
 
 

1 
 
 

 
 

Rørvig Vandværk I/S 
Vandværksvej 18 · 4581 Rørvig · Telefon 59 91 83 82 
 www.rorvigvand.dk · kontor@rorvigvand.dk 
Tlf. tid mandag, tirsdag og torsdag kl. 10-12 

 

maj 2019 
 
 

 
 

  

 
Ordinært årligt interessentmøde 

afholdes i Rørvig Centret 
Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig 

søndag den 19. maj 2019, kl. 10.00 
 

Dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning for året 2018 
3. Regnskab for driftsåret 2018 
4. Budget for det kommende driftsår 

PAUSE 
5. Valg af repræsentanter og suppleanter 
6. Eventuelt 

p.r.v. 
Finn Gustafsson 

mailto:kontor@rorvigvand.dk


 
 

2 
 
 

Bestyrelsens beretning for året 2018 
 
Det har været et travlt år på Rørvig Vandværk, renovering af Østergade og Smedestræde, GDPR og afskedigelse af 
forretningsfører sidst på året med outsourcing af flere opgaver.  Rørvig Vandværk havde pr. 31. december 2018 
registreret 3903 interessenter med måler og fast grundtakst. Der er 52 interessenter uden måler, som betaler fast lavere 
grundtakst for ubebygget grund.  Derudover afregner 21 ekstra takst i forbindelse med udlejning/erhverv/ejerlejlighed 
og lign. med kun 1 måler, svarende til 121 med fast grundtakst. Mellem 700 og 800 interessenter er fastboende. Der er i 
alt registreret 7 nye interessenter i løbet af 2018. 
 

Lidt statistik 2018 2017 Ændring Pct. 
ændring 

Udpumpet rent vand m3 195.247 186.796 8.451 +5% 
Målerafregnet forbrug m3 170.148 146.556 23.592 +16% 
Samlet vandspild m3 25.099 40.240 -15.141 -38% 

 
Vandforbruget 
 
Vandforbruget toppede som vanligt i juli, hvor der blev udpumpet 33.995m3, og største døgnforbrug blev ligeledes målt 
i juli med 938 m3 mod 1.237 m3 i juli måned 2017 (tallet 938 er ikke retvisende – da vand fra Nykøbing ikke er medregnet). 
 
Det beregnede vandspild/ledningstab i 2018 udgør 13 % af den udpumpede vandmængde. Der er 10 % afgiftsfrit 
vandspild, svarende til 19.525 m3, og dermed er det afgiftspligtige vandspild 5.574 m3, hvilket efter reduktion med 1.000 
m3 i henhold til Vandafgiftslovens § 7, stk. 3, giver en udgiftsført afgift på vandspild på i alt kr. 28.588. Til sammenligning 
udgjorde ledningstabet i 2017 21,5 % af den udpumpede vandmængde og med en statsafgift på kr. 128.500. 
 
Vandkvaliteten 
 
Kvaliteten af det rene vand blev i 2018 kontrolleret mange gange, både de lovpligtige prøver samt en del ekstra 
prøvetagninger, hvor vandet blev analyseret for bl.a. opløste stoffer, pesticider, bakterier og kim. Kim 37 er ikke længere 
lovbefalet, men vi har valgt at fortsætte med denne analyse, fordi vi mener, forbrugerene fortjener ekstra oplysninger om 
kvaliteten.  

  2017 2018 Maks. Grænseværdier 
Jern 0,01 mg/l 0,0105 mg/l 0,1 mg/l 
Mangan 0,001 mg/l 0,0055 mg/l 0,02 mg/l 
Hårdhed 16 dH 17 dH - 
Kimtal 37  3,7 pr. ml 4,7 pr. ml Tidl. 5 pr. ml 
Kimtal 22 12,7 pr. ml 44,8 pr. ml 50 pr. ml 

 
 2017 2018 Maks. Grænseværdier 

Jern 0,01 mg/l 0,011 mg/l 0,1 mg/l 
Mangan 0,001 mg/l 0,01 mg/l 0,02 mg/l 
Hårdhed 16 dH 17 dH - 
Kimtal 37 6 pr. ml 12 pr. ml Tidl. 5 pr. ml 
Kimtal 22 19 pr. ml 200 pr. ml 50 pr. ml 

Alle prøver er taget på rent vand afgang vandværk 
 

Analyser taget i årets løb for ikke tidligere målte pesticider har alle været under grænseværdierne. (se pesticidernes navne 
på hjemmesiden under udvidet analyser 3/12 - 2018) 
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Vandtårnet 

Aftalen med teleselskaberne Telenor og TDC om leje af standplads for deres mobiltelefonantenner på vandtårnet 
fortsætter som hidtil. Den årlige lejeindtægt i 2018 udgjorde kr. 91.334 – hvilket efter afskrivninger og omkostninger 
giver en skattepligtig indtægt på kr. 3 pr. interessent. Der blev i slutningen af året 2018, opsat et længere bærerør til 
antennen. Endvidere var forhandlinger om salg af vandtårnet til TDC også på tale – men er siden løbet ud i sandet.  

