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Årsberetning 2018 for Nyhuse Vandværk 

v/ Jeanette Olsen, formand for bestyrelsen 

Dødsfald i bestyrelsen 

I efteråret modtog vi med stor sorg den triste meddelelse om, at bestyrelsesmedlem Jan Kaspersen var død 

– 59 år gammel. Jan deltog altid meget aktivt i bestyrelsesarbejdet, havde styr på sine opgaver og var god til 

at sætte sig ind i nye områder. Jan var en rigtig god og dygtig sparringspartner blandt andet i forbindelse 

med de komplicerede regler i vandsektorloven. 

Jan var et ordentligt, rart og behageligt menneske at være sammen med. Vi har mistet et meget vellidt 

bestyrelsesmedlem.  

Ære været Jans minde. 

Medlemmer og udpumpet vandmængde  

I årets løb har Nyhuse Vandværk fået to nye forbrugere, så vi i dag har 2.862 andelshavere (med 1.362 

vandafregningsmålere).  

I 2018 har vi udpumpet 255.306 kubikmeter vand til forbrugerne, hvilket svarer til, at hver andelshaver i 

gennemsnit har brugt 89 kubikmeter vand. 

Den udpumpede vandmængde i 2018 var næsten 20.000 kubikmeter større end året før, hvilket primært 

skyldes den meget varme, tørre og lange sommer, vi havde i 2018. Vi holdt løbende øje med vandforbruget 

og fandt ikke, at der var behov for at gå ud med et forbud mod at vande. Men vi skal da altid opfordrer til at 

bruge vand med omtanke – også når det er tørt. 

I 2018 var vandspildet i ledningsnettet 3,9 procent, hvilket er et lille vandtab og derfor tilfredsstillende. Det 

lille vandtab vidner om, at vi i årets løb ikke har haft nogen større brud, der har løbet i længere tid, hvilket 

er glædeligt. Det er også glædeligt, at vi ikke skal betale vandskat til staten, når vandtabet er under 10 pct. 

Vandkvalitet  

Den ordinære drift af vandværket har også i 2018 været tilfredsstillende. I årets løb har vi fået udtaget syv 

prøver af vandet på vandværket og fire prøver af vandet ude hos forbrugerne. Alle vandprøver er udtaget 

af og analyseret på et akkrediteret laboratorium. Resultatet af prøverne er sendt til Hillerød Kommune, 

embedslægen og offentliggøres løbende på vores hjemmeside.  

Vandkvaliteten er god, og vandprøverne har overholdt myndighedernes krav og været under grænse-

værdierne - på nær en mindre overskridelse af farvetallet og ammonium.  

 

Farvetallet 
Overskridelsen af farvetallet er ufarlig og har ingen sundhedsmæssig betydning, men forsøges begrænset af 

æstetiske hensyn. 

Ammonium 

På grund af den store udpumpning af vand hen over sommeren, har vi desværre haft en mindre 

overskridelse af grænseværdien for ammonium i vandet. Det skyldes, at vores filtre på vandværket i 
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sommerperioden blev så belastet, at filterne ikke helt kunne følge med i forhold til at fjerne ammonium fra 

vandet. Nu er vi tilbage på normalt vandforbrug, hvilket betyder, at filtrene kører som de skal og fjerner 

ammonium, så grænseværdien igen er overholdt. 

Ammonium findes naturligt i jorden og stammer fra nedbrydning af organiske materialer. Når råvandet 

indeholder ammonium er det ofte et tegn på, at der er tale om velbeskyttet vand, hvilket er en god ting for 

et byvandværk som vores. 

Pesticider 

Siden sensommeren ’17 har vi desværre gentagne kunne høre og læse i medierne om fund af pesticider i 

drikkevandet. Først var det pesticidet desphenyl-chloridazon, som blev fundet i mange vandboringer rundt 

om i landet. Og senest er det stoffet dimethylsulfamid – forkortet DMS – som er fundet i næsten hver 

tredje af de godt 1.600 drikkevandsboring, der foreløbig er undersøgt for DMS. (Der er 6.300 

drikkevandsboringer i Danmark) 

Stoffet DMS er et nedbrydningsprodukt fra svampemidler, der er brugt i Danmark fra 1950’erne frem til 

omkring 2007. Stoffet blev brugt til bekæmpelse af svampesygdomme i frugt, bær og tomater og som 

bejdsemiddel i træbeskyttelse og udendørsmaling. Og selvom forureningen har stået på i en lang årrække, 

ved vi kun lidt om, hvor skadeligt det kan være for mennesker. 

På Nyhuse Vandværk har vi selvfølgelig undersøgt vandet for både desphenyl-chloridazon og DMS og har 

heldigvis IKKE fundet stofferne i vores vand. Vi har heller ikke fundet andre pesticider eller miljøfremmede 

stoffer i vores vand. Det er vi meget glade for. 

