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Årsberetning 2021 for Nyhuse Vandværk 

v/ Jeanette Olsen, formand for bestyrelsen 

Efter to år med Corona har alle set, hvor vigtigt rent vand er. ’Vask hænder tit’ er nemlig et af de vigtig 

råd for at komme Corona-smitten til livs. Et godt råd, der også gælder i forhold til influenza og andre 

sygdomme – det er vigtigt med god hygiejne. 

I de to år med Corona har Nyhuse Vandværk har været fuldt funktionsdygtigt. Vores vandværks-

bestyrer, Anders Jensen, har været på vandværket hver eneste dag og sørget vand til alle vores 

forbrugerne. Det er der grund til at være stolt over. 

Medlemmer og udpumpet vandmængde  

I løbet af 2021 er 400 nye forbrugere kommet til bl.a. på Frederiksbro-grunden og de nye ejendomme 

på Frederiksværksgade skråt overfor Irmatorvet – velkommen til dem og alle andre nye forbrugere, 

der er flyttet ind i vores forsyningsområde. 

I dag har Nyhuse Vandværk 3.240 forbrugere repræsenteret ved 1.450 andelshavere (med 1.463 

vandafregningsmålere).  

I 2021 har vi udpumpet 261.274 kubikmeter vand til forbrugerne, hvilket svarer til, at hver forbruger i 

gennemsnit har brugt 80 kubikmeter vand. 

Den udpumpede vandmængde i 2021 var 6.480 kubikmeter større end året før, hvilket er helt 

naturligt med så mange nye forbrugere. 

Vandkvalitet  

Driften af vandværket har været helt tilfredsstillende i 2021. I årets løb har vi jævnligt udtaget og 

kontrolleret prøver af vandet på vandværket og hos forbrugerne (tre prøver af vandet på vandværket, 

og fire prøver af vandet ude hos forbrugerne).  

Udtagning af vandprøverne og hvilke stoffer, vandet skal analyseres for, er fastlagt i et 

kontrolprogram, som er godkendt af Hillerød Kommune. 

Alle vandprøver er udtaget af og analyseret på et akkrediteret laboratorium (DonsLab i Værløse og 

ALS i Humlebæk). Resultatet af prøverne er sendt til Hillerød Kommune og offentliggøres løbende på 

vores hjemmeside, så alle kan følge med i vandkvaliteten.  

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

grænseværdierne - på nær mindre overskridelser af ammonium.  

 
Ammonium 

Som vi tidligere har fortalt, oplever vi jævnligt mindre overskridelser af grænseværdien for 

ammonium i vandet. Det skyldes, at vores filtre på vandværket i perioder bliver så belastet, at de ikke 

helt kan følge med i forhold til at fjerne ammonium fra vandet.  

I 2021 har vi derfor med stor succes gennemført et forsøg på vandværket for at få mere gang i 

flirterne. I dag er grænseværdien for ammonium overholdt. Og efter beretningen, vil Søren Pedersen, 

næstformand i bestyrelsen, fortælle mere om forsøget. 
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Pesticider og andre miljøfremmede stoffer 

På Nyhuse Vandværk undersøger vi løbende vandet for pesticider og andre miljøfremmede stoffer. Vi 

har heldigvis ikke fundet noget i vores vand, hvilket vi er meget glade for. 

Fund af pesticider i vandet på mange vandværker viser, at det danske drikkevand er truet og under 

pres. Derfor er det vigtigt, at vi hver især gør, hvad vi kan for at passe godt på vores alle sammens 

drikkevand. Rent drikkevand er et fælles ansvar. 

Og som altid kan vi kun 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 - sive ned til grundvandet og forurene vandet, så det ikke længere kan 

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

bliver ødelagt af forurening. 

Kommunens tilsyn  

Hillerød Kommune fører tilsyn med Nyhuse Vandværk og udfører kontrolbesøg hvert andet år. I 

december 2019 havde vi besøg af kommunen, der gennemgik vandværket fra A til Z, og var rundt og se 

på vores fire vandboringer, som pumper vandet op. Kommunens vurdering er, at vi har et vandværk i 

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

grad vores vandværksbestyrer Anders Jensen, der skal have æren af den fine vurdering fra 

kommunen. 

På grund af Corona har kommunen ikke været på tilsyn i 2021, så vi forventer at få besøg i år. 

Større vedligeholdelsesarbejder og anlægsarbejder 

2021 startede med isvinter. Pludselig var det muligt at løbe på skøjter på søerne her i Nordsjælland. 

Den megen frost – i jorden - udløste desværre også mange og komplicerede brud på vores 

vandledninger. Selv om vi løbende vedligeholder vores ledningsnet, kan vi ikke gardere os mod brud. 

De vil opstå. Og når de gør det, er vi nødt til at udbrede dem hurtigst muligt. 

