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1. Baggrund for handlingsplanen 
 

Beskrivelse af Vandsamarbejdet  

 

Ringsted Vandsamarbejde I/S er et samarbejde mellem følgende almene 

vandværker beliggende i Ringsted Kommune: Benløse Rundings Vandværk, 

Fjellebro Vandværk, Gyrstinge Vandværk, Jystrup Vandværk, Kværkeby Vandværk, 

Præstbro Vandværk, Snekkerup Vandværk, Sneslev Vandværk, Vetterslev-Sandby 

og Høm Vandværk, Ørslev Vandværk, Ringsted Vand A/S samt HOFOR A/S.  

 

Vandsamarbejdets formål er en samlet varetagelse af og fordeling af udgifterne til 

kortlægning, overvågning og beskyttelse af de vandressourcer, som 

interessenternes anlæg indvinder fra eller i fremtiden kan forventes at indvinde fra, 

samt at varetage andre aktiviteter, der har til formål at forebygge eller afhjælpe 

forsyningsproblemer forårsaget af kvaliteten af de nævnte vandressourcer. 

 

 

Formålet med handlingsplanen  

 

Formålet med handlingsplanen er at beskrive hvilke tiltag, som skal iværksættes 

for at medvirke til en sikring af grundvandskvaliteten i Ringsted Kommune.  

 

Handlingsplanen skal ligeledes opstille planer for koordinering og gennemførsel 

af disse tiltag. I denne forbindelse er det vigtigt, at borgerne i kommunen 

inddrages og orienteres om samarbejdet og de tiltag, som løbende forventes 

gennemført til sikring af grundvandet.  

 

 

 

2. Forslag til aktiviteter 
 

Sløjfning af ubenyttede brønde og boringer 

 

For at sikre grundvandet i området mod forurening er det vigtigt at få registreret 

kendte og potentielle forureninger, herunder ubenyttede boringer og brønde. 

Ubenyttede boringer og brønde virker som dræn ned til grundvandsmagasinerne. 

Undersøgelser har vist, at vandet i disse boringer og brønde typisk er forurenet med 

miljøfremmede stoffer. Vandsamarbejdet tilbyder vederlagsfrit at lukke ubenyttede 

brønde og boringer i hele området.  

 

I 2015 vil Vandsamarbejdet som de foregående år gøre en ekstra indsats for at 

opspore ubenyttede brønde og boringer. De enkelte vandværker i Vandsamarbejdet 

opfordres til at fortsætte med at opsøge ejerne, så de kan blive opmærksomme på 

tilbuddet om gratis sløjfning. Kort over potentielle ubenyttede brønde og boringer 

fra hvert vandværks indvindingsopland ligger på www.ringstedvandsamarbejde.dk. 

 

Styregruppen har i 2014 udformet et brev til grundejere, som potentielt har en 

ubenyttet brønd eller boring. I brevet gøres grundejeren opmærksom på 

vandværkets tilbud om gratis sløjfning. Hvert vandværk har i 2015 fået brevet 

tilsendt sammen med en liste over potentielle brønde og boringer i vandværkets 

forsyningsområde. De enkelte vandværker kan selv kontakte de relevante 

ejendomme eller bede styregruppen om hjælp til at sende brevet ud.  
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Vandsamarbejdet ønsker en tæt dialog med Ringsted Kommune i forbindelse med 

nedrivning af ejendomme, således det sikres, at brønde og boringer sløjfes efter 

forskrifterne. 

 

Styregruppen har endvidere foranlediget trykning af 200 plakater med budskabet, at 

en ubenyttet brønd eller boring er en potentiel forurener af vores drikkevand. 

Plakaterne kan afhentes hos Ringsted Forsyning og kan bruges af vandværkerne til 

opsætning på skoler, idrætspladser, supermarkeder m.v. Herudover er der 

fremstillet tre roll-upps, som kan bruges på Ringsted Messen m.v. Disse roll-upps 

kan lånes hos Ringsted Forsyning. 

 

Vandsamarbejdet vil to gange i 2015 sætte en annonce i Lokalbladet Ringsted og 

Ringsted Weekend for at informere bredt om vores tilbud om gratis sløjfning af 

brønde og boringer.  

 

 

Overblik over trusler og sårbarhed i vandværkernes indvindingsområder 

Naturstyrelsen er blevet færdig med grundvandskortlægningen af Ringsted-

området, og nu skal Ringsted Kommune udarbejde en indsatsplan for beskyttelse af 

grundvandet. Indsatsplanen er en plan over de aktiviteter, som er nødvendige for at 

sikre rent grundvand fremover. Kommunen har et år til at udarbejde et udkast til 

planen og aktiviteter til realisering af planen. Kommunen forventer at starte arbejdet 

op i 2015.  

 

Vandsamarbejdet vil være en aktiv medspiller i Ringsted Kommunes udarbejdelse af 

indsatsplanen. 

 

Afholdelse af aktiviteter til gennemførelse af indsatsplanen forudsætter 

anerkendelse af omkostningerne af Forsyningssekretariatet, jf. vandsektorloven. 

 

 

 

3.  Forslag til budget 
 

 Takst for 2016, samt budgetoverslag for 2017 og 2018 

 

 Medlemmerne af Ringsted Vandsamarbejde står for en samlet oppumpning på 

ca. 7,3 mio. m3 grundvand årligt. 

 

Styregruppen forventer, at dette års fokus bliver at kontakte grundejerne med 

ubenyttede brønde og boringer.  

 

Taksten for 2015 blev på repræsentantskabsmødet i 2014 sat til 10 øre per 

kubikmeter vand.  

 

Det foreslås, at taksten i 2016 sættes til 7 øre, og at der fremadrettet budgetteres 

med 7 øre i 2017 og 10 øre 2018. Taksten tilpasses aktivitetsniveauet i 

Vandsamarbejdet, og det forventes, at sløjfning af ubenyttede brønde og 

boringer vil udgøre en betydelig post i årene frem. I 2018 kan der blive behov for 

at forhøje taksten lidt for at kunne finansiere brøndsløjfning og eventuelle tiltag i 

indsatsplanen for Ringsted. 

 

 


