der 
forsøgt en ekstra annoncering via SMS tættere 
på afholdelsen. Der kom en del flere i år end 
tidligere – men langt fra det mulige antal på ca. 
4000 interessenter.  

 

 
 

  

Boring 10 
I forbindelse med oprettelsen af nødforbindelsen ved 
Lyngkroen mellem Nykøbing Vandværk og Rørvig vandværk i 
2016 lovede Odsherred Forsyning at donere en boring på 
Nakke halvøen til Rørvig. Boringen skulle overgives, når 
Vandværket på Kingosvej blev nedlagt. Boringen blev modtaget 
i efteråret og blev den 10’ende i rækken af boringer. Efter en 
tinglysning og sammenkobling med råvandsledningerne på 
Nakke er Boring 10 indkørt og ser ud til at passe fint i vores 
indvindings strategi. 

Fjernvarme 
Idet levering af rent drikkevand er en 
samfundsmæssig opgave på linje med levering af 
fjernvarme, har Rørvig Vandværk udlejet en del af 
grunden på Vandværksvej til Odsherred Forsyning. 
På vandværket er vi i fuld gang med at ombygge tankene 
således, at vi kan udleje den yderste tank til Forsyningen. 
Vi forventer at være færdige senest i uge 26. 
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Takstblad for 2022: Takstbladet for 2022 blev vedtaget af repræsentantskabet den 

26. oktober 2021 og blev godkendt af i Odsherred Kommune den 15. december 2021.  

    
Fornyelser af ledningsnettet:  

Den planlagte fornyelse af området nord for Hov Vig er på ny udsat pga. udsættelse af kloakering af 
området. Der en igangsat en fornyelse af ledningsnettet på Vandværksvej og i sensommeren 
kommer turen til vænget.  
Samarbejdet med Aarsleff kører stadigvæk fint og der har den sidste måned kun været få 
graveskader når man tænker på deres opgaves størrelse, men ved hver graveskade sker der en 
partiel fornyelse af enten en stikledning, anboring eller ledning. 
AEA og OF har startet udgravningen til det nye varmeværk og SEAS har begyndt at gøre klar til den 
koblings station der skal stå i højre side af vandværkets indkørsel. 
 

Prøvetagninger og analyser:  Seneste prøvetagning er foretaget den 30. maj og 

viser et godkendt analyseresultat.  Se analyseresultatet på hjemmesiden her.  
 

Indvindingstilladelser: Seneste indvindingstilladelse (midlertidige)blev af Odsherred 

Kommune udstedt i forbindelse med en overboring af boring 6 tilbage i 2012. 
Rørvig Vandværk venter stadig på indvindingstilladelser på alle boringerne. Når disse ikke er 
på plads kan man heller ikke får fastlagt de borings-nære beskyttelses-områder = BNBO. 
 

Ny hjemmeside: 
En ny hjemmeside (website) med et mere 
moderne design er tæt på at gå i luften. 
Den kan betragtes på: www.rorvigvand.net  
og vil i nær fremtid blive koblet på det 
sædvanlige domæne: www.rorvigvand.dk    

  

 

 
 
 
 
 

På bestyrelsens vegne 
Finn Gustafsson 

webmaster 
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