I løbet af året har der også været andre brud og større reparationer, der bl.a. har medført at vi nogle få 

gange har været nødt til at lukke for vandet – heldigvis kun i kortere tid. 

Inspektion af vores rentvandstanke på vandværket viste begyndende revner, som skal udbredes 

straks, for at sikre, at der ikke kommer uønskede ”ting og sager” ind i tankene. Inspektion af tankene 

foretager vi hvert 10. år for netop at holde øje med tankenes tilstand og udbedre eventuelle revner. 

I 2021 har vi bl.a.   

• udført 16 reparationer på grund af brud på hovedledninger 

• udskiftet 11 små ventiler og 5 store ventiler 

• udskiftet 265 meter vandledning 

• udskiftet 235 gamle vandmålere til nye elektroniske målere 

• skiftet 57 dæksler på de nye cykelstier på Frejasvej og Selskovvej i forbindelse med 

asfalteringen 

• etableret ny råvandsledning og ny el til vores vandboring på Frejasvej (ved Nettos p-plads – 

Netto er lukket, men så ved alle, hvad jeg taler om). 
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Vandværkskontoret i Hillerød 

Sammen med otte andre forbrugerejede vandværker i Hillerød Kommune var vi med til at etablere det 

fælles vandværkskontor – Vandværkskontoret i Hillerød – den 1. januar 2020. 

Siden da er yderligere fire vandværker kommet med i ejerkredsen, så det i dag er 13 af de 15 

forbrugerede vandværker i Hillerød, der får løst de administrative opgaver med bl.a. vandregninger, 

betalinger, bogføring og regnskab på det fælles vandværkskontor. 

(Ejerkredsen bag Vandværkskontoret: Alsønderup, Gadevang, Gørløse, Nejede-Møllehøj, Nr. Herlev-

Freerslev, Meløse, Nyhuse, Nødebo, Sigerslevøster, Skævinge, Strø, Ullerød og Uvelse-Lystrup 

vandværker) 

Vandværkskontoret holder til i lokaler på Ullerød Vandværk, fordi der er plads til at huse kontoret dér. 

Det har minimeret omkostningerne til etablering kontoret. Selv om kontoret er placeret på Ullerød 

Vandværk, er det ikke en del af Ullerød Vandværk. Vandværkskontoret er et selvstændigt kontor med 

egne ansatte og en styregruppe, som har det overordnede ansvar for kontoret. Bestyrelsesmedlem i 

Nyhuse Vandværk Freddie Lund sidder med i styregruppen sammen med to repræsentant fra 

henholdsvis Gørløse Vandværk og Ullerød Vandværk.  

Fordelene ved det fælles vandværkskontor er bl.a., at kontoret  

• kun arbejder for vandværkerne,  

• har styr på indberetninger, takstblade, beredskabsplan mm.,  

• styr på/overblik over nye regler, lovgivning, kommunens tidsfrister mm.  

• stordriftsfordele i forbindelse med licenser, fælles abonnementer mm.  

Samarbejdet fungerer rigtig godt, og vi har stor glæde af det fælles vandværkskontor.  

Andre vandsamarbejder 

Det er ikke kun på det administrative område, at vandværkerne i Hillerød Kommune arbejder 

sammen. 

Foreningen af vandværker i Hillerød 

Vores lokale vandværksforening – Foreningen af Vandværker i Hillerød Kommune – tælle alle 15 

forbrugerede vandværker og det kommunalt ejede Hillerød Forsyning.  

I Nyhuse Vandværk har vi altid deltaget aktivt i foreningens arbejde. Siden 2016 har jeg været 

formand for foreningen og jeg arbejder bl.a. for at sikre vidensdeling, efteruddannelse og 

erfaringsudveksling vandværkerne imellem.  

Grundvandssamarbejdet 

Sammen med flere af vores nabovandværker, Hillerød Forsyning, HOFOR (hovedstadens forsyning) og 

Hillerød Kommune er vi også en del af Grundvandssamarbejdet. Her samarbejder vi om tiltag for at 

beskytte vores fælles grundvand, så det også fremover kan bruges som drikkevand.  

Grundvandssamarbejdet har bl.a. et konstant 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 
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grundvandet. Derfor er det vigtigt at få brøndene lukket, så der ikke kan komme uønskede stoffer ned 

og forurene vandet. 

Bestyrelsens arbejde  

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

ansvarlige for vandværkets drift og organisering, strategiudvikling, økonomisk planlægning og 

opfølgning og intern kontrol med vandværket. Dette er med til at sikre, at vi på Nyhuse Vandværk 

leverer vand til forbrugerne og overholder regler, vejledninger og lovgivning på vandområdet.  

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. 

