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Årsberetning 2015 for Nyhuse Vandværk 

v/ Jeanette Olsen, formand for bestyrelsen 

Bestyrelsens arbejde  

Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen afholdt ni bestyrelsesmøder med 

fokus på drift af vandværket, kvalitet af det vand, vi sender ud til forbrugerne, 

renoveringer, anlægsarbejder og økonomi. 

Vi er medlem af vores lokale vandværksforening - Foreningen af Vandværker i 

Hillerød Kommune. Her deltager vi aktivt i samarbejdet med de øvrige vand-

værker; blandet andet som medlem af styregruppen, der arrangerer møder om 

emner som vandværksøkonomi, lovgivning og vandkvalitet.  

Sammen med Hillerød Kommune, de lokale vandværker og HOFOR – 

hovedstadens forsyning - deltager vi også i Grundvandssamarbejdet. Her 

samarbejder vi om tiltag for at beskytte grundvandet, så det også fremover kan 

bruges som drikkevand. Tiltag kan være at få lukket de ubenyttede brønde og 

boringer, der stadig står rundt om i det åbne land. Sådan en brønd fungerer som 

et hul direkte ned i grundvandet. Derfor er det vigtigt at få brøndene lukket, så 

der ikke kan komme uønskede stoffer ned og ødelægge vandet. 

Vi har taget initiativ til, at vores brancheforening Danske Vandværker i år holder 

kurser om bestyrelsesarbejde og vandværksjura heroppe i Hillerød. Kurser, hele 

bestyrelsen deltager i som efteruddannelse, så vi er opdateret på de regler, 

retningslinjer og lovgivning, der gælder for vandværker.  

Vores vandværksbestyrer, Anders Jensen, deltager også løbende i den efter-

uddannelse, der udbydes til vandværkspersonale. Anders har blandt andet 

gennemført de nye lovpligtige kurser om vandværksdrift og -hygiejne.  

Dialog med Hillerød Kommune 

I løbet af året har vi løbende været i dialog med Hillerød Kommune. Vi har 

blandt andet afgivet høringssvar i forbindelse med lokalplanen for Møllebro-

grunden – eller Frederiksbro, som den vist hedder nu. Vi har ikke skullet 

forholde os til det akitektoniske i projektet. Vi har forholdt os til, om den 

ændrede anvendelse kan få betydning for kvaliteten af drikkevandet i vores 

område. Det kan byggeriet ikke – med mindre der bruges pesticider. Hvis 
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byggeriet bliver en realitet, vil det medføre, at vi får mange hunderede nye 

forbrugere. En så stor forøgelse af vores medlemmer kan måske få betydning for 

administration af vandværket, hvilket bestyrelsen vil følge nøje. 

Vi har været i dialog med kommunen om den nye vandforsyningsplan. Planen vil 

blandt andet sikre, at alle ejendomme kan få vand fra et af de 17 vandværk, der 

findes i Hillerød Kommune. Også ejendomme uden for byerne. Den nye plan får 

ikke nogen betydning for Nyhuse Vandværk og vores forbrugere, da alle ejen-

domme inden for vores område allerede i dag får vand fra Nyhuse Vandværk 

(ingen som har egen brønd). Vandforsyningsplanen lægger også op til et tættere 

samarbejde vandværkerne imellem, hvilket vi i bestyrelsen hilser velkommen.  

Endelig har vi været i dialog med kommunen om kommende vejprojekter, så vi 

har mulighed for at planlægge vores evt. renoveringer af vandledninger samtidig 

med, at kommunen graver i vejen. Dette skulle gerne føre til mindre gener for 

vores forbrugere. 

Kommunens tilsyn  

I 2015 har Hillerød Kommune ikke været på tilsyn på vandværket. Næste tilsyn 

forventes i 2017. 

Større vedligeholdelsesarbejder og anlægsarbejder 

Det nye år startede med, at vandværket ’gik ned’. Fredag den 15. januar sent om 

aftenen sprang en lille glassikring på værket, og derefter sprang relæet, og så 

kunne der ikke pumpes vand ud til forbrugerne. I sådan en situation – når 

uheldet er ude - er vi glade for, at vi har nødforbindelser til både Ullerød 

Vandværk og Hillerød Forsyning. Vi blev derfor koblet på Hillerød Forsyning, 

indtil det nogle dage senere lykkedes at få fat på nye dele og få dem skiftet, så vi 

igen kunne komme op og kører normalt. Vi endte med at købe 2.400 m3 vand af 

Hillerød Vand.  

