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Røgen Vandværk 

 
Marts 2020 

Til forbrugere i Røgen vandværk  
 

Generel information fra vandværket: 

 
Vi beder jer kontakte bestyrelsen eller Dansk Revision (vores konsulent) 

• Ved ejerskifte (og lejerskifte)    (Dansk Revision) 

• Ved betaling    (Dansk Revision) 

• Ved ekstraordinært vandspild             (Bestyrelsen) 

• Ved problemer med vandforsyningen eller vandkvalitet (Vandværksbestyrer) 
 

Vandkvaliteten er god 
I 2019 blev der taget to planlagte vandprøver samt en ekstra, da der desværre var coliforme 
bakterier på ”1”, og det skal være ”ikke måleligt”. Vi fik hurtigt taget en ny prøve som heldig-
vis var i orden.  
En af vandprøverne var ”den store prøve”, og den indeholder mere end 90 stoffer: Metaller, 
forskellige forbindelser, pesticider, kulbrinter m.fl. Og her var alle resultaterne meget flotte 
også for de nye stoffer, som i 2019 er kommet på listen over obligatoriske stoffer. 
 
Alle analyserne kan ses på vores hjemmeside.  
 
Vandanalysernes hovedresultater er: 

 

Emner Måling af vores 
vand 

Krav – anbefalinger 

Jern 0,015 
 
 

Max. 0,1 mg pr. liter ved vandværket 
Max. 0,2 mg pr. liter ved forbrugere 
- Jern er normalt ikke sundhedsskadeligt, men giver 

aflejringer og gener ved tøjvask 

Mikrobiologisk kvalitet: 

E.coli 
 

  0 
 

Der må ikke kunne måles E.coli 

Coliforme bakterier   1 og derefter 0 
 

Der må ikke kunne måles coliforme bakterier 
 

Kimtal: 22 grader 
 

9 hhv. 11  
 
   

Max. 200 pr. ml ved forbruger 
 

Pesticider, kulbrin-
ter m.fl. 

 Alle resultater ligger langt under grænseværdien. 
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Økonomi 
Røgen Vandværk har en sund økonomi. 

Regnskabet for 2019 resulterer i overskud på 9.000 kr. 

 
Takster: 
Røgen vandværk reviderer hvert år taksterne. Disse findes på vores hjemmeside og kan desu-
den fås ved henvendelse til formanden.  
Taksterne for forbrug mv. hæves med 1,60 kr. pr. m3 ekskl. moms dvs. 2,00 kr. inkl. moms. Det 
skyldes kontingentet til vandsamarbejdet i Favrskov Kommune, se nedenfor. 
 
Vandværk, ledningsnet og forbrugere  

Vandværket fungerer fint. 
Vi har i januar 2020 registreret et øget forbrug af vand. Vi arbejder stadig på at finde årsagen. 
 
Vi har ikke fået nye andelshavere i 2019. 
Der er udpumpet 6.500m3 i 2019, hvilket er lidt mindre end i 2018. Det svarer til et forbrug på 
ca. 76 m3 pr. andelshaver. 
Vi har en indvindingstilladelse på 12.000 m3 pr. år. 
 
Favrskov Kommune 
I 2019 og i de næste år kommer vi til at arbejde en del sammen med Favrskov Kommune. 

1. Kommunen skal opdatere Vandforsyningsplan i 2020. Den nuværende er gældende fra 
2010-2020. 

2. Der er oprettet et ”Vandsamarbejde” i kommunen om beskyttelse af grundvandet i Favr-
skov Kommune. 

3. Der skal laves indsatsplan og handleplan for alle vandværker vedr. grundvandsbeskyt-
telse – også for Røgen Vandværk. 

For at finansiere grundvandsbeskyttelsen skal alle vandværker indbetale 2 kr./m3 til Vandsam-
arbejdet fra 2020. 
 
Bestyrelsen, konsulent og hjemmeside: 
Røgen vandværks bestyrelse er - inden generalforsamlingen: 
 

Medlemmer  Adresse Telefon Mobiltelefon Mailadresse  

Formand Kirsten Helboe Jørgensen Røgenvej 9   30 71 99 08 kirstenogove@gefiberpost.dk 

Næstformand Sørn Sloth Toustrupvej 12  86 96 84 19 20 67 64 61 soern.sloth@sol.dk 

Sekretær Kræn Munck Christensen Toustrupvej 8   30 13 51 36 kraen.munck@gmail.com 

Kasserer Stig Madsen Toustrupvej 30 86 10 00 39 61 66 61 96 stig.roegen@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem Jakob Jørgensen Toustrupvej 3  20 98 83 18 toustrupvej3@gefiber.dk 

Vandværksbestyrer Gert Nielsen Røgenvej 6  21 86 81 70 ggn.virkelyst@mail.dk 

 
Hvis I ønsker at kende sammensætningen af den nye bestyrelse efter generalforsamlingen, er I 
velkomne til at kontakte os – eller se det på vores hjemmeside. 
 
Regnskabskonsulent er Dansk Revision 
- Telefon: 89 12 50 70 
- Mailadresse: info@vandkontoret.dk 
 
Røgen vandværks hjemmeside har adressen: http://www.roegenvandvaerk.dk/ 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Kirsten Helboe Jørgensen 