Fund af pesticider i drikkevandet på så mange vandværker viser, at vores drikkevandet er truet og under 

pres. Det viser derfor også, hvor vigtigt det er, at vi ALLE sammen gør, hvad vi kan for at passe godt på 

vores allesammens drikkevandet. Rent drikkevand er et fælles ansvar. 

Vi vil derfor som altid opfordre alle til at lade være med at bruge sprøjtemidler i kampen mod ukrudt; 

uanset at det er en dejlig nem måde at slipper af med ukrudtet på. Sprøjtemidlerne – pesticiderne – kan 

som vi ser i værste fald sive ned til grundvandet og forurene vandet, så det bliver ødelagt og ikke længere 

kan bruges som drikkevand. Her i Hillerød er det svært at finde nyt rent drikkevand, hvis vores vand-

boringer bliver ødelagt af forurening. 

På bordene har vi lagt pjecen ”Sprøjtefri Have. Slip for ukrudt uden sprøjtemidler”. Pjecen, der er 

udarbejdet af vores brancheforening Danske Vandværker, giver gode råd til, hvordan vi kan holde vores 

have uden at bruge sprøjtemidler. Tag endelig pjecen med hjem. Vi har flere på vandværket og deler gerne 

ud af dem. 

Kommunens tilsyn  

Hillerød Kommune fører tilsyn med Nyhuse Vandværk og udfører kontrolbesøg ca. hvert andet år. Sidst, vi 

havde besøg af kommunen, var i foråret 2017. Her gennemgik kommunen vandværket fra A til Z, og var 

rundt og se på de fire boringer, vi bruger til at pumpe vandet op. Kommunens vurdering er, at vi har et 

vandværk i rigtig god stand og nogle meget fine vandboringer, hvilket vi selvfølgelig er meget glade for. Det 

er i høj grad vores vandværksbestyrer Anders Jensen, der skal have æren af den flotte ’karakter’ fra 

kommunen. 
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Bestyrelsens arbejde  

Det er bestyrelsens opgave at varetage den overordnede og strategiske ledelse af vandværket. Som 

bestyrelse er vi ansvarlige for vandværkets ledelse og organisering, strategiudvikling, økonomisk 

planlægning og opfølgning og intern kontrol med vandværket og risikostyring. Dette er med til at sikre, at vi 

på Nyhuse Vandværk overholder regler, vejledninger og lovgivning på vandområdet. 

Vi skal også være på forkant og forsøge at se ud i fremtiden. Hvilke udfordringer står vi overfor, og hvordan 

imødegår vi disse?  

Regler og love bliver mere og mere komplekse og stiller krav til os i bestyrelsen.  

Vi klynger ikke. Vi tager opgaven på os. Og der SKAL stilles krav til os vandværker. Både fordi vi leverer det 

vigtigste levnedsmiddel overhovedet – drikkevand - som vi alle er afhængige af og derfor skal opfylde 

myndighedernes krav. Og fordi vi selvfølgelig skal sikre, at jeres/forbrugernes penge bruges på den mest 

hensigtsmæssige måde. 

Men der er ingen tvivl om, at bestyrelsesarbejdet bliver mere og mere krævende og derfor er det også 

vigtigt, at vi som ansvarlig bestyrelse fortsætter det gode samarbejde, vi har med vores nabovandværker, 

og løbende vurderer om der er opgaver, vi kan arbejde tættere sammen om, for eksempel på det 

administrative område. Ligesom vi skal fortsætte med at efteruddanne os.  

Bestyrelsen er også arbejdsgiver, og sørger for at vores vandværksbestyrer, Anders Jensen, har ordentlige 

arbejdsforhold og løbende deltager i den efteruddannelse, der udbydes til vandværkspersonale. 

Foreningen af vandværker i Hillerød 

Vi er medlem af vores lokale vandværksforening - Foreningen af Vandværker i Hillerød Kommune – hvor vi 

deltager aktivt i samarbejdet med de øvrige vandværker. Siden 2016 har jeg været formand for vores 

vandværksforening. Hér ser jeg det som min vigtigste opgave at sikre vidensdeling, efteruddannelse og 

erfaringsudveksling vandværkerne imellem.  

Grundvandssamarbejdet 

Sammen med flere af vores nabovandværker, HOFOR – hovedstadens forsyning – og Hillerød Kommune 

deltager vi også i Grundvandssamarbejdet. Her samarbejder vi om tiltag for at beskytte grundvandet, så det 

også fremover kan bruges som drikkevand. Vi har fortsat fokus på 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. 

Dialog med Hillerød Kommune 

Igen i år har vi været i dialog med Hillerød Kommune 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 minimere generne for vores forbrugere. 