Som bestyrelse skal vi være på forkant og forsøge at se ud i fremtiden. Hvilke udfordringer står vi 

overfor, og hvordan imødegår vi disse?  

Som forbrugerejet vandværk er vi underlagt de samme regler og love som de store vandselskaber ejet 

af kommunerne. Vi kontrollerer vandet løbende, vi har nødforsyninger til nabovandværker, så vores 

forsyningssikkerhed er tip top, vi følger med i love og regler og sørger for at efteruddanne os. Og så 

sørger vi for at bruge jeres/forbrugernes penge bruges på den mest hensigtsmæssige måde 

Jeg er stolt af vores kompetente bestyrelse og det store arbejde, vi udfører.  

Økonomisk tilstand 

Skattesagen 

I 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. 

Skattesagen betyder, at Nyhuse Vandværk har 400.000 kr. til gode hos Skat. Eller rettere: havde 

400.000 kr. til gode, for i 2021 fik vi endelig tilbagebetalt beløbet. 

Vandsektorloven 

I 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 regulering i 

vandsektorloven.   

Nyhuse Vandværk udpumper 230.000-250.000 kubikmeter vand om året, og derfor er et af de små 

vandværker under vandsektorloven.   

På generalforsamlingen den 9. september 2021 anbefalede bestyrelsen overfor generalforsamlingen, 

at Nyhuse Vandværk søger om at udtræde. Det blev godkendt af generalforsamlingen og endeligt 

vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 6. oktober 2021. 

Efterfølgende er vores ansøgning om at udtræde sendt til Forsyningssekretariatet, der den 25. februar 

i år har godkendt ansøgningen. 

Det betyder, at Nyhuse Vandværk fra den 1. januar 2023 ikke længere er omfattet af vandsektorlovens 

økonomiske regulering og skattepligt. Forbrugerdemokratiet vender dermed tilbage til vandværket. 



 

5 
 

Fremtiden 

I 2022 har vi planlagt følgende større arbejder: 

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

udskifte de sidste ca. 300 målere i år.   

• Påbegynde udskiftning af vandledning på Industrivænget – dette skal dog muligt koordineres 

med Hillerød Kommunes ledningsarbejde, så vi ikke generer mere end højst nødvendigt. 

I budgettet for 2022, der fremlægges senere, har vi sat penge af til disse investeringer og til alle de 

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

Praktiske oplysninger 

Vi er som sagt i fuld gang med at udskifte de gamle mekaniske vandmålere til nye elektroniske 

vandmålere, der kan aflæses direkte af vandværket. Vi forventer at få udskiftet de sidste målere i år. 

Tak til de forbrugere, som ved årsskiftet 2021/2022 endnu engang – og forhåbentlig for sidste gang – 

har selvaflæst vandmålerne. 

Spørgsmål til vandregning mm. 

Spørgsmål til vandforbrug og vandregning bedes rettet direkte til vores fælles Vandværkskontor. 

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

Hjemmesiden 

På vores hjemmeside lægger vi løbende nyheder op; også om eventuelle planlagte driftsforstyrrelse. Vi 

kan se, at mange lægger vejen forbi vores hjemmeside. Det vidner om, at hjemmesiden bliver brugt, 

hvilket vi er glade for. 

På hjemmesiden er det også muligt at finde oplysninger om 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 også på hjemmesiden efter generalfor-

samlingen.  

Sms-service 

Vi har en sms-service, som vi fx bruger, når det en sjælden gang er nødvendigt at lukke for vandet. Som 

udgangspunkt har vi de fleste mobilnr., men hvis man fx har en mobiltelefon betalt af ens arbejdsplads, 

skal man selv tilmelde mobilnummeret til vores sms-service, hvis man ønsker besked fra os. Man 

tilmelder sig via link på vores hjemmeside – www.nyhusevand.dk. 

Skriv eller ring til vandværket 

Det er altid muligt at skrive til os på vores mailadresse nyhusevand@mail.dk eller ringe til os. 

Uden for normal arbejdstid fungerer vores telefon som vagttelefon. 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 for samarbejdet i åres løb 

Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne rette en stor tak til alle vores forbrugere for et rigtig godt og 

konstruktivt samarbejde i 2021. 

Også en stor tak til vores samarbejdspartnere: Vandværkskontoret i Hillerød, 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. 

En stor tak skal også lyde til vores vandværksbestyrer Anders Jensen for et altid stort engagement, en 

stor arbejdsindsats døgnet rundt og en 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. 2021 var et år, der stadig var præget Corona og de 

udfordringer, der fulgte med – fx afholdelse af virtuelle bestyrelsesmøder, dengang vi ikke kunne 

mødes med nogen. Godt vi har de digitale værktøjer, der gør det muligt at være til rådighed og mødes 

på distancen. Så i fællesskab lykkedes vi alligevel med det hele. Tak for det. 

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