I 2015 har vi renoveret den sidste af vores vandboringer – boring 3 lige over for 

vandværket, på den anden side af Frejasvej - så alle fire vandboringer i dag 

fremstår tip top og fuldt ud lever op til krav og standarder. Efter beretningen vil 

vores vandværksbestyrer Anders Jensen fortælle og vise billeder fra renovering 

af boringen, så I kan se, hvordan en renovering forløber. 
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I årets løb har vi udført 12 reparationer – 4 på grund af brud. Vi har udskiftet 17 

stophaner og 4 store skydeventiler. Og skiftet 75 meter stikledning og 280 meter 

hovedledning på Selsvej.  

Vi har udskiftet 100 vandmålere. Udskiftning af vandmålere er en løbende 

proces, der både sker på baggrund af kontroltjek hos Teknologisk Institut og på 

baggrund af målernes alder. Udskiftning af målere sikrer, at både I og vi altid kan 

være sikre på, at vandmålerne hos jer måler korrekt.  

Medlemmer og udpumpet vandmængde  

I løbet af 2015 har vi haft en tilgang på 29 nye andelshavere – i det gamle 

Rådhus - så vi i dag har 1.366 andelshavere svarende 2860 faste enheder. 

Vi har udpumpet 265.200 kubikmeter vand, hvilket er 26.200 kubikmeter 

mindre end i 2014. At udpumpningen var større i 2014 kan blandet andet 

skyldes større brud, der har løbet længe, inden vandværket blev gjort 

opmærksom på bruddet. Vi skal derfor opfordre op, at I kontakter vandværket, 

hvis I ser et brud og vand der fosser ud. 

Den udpumpede vandmængde i 2015 svarer til et gennemsnitsforbrug på knap 

93 kubikmeter (pr. fast enhed). 

Vandspildet i ledningsnettet var ca. 7 pct. i 2015, hvilket er et tilfredsstillende 

niveau i modsætning til året før, hvor vi desværre havde vi et uforholdsvis stort 

vandtab på 10 pct. Når vandtabet er under 10 pct. skal vi ikke betale vandskat af 

spildet. 

Vandkvalitet  

I det forløbne år har vi fået foretaget 7 analyser af vandet. Prøverne har 
overholdt myndigheds-kravene på nær en mindre overskridelse af farvetallet og 
ammonium.  
 
Overskridelsen af farvetallet skyldes, at grundvandet under Hillerød indeholder 
gamle tørvelag, der kan farve vandet. Farven er ufarlig og har ingen sundheds-
mæssig betydning, men forsøges begrænset af æstetiske hensyn. 
 
Hillerød Kommune har givet os dispensation til, at farvetallet må være 
overskredet, når vi sender vandet ud fra vandværket, så længe vandet over-



4 
 

holder grænseværdierne ude hos forbrugerne. Fremover måler vi farvetallet 
seks gange om året både på vandværket og ude hos forbrugerne, for at 
kontrollere, at værdierne er overholdt. 
 
Vi har også haft en enkelt overskridelse af ammonium. Det skyldes, at vi tilbage i 
2011 var nødt til at udskiftet sandet i to af vores filtre. Desværre tager det 
mange år at få det nye sand til at fungere optimalt. Hillerød Kommune er 
selvfølgelig informeret herom. 
 
Vandanalyserne bliver løbende lagt ud på vores hjemmeside. 
  
Økonomiske tilstande 

Som nævnt på tidligere års generalforsamlinger er Nyhuse Vandværk underlagt 

Vandsektorloven, som skal sikre forbrugerne så lave vandpriser som muligt. Det 

er ganske fornuftigt, og noget vi i bestyrelsen altid har arbejdet på – også før 

loven trådte i kraft i 2010. 

Vandsektorloven sætter et loft for, hvor mange penge et vandværk må opkræve 

for vandet og indeholder også princippet om at ”hvile i sig selv”, hvilket vil sige, 

at vandværket ikke må opspare kapital. Vi må kun opkræve penge, der svarer til 

de udgifter, vi har til at pumpe vandet op, ilte vandet og sende det videre ud til 

forbrugerne. 

Imidlertid vil der altid være opgaver, som vandværket skal udføre, og de 

opgaver skal der være penge til at løse. Derfor tager vi løbende tage stilling til, 

hvilke opgaver, der skal udføres ’her og nu’, og hvilke der kan vente. Med vores 

10 årige investeringsplan forsøger vi at sikre, at vandpriserne ikke kører op og 

ned, men holdes så stabilt som muligt. 