Større vedligeholdelsesarbejder og anlægsarbejder 

I årets løb har vi  

• udført 11 reparationer på grund af brud på hovedledninger 
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• udskiftet 10 stophaner og 7 skydeventiler 

• skiftet 142 meter stikledning og  

• udskiftet 165 meter hovedledning på Stutmestervej og på Frederiksværksgade i forbindelse med 

Hillerød Forsynings renovering af fjernvarmeledning. 

Og i 2018 sprang Nyhuse Vandværk også ind i den digitale tidsalder, da vi satte de første 350 elektroniske 

vandmålere op hos forbrugerne. Det betyder, at de forbrugere, der har fået en af de nye vandmålere, ikke 

længere selv skal aflæse vandforbruget ved årsskiftet. Det gør vandværket nu helt automatisk. 

Efter min beretning fortæller vores vandværksbestyrer mere om de digitale, elektroniske vandmålere og de 

gode erfaringer, vi allerede har gjort.  

Inde på vandværket har vi også haft gang i flere projekter. Vi har, blandt andet  

• Lavet nye el-kabler til vores vandboringer 

 

• Monteret to nye VLT´er til vores pumper. VLT’ere er en slags ”lysdæmper”, der skruer op og ned for 

strømmen i forbindelse med udpumpning af vand fra vandværket 

 

• Installeret fire nye rentvandspumper inde på vandværket 

 

• Deltaget i en del byggemøder i forbindelse med det kommende byggeri på Frederiksbro-grunden 

Endeligt har vi udskiftet vores vandværksbil, da den gamle bil var blevet træt og trængte til at gå på 

pension. 

Økonomisk tilstand 

I årets løb er der sket to markante ting i forhold til vandværkernes økonomi. 

Skattesagen 

I starten af november 2018 gav Højesteret vandsektoren medhold i Danmarkshistoriens største skattesag. 

Sagen handler om den skattemæssige værdisætning af vandselskaber og kunne være endt med en regning 

på op til 36 mia. kr. i ekstra skat til danskerne. 

Jeg hverken kan eller vil forsøge at forklare nærmere, hvad sagen handler om – det har jeg ikke nok indsigt 

til at kunne – men blot konstaterer, at skattesagen betyder, at Nyhuse Vandværk har næsten 400.000 kr. til 

gode hos skat. Penge, vi forventer at få tilbage ”så hurtigt som muligt”. 

Vandsektorloven 

Og senere i november 2018 indgik politikerne på Christiansborg et bredt forlig om, at vandværker, som 

udleder mindre end 800.000 kubikmeter vand, ikke længere behøver at være omfattet af den økonomiske 

ramme i vandsektorloven. Vandværkerne skal dog stadig være omfattet af performancebenchmarkingen. 

Aftalen kan få betydning for Nyhuse Vandværk, da vi ”kun” udpumper 250.000 kubikmeter vand, og derfor 

er et af de små vandværker under vandsektorloven. Aftalen træder dog først i kraft i 2021, og vi ved endnu 

ikke, hvad den konkret kommer til at betyde for os.  
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Indtil videre er vi derfor stadig underlagt loven. Og har derfor fortsat et loft for, hvor mange penge vi må 

opkræve for vandet. Derudover er vi – som alle andre vandværker i Danmark – omfattet af ”hvile i sig selv”-

princippet, som betyder, at vandværket ikke – set over en længere periode - 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 fra tid til anden opstå større opgaver, som vi 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 flerårige investeringsplan forsøger vi at sikre, at vandpriserne ikke kører op 

og ned, men holdes så stabilt som muligt. 

I 2019 vil prisen på en kubikmeter vand være 6,14 kr., hvilket er næsten en krone lavere end i 2018. Det 

faste bidrag – kontingentet til vandværket - er fortsat 406,25 kr. om året, hvilket det har været gennem 

flere år. 

Vi vender tilbage til vandprisen under punkt 4, hvor budgettet for 2019 forelægges til godkendelse. 

Opkrævning af vand én gang om året 

I efteråret 2018 besluttede vi i bestyrelsen, at vi fra og med 2019 kun udsender én vandregning om året. 

Tidligere har vi udsendt to vandregninger om året. Beslutningen er truffet, fordi den vil nedbringe de 

omkostninger, vi har til administration. 

Fremtid 

I 2019 har vi planlagt følgende større arbejder: 

• Renovering af hovedvandledning på Herredsvejen 

 

• Muligvis renovering af hovedvandledning på Frejasvej, hvis Hillerød Kommune går i gang med at 

lave cykelsti 

 

• Fortsætte udskiftning af de mekaniske vandmålere til elektroniske vandmålere. Vi forventer at 

udskifte ca. 350 målere i år (og de kommende to år. Vi har knap 1.400 vandmålere, der skal skiftes) 

 

• Byggevand og vandledninger på Frederiksbro-grunden i forbindelse med det kommende byggeri. I 

år har bygherrer, Goldschmidt Holding, planer om at opføre 89 rækkehuse og 160 lejligheder.  

