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1. INDLEDNING 

Hørsholm Kommune har udarbejdet Tillæg nr. 1 til Hørsholm Kommunes Vandforsyningsplan 
2017. Formålet med tillægget er at etablere de planmæssige rammer for at give mulighed for æn-
dringer af visse forsyningsområder i kommunen.  
 
De mulige ændringer omfatter, at flere private vandforsyninger nedlægges eller planlægges ned-
lagt. Der er indgået aftale med Novafos om overtagelse af forsyningsområderne, herunder led-
ningsnet og forbrugere. Udover tilpasning af forsyningsområdet for Novafos og nedlæggelse af 
vandværker, omfatter tillægget etablering af en ny forsyningsledning langs Sjælsmarksvej, som 
forbinder Novafos’ eksisterende ledningsnet i Sjælsmark og Isterød.  
 
Tillægget omfatter følgende vandforsyninger/forsyningsområder:  
 
- Grønnegade Vandværk 
- Isterød Vandforsyning 
- Kettinge Storskov Vandværk 
- Lille Stimestrup Vandværk 
- Stimestrupgård Vandværk 
- Overdam Vandforsyning 
- Ellebæk Vandværks forsyningsområde i Hørsholm Kommune 
 
Tillægget er udarbejdet i samarbejde mellem Novafos, Grønnegade Vandværk, Isterød Vandfor-
syning, Kettinge Storskov Vandværk, Lille Stimestrup Vandværk, Stimestrupgård Vandværk, Elle-
bæk Vandværk og Hørsholm Kommune. 
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2. LOVGRUNDLAG 

I henhold til § 14 i bekendtgørelse af lov om vandforsyning mv. nr. 118 af 22/02/2018 skal kom-
munerne udarbejde vandforsyningsplaner, der beskriver, hvordan vandforsyningen i kommunen 
skal tilrettelægges. Kravene til vandforsyningsplanens indhold fremgår af § 3 i bekendtgørelse nr. 
831 af 27/06/2016 om vandforsyningsplanlægning: 
 
1) Angivelse og lokalisering af de forventede behov for vand i kommunen, fordelt på forskellige 

forbrugergrupper (husholdning, institutioner, industri- og håndværksvirksomheder, landbrug, 
herunder markvanding, gartneri, samt dambrug m.v.). 

2) Angivelse af beliggenheden og kapacitet af de bestående almene vandforsyninger med tilhø-
rende behandlingsanlæg, beholderanlæg og pumpeanlæg samt beliggenhed af vandforsynin-
gernes ledningsnet, herunder eventuelle forbindelsesledninger mellem vandforsyningerne. 

3) Angivelse af, hvilke dele af kommunen, der påregnes forsynet med vand fra indvindingsanlæg 
på de enkelte ejendomme eller fra ikke-almene vandforsyninger, og hvilke dele af kommunen, 
der straks eller senere påregnes forsynet fra almene vandforsyninger. 

4) Angivelse af de bestående almene vandforsyninger, der skal indgå i den fremtidige vandforsy-
ning i kommunen, herunder deres ejerforhold, og af beliggenheden og kapacitet af fremtidige 
almene vandforsyninger. 

5) Angivelse af de nuværende og fremtidige forsyningsområder for almene vandforsyninger i 
kommunen. 

6) Angivelse af om der skal tilføres vand fra andre kommuner, eller om der fra kommunen kan 
leveres vand til forbrug uden for kommunen. 

7) Angivelse af hvorvidt der skal etableres, nedlægges eller udbygges almene vandforsyninger for 
at sikre en tilstrækkelig og hensigtsmæssig forsyning i kommunen 

 
Af vandforsyningsloven § 14a, stk. 2 fremgår det, at almene vandforsyninger ikke må anlægge 
vandledninger i strid med vandforsyningsplaner. Kommunen udarbejder tillæg i områder, hvor 
man ønsker ændringer af de forsyningsområder, der er udpeget i den gældende vandforsynings-
plan. 

 
Ifølge bekendtgørelsen skal vandforsyningsplanen udarbejdes efter forhandling med de almene 
vandværker, Sundhedsstyrelsen og i fornødent omfang med øvrige berørte myndigheder og insti-
tutioner. Kommunalbestyrelsens forslag til mindre tillæg til allerede vedtagne vandforsyningspla-
ner skal offentliggøres med oplysning om, at der inden for en frist på mindst 4 uger efter offent-
liggørelsen er adgang til at fremsætte indsigelser mod forslag. Efter udløb af indsigelsesfristen 
forhandler kommunalbestyrelsen i fornødent omfang på ny med de berørte parter, hvorefter kom-
munalbestyrelsen vedtager planen efter § 14, Stk. 2 i vandforsyningsloven. Kommunalbestyrel-
sens afgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed. 
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3. POLITISK GODKENDELSE 

Tillæg nr. 1 til Hørsholm Kommunes Vandforsyningsplan 2017 er godkendt af kommunalbestyrel-
sen i Hørsholm Kommune den 21. 12 2020. 
 
Tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplan 2017 har været fremlagt i offentlig høring i 4 uger fra den 
12.03 2021 til den 09.04 2021. I fremlæggelsesperioden har myndigheder, interesseorganisatio-
ner, almene vandværker og borgere haft mulighed for at komme med bemærkninger til 
tillægget. 
 
Der er ikke indkommet nogen høringssvar i høringsperioden, og der er derfor ikke foretaget 
ændringer i det endelige tillæg. 
 
Tillæg nr. 1 til Hørsholm Kommunes Vandforsyningsplan 2017 er endeligt vedtaget af kommunal-
bestyrelsen i Hørsholm Kommune den xx. xx 2021. 
 
Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed. 

3.1 Miljøvurdering 
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal 
offentlige myndigheder gennemføre en miljøvurdering af planer og programmer som fastlægger 
rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter. Tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplan 2017 er 
screenet for potentielle miljøpåvirkninger i henhold til loven. Det er ud fra screeningen afgjort, at 
der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af plantillægget. Afgørelsen er truffet som en særskilt 
afgørelse, der er offentliggjort med 4 ugers klagefrist den 12. 03 2021. 
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4. OMFANG AF ÆNDRINGER 

4.1 Eksisterende forsyningsstruktur 
I det følgende beskrives den eksisterende forsyningsstruktur for de vandforsyningsanlæg, som til-
lægget vedrører.  
 
Størstedelen af drikkevandet i Hørsholm Kommune bliver leveret af Novafos. Herudover er der en 
række almene private vandforsyninger, ikke-almene vandforsyningsanlæg samt enkeltanlæg. 
Endvidere er der en mindre import af drikkevand fra vandværker i nabokommunerne. Den eksi-
sterende vandforsyningsstruktur og forsyningsområder er vist på figur 1. 

4.1.1 Grønnegade Vandværk  
Grønnegade Vandværk er et privat alment vandværk etableret i 1936 og løbende vedligeholdt. 
Vandværket har en indvindingstilladelse på 10.000 m3 pr. år. Vandværket indvinder vand fra én 
indvindingsboring, som behandles på vandværket og distribueres herfra til forbrugerne. Vandvær-
ket har ingen nødforbindelse. Vandværkets beliggenhed og forsyningsområde fremgår af figur 1.  

4.1.2 Isterød Vandforsyning  
Isterød Vandforsyning er et distributionsvandværk, der importerer drikkevand fra Sjælsø Vand-
værk til distribution i eget ledningsnet til forsyningsområdets forbrugere. Vandforsyningens forsy-
ningsområde fremgår af figur 1.  

4.1.3 Kettinge Storskov Vandværk  
Kettinge Storskov Vandværk er et privat alment vandværk etableret i 1939 og løbende vedlige-
holdt. Vandværket har en indvindingstilladelse på 14.000 m3 pr. år. Vandværket indvinder grund-
vand fra to boringer, som begge ligger på vandværkets grund. Vandet behandles på vandværket 
og distribueres herfra til forbrugerne. Vandværket har ingen nødforbindelse. Vandværkets belig-
genhed og forsyningsområde fremgår af figur 1.  

4.1.4 Lille Stimestrup Vandværk  
Lille Stimestrup Vandværk er et privat alment vandværk etableret i 1938 og løbende vedligeholdt. 
Vandværket har en indvindingstilladelse på 15.000 m3 pr. år. Vandværket indvinder grundvand 
fra én boring beliggende på vandværkets grund. Vandet behandles på vandværket og distribueres 
herfra til forbrugerne, men benyttes primært til brug for Hørsholm Planteskole. Vandværket har 
ingen nødforbindelse. Vandværkets beliggenhed og forsyningsområde fremgår af figur 1. Boringen 
vil ved en evt. overtagelse af drikkevandsforsyningen kunne omdannes til en markboring, så den 
også fremover kan benyttes til vanding på Hørsholm Planteskole. 
 

4.1.5 Stimestrupgård Vandværk Vandværk  
Stimestrupgård Vandværk er et privat alment vandværk etableret i 1963 og løbende vedligeholdt. 
Vandværket har en indvindingstilladelse på 7.000 m3 pr. år. Vandværket indvinder grundvand fra 
én boring beliggende på vandværkets grund. Vandet behandles på vandværket og distribueres 
herfra til forbrugerne. Vandværket har ingen nødforbindelse. Vandværkets beliggenhed og forsy-
ningsområde fremgår af figur 1. 
 