 
Vandværket  
Der er igangsat en oprydning i den gamle kontorbygning. Dokumenter af ældre dato skal digitaliseres og gemmes i 
skyen alternativt i en brandsikker boks. Den gamle boks i Danske Bank skal tømmes og opsiges.   
Samarbejde med OF i 2018 har på trods af en del udfordringer med opkrævninger af takster og rykkere fungeret bedre 
end i 2017. Det tekniske og administrative samarbejde fortsætter i 2019. I forbindelse med Odsherreds Forsynings 
ombygning af Rørmosen, som blev åbnet i maj 2018, har Rørvig Vandværk modtaget en del af det lånte vand retur i 
årets løb, tilbageleveringen forventes afsluttet marts 2019.  

 
Investeringer 
Vandmålere: Der blev i 2018 udskiftet de sidste 2 partier (ca. 900) målere til nye elektroniske målere i områderne 
Rørvig By og Nakke. 
Fornyelse af rentvandsnet: I 2018 blev der i perioden forår/sommer fornyet ledninger i Østergade og Smedestræde. 
Udskudte investeringer.  
Råvandsnet: Overboring af boring 5 blev i løbet af 2018 udsat i flere omgang, da en aftale med HOFOR forhindrede 
brøndboreren i at gå i gang. Arbejdet forventes igangsat medio marts 2019. 
Nyt vandværk: For at have sikkerhed for at det nuværende vandværk kan holde en del år endnu, er det besluttet, at lave 
en TV-inspektion af bjælkelaget i bunden af filtrene i efteråret 2019. Det nye vandværk er ifølge prognose anført til tkr. 
14.550. Tidspunktet for investeringen er dog afhængig af en række beslutninger om den fremtidige vandforsyning i 
Odsherred, og der er derfor risiko for, at investeringen gennemføres senere end 2021. 
 
Takster 
Taksterne for 2019 blev fastlagt af repræsentantskabet den 23. oktober og efterfølgende godkendt af Odsherred 
Kommune den 5. november. I forhold til 2018 er grundtaksten ændret, således at grunde med målere er steget med kr. 
250 og ubebyggede grunde er steget med kr.125  
 
Regnskab/budget 
Som det fremgår af regnskabet, blev resultatet efter afskrivninger en overdækning (tidligere kaldt overskud) på tkr. 
1.200 og dermed tkr. 225 mere end den budgetterede overdækning. Ved årsskiftet var kassekreditten trukket med tkr. 
1.319. Budgettallene for de næste 5 år viser, at Rørvig Vandværks økonomi er udfordret, men prognose og 
investeringsplan viser tilsammen, at Rørvig Vandværk igen om 5 - 10 år vil have nedbragt kassekreditten til et 
acceptabelt niveau. 
Nærværende resultatopgørelse og balance er et uddrag af den officielle årsrapport for 2018 for Rørvig Vandværk I/S. 
Årsrapporten er fremlagt til eftersyn på vandværkets kontor.  
Der var 13 interessenter, som i maj måned 2018 skulle have lukket for vandet, da de ikke havde reageret på hverken 1. 
eller 2. udsendte betalingspåmindelse (rykker). Der blev lukket for 3, 2 dødsboer 1 tvangsauktion. Alle er genåbnet igen 
efter salg uden betaling. 
 
Afsluttende bemærkninger 
Rørvig Vandværks hjemmeside har fortsat adressen www.rorvigvand.dk. Her kan man bl.a. tilmelde sig SMS-service, 
finde det aktuelle takstblad, vedtægterne, regulativet, analyser for lovpligtig rentvandskontrol samt medlemsoplysninger 
om repræsentantskabet med suppleanter og bestyrelsen.  
 

p.b.v. 
Finn Gustafsson 

Formand 
 
  

http://www.rorvigvand.net/
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Takstblad 2019 

 
 

 Takst Statsafgift Moms Ialt 

Grundtakst pr. husstand eller 
erhvervsenhed *) 

1330,00 0 332,500 1.662,50 

Årligt bidrag til indsatsplaner 5,00 0 1,25 6,25 
Vandpris: kr./ m3 6,00 6,37 3,09 15,46 
Ubebygget grund 550,00 0 137,50 687,50 
Årligt bidrag til indsatsplaner 5,00 0 1,25 6,25 
Anlægsbidrag (almindeligt) **) 14.000,00 0 3.500,00 17.500,00 
Rykkergebyr 100,00 0 0 100,00 
Genåbningsgebyr 1.500,00 0 375,00 1.875,00 
Flytteafregning 100,00 0 25,00 125,00 
Administrations- / fakturerings-
gebyr 
(PBS og e-boks kunder fritaget) 

