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Alsønderup Vandværk 
Hillerødvej 16 
3400 Hillerød 

 

Tilsyn den 14. december 2021 - Alsønderup Vandværk 

Tak for et interessant besøg på Alsønderup Vandværk den 14. de-
cember 2021. Det var rart, at møde jer og spændende at se vand-
værket. 

Vi fik et indtryk af et meget veldrevet vandværk, og tilsynet har 
kun givet anledning til enkelte bemærkninger. 

Se også vedlagte tilsynsnotat. 

På baggrund af tilsynet og jeres tilladelser er der en række opga-
ver vi gerne vil bede jer om at løse. 

Jeres opgaver på baggrund af tilsynet: 

På baggrund af tilsynet henstilles der til, 

 At I udarbejder nye lokaliseringsskemaer for boringen B3 
(187.1108). Herunder angives GPS-opmålt koter. Vi udle-
verede skabelon til lokaliseringsskema på tilsynet, det kan 
også findes på dette link: https://www.geus.dk/me-
dia/7304/formular-lok_skema-valgfrit.pdf  

 

Derudover henstiller vi til, at I fremover indberetter pejlinger via 
Jupiter, foretaget i den første uge af oktober og april. 

Skyllevandsprøver jf. udledningstilladelse 

Vi aftalte på tilsynet, at I ville sørge for at der bliver udtaget en 
skyllevandsprøve snarest muligt for parametrene der angives i je-
res gældende udledningstilladelse. Udledningstilladelsen blev udle-
veret på tilsynet. 

Vi aftalte også at i fremadrettet vil sørge for at der udtages en 
skyllevandsprøve årligt for parametre angivet i gældende udled-
ningstilladelse. 

Hvis I ønsker at få revideret jeres nuværende udledningstilladelse, 
eller få en helt ny udledningstilladelse, så kan I søge om en ny ud-
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ledningstilladelse. I kan få mere information ved at skrive en mail 
til: miljo@hillerod.dk. 

Beskyttelseszone omkring B2 (187.607) 

I øjeblikket indvindes der meget lidt vand fra boring 2 (187.607) 
og I forventer at boringen vil blive taget ud af drift og på sigt sløj-
fes.  
På den baggrund har i opsagt jeres kontrakt med landmanden om 
dyrkningsfrit område omkring boringen. 
Da boringen forventes sløjfet er det ikke proportionalt at gennem-
føre indsatser for at beskytte dens BNBO.  

 

Med venlig hilsen 
 

Mads Honore Hansen 
Miljøsagsbehandler, geolog

mailto:miljo@hillerod.dk

