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Vi startede året med Ledøje Vandværk, der lukker på grund af pesticider. Vandet er forurenet med 

Chlorothalonil amidsulfonsyre. Dette middel er brugt til bekæmpelse af svamp i afgrøder fra 1982 

til 2000. Kartofler, porre, solbær, ribs, jordbær, hindbær, ærter, løg, agurker og prydplanter i 

væksthus. 

Alle vandværker i Danmark, skal have foretaget vandprøver fra deres boringer. 

Hos os har vi 2 boringer og der er taget prøver af dem begge. Da man i Danmark ikke har nogle 

laboratorier der er godkendt til dette, skal prøverne sendes til Tyskland. 

Resultatet af vores boringer viser at i den ene boring er alt normalt. Den anden boring har fået målt 

pesticider, 0,043 DMS Dimenthylsulfamid. Denne pesticide er brugt i træbeskyttelse og maling. 

DSB har i 1960-1970 brugt dette middel til at sprøjte sveller. 

Vi foretog en ekstra prøve med Donslab som tager alle vores prøver på vandværket. Denne prøve 

viste at nu var målingen halveret til 0,0020. Der ingen lovkrav til pesticider i boringer, men der må 

ikke kunne måles noget når vandet sendes fra vandværket til forbrugerne. 

Vi har 2 boringer der kører på skift, vandet bliver så blandet i vores klaringstanke, der er ikke målt 

denne pesticid ved afgang fra vandværket. 

Jeg kan nu oplyse, at der har været meget omtale af vandprøverne der blev sendt til Tyskland, 

prøverne er meget misvisende flere steder i landet. Så grundvandssamarbejdet i Hillerød kommune 

har betalt for ny prøve på den boring der var pesticider i. Vi fik resultatet for 14 dage siden og den 

viser nu at målingen er halveret en gang til 0,0010. 

I juni- juli gik vi i gang med renovering af rentvandstankene, som var en del af en 5-årig plan for 

vandværket, udarbejdet med Hillerød kommune 2018-2023. 

Vi måtte lukke vandværket ned og fik vand fra Hillerød Forsyning gennem vores ringforbindelse. 

Tankene er lavet sådan, at man ikke kan adskille dem, så begge tanke måtte tømmes for vand.  

Tank nr. 1 fra 1945 da vandværket blev bygget, manglede puds mange steder og er ret medtaget, så 

er der ført jernrør gennem fra tank 2. Vi får pudset rentvandstanken op, og alle rør fjernes og nye 

føres ud på bagsiden af vandværket og adskilt, så tank 1 og 2 nu kan levere vand uafhængig af 

hinanden. 

Da rentvandstank nr.1 er færdig, vurderer vi tank nr. 2 så vi kan få et overblik på tilstanden, denne 

tank er fra 1965. Den ser pæn ud, der mangler lidt puds her og der, samt rørforbindelsen skal føres 

uden om tank 1. Vi starter på tank 2, nu den er tømt for vand og kan repareres for et rimeligt beløb. 

Nu leverer vandværket igen ved brug af tank nr. 1. 

Den 2. august er vi færdige, og vandværket kører igen helt normalt. Denne sag kostede godt 

800.000 kr. 



 

Onsdag den 14. august 2019 var der ekstraordinær generalforsamling om overgang fra I/S til 

A.M.B.A.  

Dette blev vedtaget med 18 stemmer for, ingen imod, 2 stemte hverken for eller imod. Så vi overgår 

til A.M.B.A. fra 1. januar 2020. 

I september havde vi Gørløse Skole på besøg på vandværket. Jeg blev kontaktet af Gørløse skole, 

der havde emneuge hvor vand indgik, om det var muligt at komme på besøg. Der var 60 elever så 

de blev delt op på 2 dage. Eleverne så boringerne, vandets gang på vandværket, de blev hurtigt 

enige om at råvandet ikke lugtede godt. Der blev set på gamle forstoppede jernvandrør, og nye Pvc 

rør, nye og gamle vandmålere, der var mange spørgsmål fra eleverne. Dagen endte med småkager 

og de fik en drikkedunk med hjem. 

Vi bliver kontaktet af Hillerød kommune, om manglende afslutninger på byggesager på 

vandværket. Vi har en byggetilladelse, der er 6 år gammel der ikke er afsluttet. Det omhandler 

tilbygningen, der er opført til mødelokale og lagerrum. Vi får udfyldt formularen og får sluttet 

sagen. Så kommer sagen med henstandstanken, foran vandværket der heller ikke er afsluttet, der 

mangler tegninger over rørføringen fra vandværket til henstandstanken og videre ud til offentlig 

kloak. Vi får lavet tegningerne og afsluttet byggesagen. Men vi bliver først fritaget for at betale 

afledningsafgift når byggesagen er afsluttet, så der er betalt afledningsafgift så længe tanken har 

ligget der. 

I december kom Hillerød kommune på tilsynsbesøg. Fra kommunen kom Mads Hansen og Louise 

Just Johansen fra Niras, Jesper og Mogens fra Vandværket. Resultatet var meget flot, vi har også et 

godt vandværk. Vedligeholdelsesplanen indeholder boringer, råvandsledninger, 

produktionsbygning, rentvandstanke, udpumpningsanlæg og ledningsnet. Gennemgang tog 1.5 

time. Bemærkning udvendig om at det bar præg af at der har været forskellige gravearbejder på 

grunden, men vi har planer når det bliver bedre vejr. 

Jordsalg på 132m2. Den solgte jord har skønsmanden vurderet til 62.500 kr. Den blev solgt til 

40.000 kr. Prisen var over 50% højere end salgsprisen. En retssag vil koste ca. 30.000 kr. så vi har 

valgt et forlig. så køber betaler 11.250 kr. og udgifter til landmåler, som vandværket har betalt 

7.712,00 kr. Så køber betalte i alt 18.962 kr. til vandværket. 

Til sidst håber jeg, af mange har været oppe og se vandværket. Vi har fået lagt fliser, plantet 

tujahæk så henstandstanken ikke kan ses når den vokser op, samt fået anlagt græsplæne. Vi har fået 

nyt navneskilt på vandværket -  Gørløse Vandværk A.M.B.A. 