 
24,00 

  
6,00 

 
30,00 

 
*) Ved kombineret bolig og erhverv beregnes der dog kun 1 grundafgift, hvis forbruget 
er under 200 m3 pr. år. 
**) Det almindelige anlægsbidraget består af: 
Anlægsbidrag til hovedanlæg. ................................................................... 2.000,00 
Anlægsbidrag til forsyningsledninger ........................................................ 6.000,00 
Anlægsbidrag til stikledninger .................................................................. 6.000,00 

 

Anlægsbidrag i alt, eks. moms. ............................................................ 14.000,00 

 

 

Anlægsbidrag til hovedanlæg og forsyningsledninger modsvarer værdien af vandværkets eksisterende faste anlæg. 
Anlægsbidraget til stikledninger dækker etableringen af en normal stikledning fra forsyningsledningen til brug for 
den ny interessent. Målerbrønd er ikke inklusiv. 

Ved tilslutning af storforbrugere, der nødvendiggør nyinvesteringer til forøgelse af kapaciteten af vandværkets 
fasteanlæg, for eksempel ny boringer, råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, trykforøgeranlæg, 
forsyningsledninger eller lignende, vil der 
efter individuel forhandling blive opkrævet et særskilt anlægsbidrag til disse formål, og taksten for en sådan 
storforbruger vil med kommunalbestyrelsens godkendelse blive fastsat specielt. 

Opkrævninger fra Rørvig Vandværk varetages af Odsherred Forsyning. 
Spørgsmål til regningen rettes til Kundeser- vice på tlf. 7012 0049 eller e-mail: info@ odsherredforsyning.dk 

 

Takstbladet er godkendt af Odsherred Kommune d. 5. november 2018. 
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Repræsentantskabet 

21 Repræsentanter:  

Sognet er opdelt i 2 valgkredse: 6 interessenter med fast bopæl i Rørvig & 15 øvrige interessenter 

 
 

6 fastboende repræsentanter 
 

På valg Navn Adresse Tlf. Mobil 
2019 Bjarne Petersen Nakke Hagevej 16, 4500 Nykøbing  59932527 40194527 
2019 Jackie Lindegaard Ved Møllen 11, 4581 Rørvig 22267094 22267094 
2020 Orla Pedersen Toldboden 3, 4581 Rørvig 0 23308732 
2020 Peter Ellegaard Amalievej 3, 4581 Rørvig 46354646 20263410 
2021 Ove de Klauman Graudebjergvej 26, 4500 Nykøbing  59918478 28968478 
2021 Peter Saxild Toldbodvej 51, 4581 Rørvig 60720233 60720233 

 
  

mailto:nakkehagegaard@c.dk
mailto:jackie@lindegaardbyg.com
mailto:toldboden@privat.dk
mailto:pel@rfst.dk
mailto:oveklauman@gmail.com
mailto:petersaxild@gmail.com
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15 øvrige repræsentanter (sommerhuse) 

 
På valg Navn Adresse Tlf. Mobil Sommerhus adr. 

2019 Elna Østergaard 

Harretoften 20, 
Svogerslev,  
4000 Roskilde 

51705826 51705826 Kongelundsvej 24 ,4581 

2019 Erling Rørdam 

Ørbækgårds Alle 
222,  
2970 Hørsholm 

45867040 23307949 Sæterstien 8,4581 

2019 Mogens 
Brønnum 

Løvkærparken 19, 
4030 Tune 40481839 0 Fyrreåsen 6,4581 

2019 Henrik Toft 

Gillesager 
124,1.tv., 2605 
Brøndby 

36757646 0 Kongelundsvej 20,4581 

2019 Mogens Bjerre 

Randvolden 24, 
2730 Herlev 40803402 40803402 Højlyngen 23,4581 

2020 Jens Gjaldbæk 

Lille Strandvej 26, 
5, -5 ,  
2900 Hellerup 

28551721 28551721 Birkebovej 25,4581 

2020 Anne-Marie 
Petersen 

Tinggårdsvej 28, 
4030 Tune 22372403 22372403 Tværvej 12,4581 

2020 Finn Gustafsson 

Præstehusene 112, 
2620 Albertslund 43632799 26332799 Birkebovej 29,4581 

2020 Keld Marcussen 

Kong Eriks Have 
27, 1. th. ,  
2765 Smørum 

61726806 61726806 Høvedvej 50,4581 

2020 Henrik Sønksen 

Fordresgårdvej 36, 
2400 NV 0 30668660 Koglevej 7,4500 

2021 Niels Holte 

Ved Skoven 15, 
4300 Holbæk 21620616 21620616 Blåbærvej 25,4500 

2021 Stefan Bruhn 

Torsvang 33,  
2800 Kgs. Lyngby 0 20402966 Sonnebjerg vænge 3,4581 

2021 Ulrik de 
Neergaard 

Hvidestensparken 
1E, 2630 Taastrup 43996773 20404024 Femvejen 7,4581 

2021 Niels Henning 
Johansen 

Jyllingehøj 9, 
 4040 Jyllinge 46788938 40818550 Chr. Petersens vej 25,4500 

2021 Rene Erik 
Madsen 

Olymposvej 2,1.tv.,  
2300 København S 0 0 Birkebovej 6,4581 

 
  

