
 
Rønnede, den 14. juli 2022 
Information til vores forbrugere 
Bestyrelsen i Rønnede Vandværk meddeler hermed, at vi fra den 14. juli 2022, har indgået aftale med 
Firmaet Vandteknik, Præstø, så de fremtidigt forestår al drift og vedligeholdelse af Rønnede Vandværk og 
dets ledningsnet, boringer m.v. 
 
Dette er en følge af at vi siden nytår har haft en del udfordringer, idet vores iltningstårn og sandfiltre var 
udslidte, det bevirkede at vi havde svært ved at holde de krævede analysetal. Vi besluttede derfor at få 
udarbejdet et tilbud på installering af et nyt og mere tidssvarende afblæsnings- og iltningsanlæg i stedet for 
iltningstårnet, samt få renoveret sandfiltrene.  
 
Vi accepterede det modtagne tilbud fra Vandteknik på afblæsnings- og iltningsanlæg, samt overslaget på 
sandfiltrene. Arbejdet blev igangsat hurtigst muligt efter modtagelse af tilbud og overslag. Som følge af de 
svigtende analysetal, var vi nødsaget til at overgå til at modtage vand fra Faxe Forsyning, Haslev fra 1. 
januar 2022. 
 
Desværre viste det sig hurtigt at renovering af sandfiltrene gav betydeligt større udfordringer end forudsat, 
idet størstedelen af opbygningen skulle udskiftes til noget mere funktionelt, og de er nu færdigrenoveret, 
og kører upåklageligt, og vil kunne anvendes i rigtig mange år fremover. Afblæsnings- og iltningsanlægget 
så desværre ud til at give større udfordringer end forudsat. Dels var der bygningsmæssige ændringer, dels 
ændringer i rørføringer. Disse ændringer er nu på plads og arbejdet med det nye afblæsnings- og 
iltningsanlæg er godt på vej, processen er dog blevet betydeligt forlænget, grundet leveringsvanskeligheder 
af nødvendige materialer, som følge af de kaotiske forhold i store dele af verdenen. Forventer 
færdiggørelse ultimo juli 2022. 
 
Vi producerer indtil da rent drikkevand via et midlertidigt afblæsnings- og iltningsanlæg i en container 
opstillet bag vandværket. 
 
Vi har fået foretaget analyser af vores vand fra egne boringer, og Faxe Kommune har godkendt analyserne, 
så vi nu leverer vand fra egne boringer. 
 
Det vi har været igennem, har givet store uforudsete udfordringer, desværre til gene for vores forbrugere, 
såsom manglende vandtryk, dette afhjulpet via flytning af en trykforøger i Vester Egede, samt opsat en 
trykforøger i Ulse. Og senest nu den 23. juni 2022, hvor der ikke var noget vand i nogle timer, som følge af 
nogle menneskelige fejlberegninger, det er vi naturligvis meget kede af, og beklager det meget. 
Vores informationsniveau til forbrugerne, har ikke været højt nok, og det vil vi fremtidigt gøre meget ud af 
at rette op på, sammen med Firmaet Vandteknik. 
 
Med de foretagne dispositioner, håber bestyrelsen på, at Rønnede Vandværks forbrugere bliver tilfredse 
med vores leverancer og serviceniveau. 
 
Venligst 
Bestyrelsen i Rønnede Vandværk 
 
NB:  Det kan oplyses at Erwin Thorius forsætter med kvartalsvise måleraflæsninger, og hvad deraf følger. 
Erwin Thorius vil ikke fremtidigt deltage i Rønnede Vandværks drift og vedligeholdelse.  
 


