
 
Bogø Vandværk – Servicedeklaration 2021 

 
Information om Bogø Vandværk: 
 
Bogø Vandværk er et andelsselskab beliggende Vesterskovvej 11, 4793 Bogø. 
 
Bestyrelse: 
Peter Fisker Schrøder (formand), Bogø Hovedgade 110B, 4793 Bogø, tlf. 25556239 
Michael Jensen (næstformand), Smedestræde 4, 4793 Bogø, tlf. 40269231 
Marianne Kim Graff (kasserer) A. Johnsonsvej 4, 4793 Bogø, tlf. 22613168 
Johnny Jensen (Sekretær) Ålborgvej 8, 4793 Bogø, tlf. 51218366 
Kenneth Holm Nielsen, Bogø Hovedgade 74, 4793 Bogø, tlf. 23328581 
 
Driftstilsyn: 
Leif Werge, Hougårdsbanke 1, 4793 Bogø. Henvendelser om uregelmæssig- eller manglende 
vandforsyning kan rettes til Leif på tlf. 23984424 . 
 
Administration: Øernes Revision, Langgade 4, 4800 Nykøbing F., tlf. 54445455. 
 
I 2021 er der udpumpet 77076 m3 vand til 1.190 forbrugere.  
 
Vandanalyser og levnedsmiddelkontrol foretages af det DANAK-akkrediterede miljølaboratorium 
Eurofins Miljø A/S efter gældende love og regler og efter et af kommunen fastlagt program. 
 
Analyser af vandet viser drikkevand af høj kvalitet, uden spor af pesticider. Vandværkerne er i 2018 
blevet pålagt at analysere for en række ”nye” pesticider. Den udvidede analyse gennemføres nu 
rutinemæssigt og viser ikke antydning af pesticider.   
 
Der foretages løbende justeringer af vandværkets installationer for at optimere drift og vandkvalitet. 
Arbejdet foretages i samråd med rådgivende ingeniørfirmaer og Kommunen som 
tilsynsmyndighed. 
 
Vandets hårdhed ligger på 20H grader (hårdt). 
Ledningsnettet består af Pl og Pvc ledninger. 
 
Problemet med kalkskaller i ledningsnettet er stadigt forekommende, men synes at være at være 
aftagende. Der foretages jævnligt skylning af hovedledninger. 
 
Den nye vandboring ved Jørgensmindevej kører upåklageligt og yder den forventede 
vandmængde af meget fin kvalitet og vurderes nu - sammen med de 2 eksisterende boringer 
(Vesterskovvej og Højdedraget) – at udgøre et forsvarligt indvindings-potentiale. 
 
Yderligere oplysninger om vandværket, vandbehandling m.v. gives gerne ved henvendelse til 
værket, ligesom man på vandværkets hjemmeside - Bogøvand.dk - kan få alle oplysninger om 
vedtægter, regulativer, takstblad, vandanalyser, vandets hårdhed m.v. 
 
 

Bogø Vandværks bestyrelse 
 