mailto:elnaostergaard@gmail.com
mailto:roerdam@privat.dk
mailto:bronnum@tunenet.dk
mailto:bronnum@tunenet.dk
mailto:henriktoft@pc.dk
mailto:mogens.bjerre@gmail.com
mailto:jensgjaldbaek@gmail.com
mailto:annemariepetersen664@gmail.com
mailto:annemariepetersen664@gmail.com
mailto:figu@dtu.dk
mailto:marcussen@smoerumnet.dk
mailto:henrik@soenksen.dk
mailto:holte@nhkurser.dk
mailto:stefan.andersen.bruhn@gmail.com
mailto:ulrik@de-neergaard.dk
mailto:ulrik@de-neergaard.dk
mailto:johansen@arch-advice.dk
mailto:johansen@arch-advice.dk
mailto:renemadsen@comxnet.dk
mailto:renemadsen@comxnet.dk
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Suppleanter til Repræsentantskabet 

9 Suppleanter 

Sognet er opdelt i 2 valgkredse:  

3 suppleanter med fast bopæl i Rørvig og 6 suppleanter for øvrige interessenter 

 
3 fastboende suppleanter 

 
På valg: Navn Adresse Tlf. Mobil: 

2019 Susanne Borch-Jensen Østergade 11,4581 Rørvig 30319099 30319099 

2020 Kim Henriksen 

Henry Jacobsens vænge 3,  
4581 Rørvig 21789201 21789201 

2021 Michael Dinesen  Vestervangen 8, 4581 Rørvig 0 233771340 
 

 
6 øvrige suppleanter (sommerhuse) 

 
På valg: Navn Adresse Mobil Sommerhus adr. 

2019 Søren Tarp 

Skovbovej 92A,  
3500 Værløse 25397486 Henrik Petersens vænge 18, 4581 

2019 Vakant 

 0  
2020 Vakant  0  
2020 Vakant  0  

2021 Bo Arup 

Ordrupvej 96, 2.tv.,  
2920 Charlottenlund 81713553 Kongelundens Tværvej 3, 4581 

2021 Flemming 
Anning 

Azaleavej 7,  
2000 Frederiksberg 40538742 Gyvelvænget 9, 4581 

 
Enhver interessent kan foreslå kandidater til valgene, uanset hvilken kreds forslags- stiller og kandidat tilhører.  
Opstilling sker i den kreds, kandidaten tilhører. Husk også at opstille kandidater til suppleantvalget. 
 
§ 15 stk. 3: Forslag til repræsentanter og suppleanter skal fremsendes skriftlig og være oplyst til bestyrelsen pr. brev 
eller e-mail, evt. i anbefalet brev, fremsendt til vandværkets kontor senest 8 dage før afholdelsen af interessentmødet. 
Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end 1 stemme i henhold til fuldmagt. 
 
Repræsentanter og bestyrelse henstiller, at alle interessenter, der er i stand til det, deltager i interessentmødet. 
 

Vandværkets kontor er åbent efter aftale. 
Telefontid: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 10-12, telefon 59 91 83 82, Fax 59 91 86 10, e-mail: 

kontor@rorvigvand.dk 
Telefonsvarer henviser til vagthavende montørs telefonnummer 

  

mailto:Susanne@borch-jensen.dk
mailto:kimshenriksen@gmail.com
mailto:mdinesen@post3.tele.dk
mailto:s.tarp@mail.dk
mailto:joe@dow.net
mailto:joe@dow.net
mailto:joe@dow.net
mailto:bo@arup.dk
mailto:sylvest@anning.dk
mailto:sylvest@anning.dk
mailto:kontor@rorvigvand.dk
mailto:kontor@rorvigvand.dk
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Hold øje med 
vandforbruget 

Kontroller altid om måleren står stille 
når man har lukket af for vandet. 

Ventilerne i brøndene kan være svære 
at få lukket helt tæt i. 

 

Vi henstiller til at interessenterne holder deres 
målerbrønde synlige og let tilgængelige. Vi oplever 
ofte, ved aflæsning og kontrol, at der er problemer 
med at lokalisere dem. 
Er brønden ikke tilgængelig, kan vi ikke udføre 
nødvendig service. 
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