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Hillerød Forsyning indgår samarbejde med Hovedstadens
Forsyningsselskab
Hillerød Forsyning har indgået en aftale med Hovedstadens Forsyningsselskab
(HOFOR – tidligere Københavns Energi) om levering af vand fra Slangerupværket.
Aftalen er indgået for at være på forkant med udviklingen og for at opnå en øget
forsyningssikkerhed.
Hillerød Forsyning har i dag tre vandværker, med det største beliggende på Frederiksgade i
midtbyen, og med boringerne placeret i nærområdet. Selv om der aldrig er fundet forurening i
vandet fra disse boringer, frygter Hillerød Forsyning, at den kommende udbygning af Hillerød
Syd betyder et træk på grundvandsressourcen, der kan medføre en øget risiko for at få
forurening op med grundvandet.
Derfor har Hillerød Forsyning siden 1999 arbejdet på at løse denne problematik, og som ét af
resultaterne, er det nu besluttet at etablere en ledning fra HOFORs vandværk i Slangerup til
Hillerød Syd.
Hos HOFORs er man rigtig glade for samarbejdet.
”Samfundsmæssigt og ressourcemæssigt er det en rigtig god løsning, at vi samarbejder om
vandforsyningen. Vores vandværk i Slangerup har den nødvendige kapacitet og ligger
forholdsvis tæt den kommende udbygning af Hillerød og det nye sygehus, så vi er parate til at
levere rent drikkevand til området,” siger Frank Brodersen, direktør for Ejerrelationer i HOFOR.
Ny ledning i drift i 2014
Peer Kamstrup, driftsleder på vandforsyningen hos Hillerød Forsyning, forventer, at ledningen
bliver etableret i 2013–2014 og tages i drift midt på året i 2014.
”Når vi etablerer ledningen allerede nu, i stedet for at vente til sygehuset åbner, er det fordi,
ledningen også kan fungere som en nødforbindelse til hele Hillerød by, hvis vandværket i
Frederiksgade bliver ramt af en forurening”, fortæller Peer Kamstrup.
I første omgang er det planen, at Slangerupværket skal levere vand til de forbrugere, der bor
syd for Milnersvej, langs Roskildevej, i Nr. Herlev og langs Brødeskovvej. Når det nye sygehus
åbner, vil det ligeledes få vand fra Slangerupværket.
Projektet vil i første omgang koste ca. 13 mio. kr. Det er langt billigere end alternativet, hvor
der etableres et nyt vandværk til Hillerød Syd. Den nye ledning dimensioneres til at forsyne den
kommende udbygning syd for Hillerød.
HOFORs drikkevand produceres i henhold til kravene i den internationale fødevarestandard ISO
22000. Det gælder også vandproduktionen på Slangerupværket, hvor vandet desuden
kvalitetstjekkes, inden det sendes videre ud til borgerne i Hillerød Syd.
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