Når byggeriet på Frederiksbro bliver en realitet, vil det medføre, at vi får mange hundrede nye forbrugere. 

En så stor forøgelse af vores medlemmer kan måske få betydning for administration af vandværket, hvilket 

bestyrelsen følger nøje i forhold til, om vi har personale nok osv. 

I budgettet for 2019, der fremlægges senere, har vi sat penge af til de nævnte investeringer og til alle de 

poster, der hører med til den daglige drift af vandværket. 

Praktiske oplysninger 

Vandværket benytter systemet ’eforsyning’ til oplysninger om målerstand, vandforbrug mm. Via systemet 

kan forbrugerne indtaste selvaflæsningen af vandmåleren, se årsregningen og følge vandforbruget år for år.  
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Vi kan se, at I har taget godt mod systemet, og i dag benytter næsten 3 ud af 4 sig af muligheden for at 

indtaste måleraflæsningen i vores aflæsningssystem (helt præcist 737 forbrugere ud af 1.016 mulige, når vi 

ser bort fra de elektroniske målere, som ikke skal aflæses af forbrugerne). Det er vi rigtige glade for.  

Derudover har 90 forbrugere sendte eller afleveret aflæsningskortet, mens 54 forbrugere ringede eller 

sendte en mail med oplysningerne.  

Tak til alle de forbrugere, som rettidigt kom med oplysningerne til vandværket. 

Desværre var der igen i år nogle forbrugere, vi aldrig hørte fra. Helt præcist 135 forbrugere. Så her har vi 

måtte sende rykkere ud. Vi håber, at de forbrugere husker at sende oplysningerne næste år, så vi slipper for 

at sende en rykker, og de slipper for at betale et rykkergebyr. For 53 forbrugere er det endt med, at vi selv 

har måttet skønne vandforbruget i 2018. De 53 forbrugere kommer selvfølgelig til at betale for vandet, blot 

er det vandværket, der har skønnet hvor stort et forbrug, de har haft i 2018. 

Og så til nogle praktiske oplysninger 

Afmelding af Betalingsservice 
Husk at afmelde Betalingsservice i forbindelse med salg af ejendom.  
 
Det er vigtigt, at man som sælger husker at få slettet betalingsaftalen ved salg af ejendommen. Vandværket 
tilbagebetaler ikke vandregning som følge af manglende afmelding af Betalingsservice. Dette skyldes, at vi 
alene registrerer indbetaling af vand efter ejendommens adresse og forbrugernummer. Vi har ikke 
mulighed for at se, hvem der har foretaget indbetalingen.  
 
Når vi bliver kontaktet om dette, er vi nødt til at henvise sælgeren til den nye ejer med henblik på at få 
tilbagebetalt beløbet hos den nye ejer. 
 
Spørgsmål til vandregning mm. 

Husk at det er muligt at ringe direkte til vores regnskabsfirma Beierholm, hvis der er spørgsmål til 

vandregningen. Telefon og e-mail til Beierholm står på vores hjemmeside – www.nyhusevand.dk. 

Hjemmesiden 

På vores hjemmeside 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. Forud for generalforsamlingen kan årsregnskabet ses på hjemmesiden, så der er mulighed for 

at kigge materialet igennem, inden generalforsamlingen. 

Denne beretning og det godkendte årsregnskab lægges på vores hjemmeside efter generalforsamlingen.  

Skriv eller ring til vandværket 

Husk også, at det muligt at skrive til os på vores mailadresse nyhusevand@mail.dk.  

Og så skal jeg som altid gøre opmærksom på, at vores telefon fungerer som vagttelefon uden for normal 

arbejdstid. Efter kl. 15 mandag til torsdag og efter kl. 12 om fredagen skal telefonen derfor kun bruges til 

nødopkald – for eksempel hvis der ikke er noget vand, sket et ledningsbrud eller lavt vandtryk. På forhånd 

tak. 

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 regnskabsfirma Beierholm, vores revisionsfirma 

Deloitte, firmaet Brdr. Jørgensen, som er en del af vores vagtordning uden for normal arbejdstid, og vores 

generalforsamlingsvalgte revisorer: Poul Erik Termansen, Jørgen Raymond og Lars Vergo. 

Vores vandværksbestyrer – Anders Jensen - skal også have en kæmpestor tak for sit altid store 

engagement, sit store arbejdsindsats døgnet rundt og sin enorme hjælpsomhed overfor vores forbrugere 

og os i bestyrelsen.   

Endelig vil jeg rette en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen for god og aktiv deltagelse i vores 

bestyrelsesmøder og i vandværkets opgaver. 

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