Det er derfor også med glæde, at jeg kan fortælle, at vi i 2016 kan holde den 

samme vandpris som i 2015 – en vandpris, der tilmed er lidt lavere den pris, vi 

egentlig er berettigede til at opkræve.  

Fremtid 

Og apropos renoveringer, vil vi også i 2016 foretage renoveringer af vores 

hovedledninger. Vi planlægger at fortsætte renoveringer på Selsvej. Herefter 

forventer vi at foretage renoveringer på Hovsmedevej, da vi har haft tre brud på 
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vejen inden for en måned. Det kan tyde på, at ledningen er klar til udskiftning. 

Derudover har vi planer om at købe en ny kompressor til filterbygningen, 

ligesom fugerne i bygningen efterhånden trænger til at blive udskiftet. I budget-

tet for 2016, der fremlægges senere, har vi sat penge af til disse investeringer. 

Praktiske oplysninger 

Fra i år benytter vi et nyt system til opbevaring af oplysninger om målerstand, 

vandforbrug mm. Via systemet har forbrugerne mulighed for at følge vand-

forbruget år for år – ligesom det er kendt af jer, der har fjernvarme. 

Ved årsskiftet kunne oplysninger om selvaflæsning af vandmåleren indtastes i 

eforsyning – som det nye system hedder – eller sendes på aflæsningskortet til 

vandværket.  

Der var 924 forbrugere, som benyttede sig af indtastning i det nye system og 

265, der sendte/afleverede aflæsningskortet. Det vil bestyrelsen gerne sige tak 

for. Til gengæld var der 177 forbrugere, som vi aldrig hørte fra. Så her har vi 

måtte sende rykkere ud. Vi håber vi, at de forbrugere husker at sende 

oplysningerne næste år, så vi slipper for at sende en rykker, og de slipper for at 

betale rykkergebyr. 

Som noget nyt er det fremover muligt at ringe direkte til vores regnskabs- og 

revisionsfirma Deloitte, hvis der er spørgsmål til vandregningen. Telefon og e-

mail til Deloitte står på vores hjemmeside – www.nyhusevand.dk. 

På hjemmesiden lægger vi løbende nyheder op. Derudover er det muligt at finde 

en lang række oplysninger om vandværket – fx takstbladet, analyserapporter, 

vandets hårdhed, og hvem vi er i bestyrelsen. Denne beretning og årsregnskabet 

bliver også tilgængelig på vores hjemmeside efter generalforsamlingen. Jeg vil 

opfordre til, at I kigger ind på hjemmesiden engang imellem. 

Husk også, at det muligt at skrive til os på vores mailadresse 

nyhusevand@mail.dk.  

Endelig skal jeg som altid gøre opmærksom på, at vores telefon fungerer som 

vagttelefon uden for normal arbejdstid. Efter kl. 15 skal den kun bruges til 

nødopkald – for eksempel hvis der ikke er noget vand, ledningsbrud eller 

manglende vandtryk. 

mailto:nyhusevand@mail.dk
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Tak til forbrugere, samarbejdspartnere m. fl. 

Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne rette en stor tak til alle jer - vores 

forbrugere - for et rigtig godt og konstruktivt samarbejde i året, der er gået. 

Også en stor tak til vores samarbejdspartnere: vores regnskabs- og revisions-

firma Deloitte, vores entreprenør Brdr. Jørgensen og vores generalforsamlings-

valgte revisorer: Poul Erik Termansen, Jørgen Raymond og Christian Nissen. 

Vores vandværksbestyrer – Anders Jensen - skal også have mange tak for dit 

altid store engagement og arbejdsindsats og din enorme hjælpsomhed overfor 

vores forbrugere og os i bestyrelsen.   

Endelig vil jeg rette en stor tak til bestyrelsen for god deltagelse i vores 

bestyrelsesmøder og i vandværkets opgaver. 

Til allersidst skal også lyde en stor og varm tak til Leif Ptak. Tak, Leif, for dit 

store engagement og virke i vandværket og bestyrelsen gennem dine 16 år som 

formand. Det har gennem alle årene altid været en meget stor fornøjelse at 

arbejde sammen med dig. Vi ønsker dig rigtig god vind fremover. 

Hermed siger jeg tak for ordet og overlader beretningen til dirigenten. 