4.1.6 Overdam Vandforsyning  
Overdam Vandforsyning er et distributionsvandværk, der importerer drikkevand fra Sjælsø Vand-
værk til distribution i eget ledningsnet til forsyningsområdets forbrugere. Vandforsyningens forsy-
ningsområde fremgår af figur 1.  
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4.1.7 Ellebæk Vandværks forsyningsområde i Hørsholm Kommune 
Ellebæk Vandværk er et privat alment vandværk beliggende i Allerød Kommune, som forsyner et 
antal forbrugere i et forsyningsområde i Hørsholm Kommune. Vandværket har ingen nødforbin-
delse. Vandværkets beliggenhed og forsyningsområde fremgår af figur 1.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1 Oversigtskort over eksisterende almene vandforsyningsanlæg og forsyningsom-
råder i Hørsholm Kommune 
 

4.2 Fremtidig forsyningsstruktur 
I det følgende beskrives de ændringer i vandforsyningsstrukturen i Hørsholm Kommune, som til-
lægget giver mulighed for. Figur 2 viser den planlagte fremtidige vandforsyningsstruktur i Hørs-
holm Kommune i henhold til nærværende tillæg til vandforsyningsplanen. 
 
Som det fremgår af de følgende afsnit, overtager Novafos forsyningen af seks forsyningsområder. 
Vandforbruget i disse områder er marginalt i forhold til Novafos’ eksisterende forsyning i kommu-
nen. Samtidig forventes der et lille fald i vandforbruget i kommunen frem mod 2027 i henhold til 
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vandforsyningsplan 2017. Alt i alt har Novafos tilstrækkelig kapacitet til at kunne overtage forsy-
ningen af de seks områder. 
 

 
Figur 2 Oversigtskort over planlagt fremtidig forsyningsstruktur i Hørsholm Kommune 
 

4.2.1 Etablering af en ny forsyningsledning langs Sjælsmarksvej 
For at kunne opretholde forsyningen i de forsyningsområder, Novafos overtager, etablerer No-
vafos en ny forsyningsledning langs Sjælsmarksvej, som forbinder Novafos’ eksisterende led-
ningsnet i Sjælsmark og Isterød. Forsyningsledningen fremgår af figur 2. Ledningen etableres i 
efteråret 2020. 

4.2.2 Grønnegade Vandværk kan overtages af Novafos 
Med Novafos’ nye ledning langs Sjælsmarksvej kan Grøønegade Vandværk sikres fuld nødforsy-
ning. Det er aftalt mellem Grønnegade Vandværk og Novafos, at den nuværende forsyning af 
Grønnegade Vandværks forbrugere kan ændres, således at forsyningen kan overtages af Novafos, 
hvis Grønnegade Vandværk får problemer med at opretholde forsyningen. Novafos overtager for-
syningsledningsnettet og vandværket nedlægges. 

4.2.3 Isterød Vandforsyning  
Det er aftalt mellem Isterød Vandforsyning og Novafos, at den nuværende forsyning af Isterød 
Vandforsynings forbrugere ændres, således at den fremtidige forsyningspligt varetages af No-
vafos. Novafos overtager forsyningsledningsnettet pr. 1. januar 2021. 
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4.2.4 Kettinge Storskov Vandværk kan blive et distributionsvandværk 
Det er aftalt mellem Kettinge Storskov Vandværk og Novafos, at der etableres en trykforøger ved 
Sjælsmark Kaserne og en nødforbindelsesledning mellem Novafos’ ledningsnet ved Sjælsmark og 
Kettinge Storskov Vandværks ledningsnet. Herved sikres fuld nødforsyning af Kettinge Storskov 
Vandværks forbrugere.  
 
Det er aftalt mellem Kettinge Storskov Vandværk og Novafos, at Kettinge Storskov Vandværk kan 
nedlægges, hvis vandværket får problemer med at opretholde forsyningen. Kettinge Storskov 
Vandværk vil fortsætte som distributionsvandværk, hvor vandet leveres af Novafos. 

4.2.5 Lille Stimestrup Vandværk  
Det er aftalt mellem Lille Stimestrup Vandværk og Novafos, at den nuværende forsyning af Lille 
Stimestrup Vandværks forbrugere ændres, således at den fremtidige forsyningspligt varetages af 
Novafos. Novafos overtager forsyningsledningsnettet pr. 1. januar 2021, og vandværket nedlæg-
ges. 

4.2.6 Stimestrupgård Vandværk  
Der er ikke lavet en aftale om ændringer af forsyning til vandværket. 

4.2.7 Overdam Vandforsyning 
Det er aftalt mellem Isterød Vandforsyning og Novafos, at den nuværende forsyning af Overdam 
Vandforsynings forbrugere ændres, således at den fremtidige forsyningspligt varetages af No-
vafos. Novafos overtager forsyningsledningsnettet pr. 1. januar 2020. 

4.2.8 Forsyningsområdet til Ellebæk Vandværk i Hørsholm Kommune 
Det er aftalt mellem Ellebæk Vandværk og Novafos, at den nuværende forsyning af Ellebæk Vand-
værks forsyningsområde i Hørsholm Kommune ændres, således at den fremtidige forsyningspligt 
varetages af Novafos. Novafos overtager forsyningsledningsnettet pr. 1. januar 2020. 
 
 


