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1. Baggrund for handlingsplanen 
 

Beskrivelse af Vandsamarbejdet  

 

Ringsted Vandsamarbejde I/S er et samarbejde mellem følgende almene vandvær-

ker beliggende i Ringsted Kommune: Benløse Rundings Vandværk, Fjellebro Vand-

værk, 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 interessenter-

nes anlæg indvinder fra eller i fremtiden kan forventes at indvinde fra, samt at vare-

tage andre aktiviteter, der har til formål at forebygge eller afhjælpe forsyningspro-

blemer forårsaget af kvaliteten af de nævnte vandressourcer. 

 

 

Formålet med handlingsplanen  

 

Formålet med handlingsplanen er at beskrive, hvilke tiltag der 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 inddra-

ges og orienteres om samarbejdet og de tiltag, som løbende forventes gennem-

ført 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. Ube-

nyttede boringer og brønde virker som dræn ned til grundvandsmagasinerne. Un-

dersøgelser har vist, at vandet i disse boringer og brønde ofte er forurenet med mil-

jøfremmede stoffer. Vandsamarbejdet tilbyder vederlagsfrit at lukke ubenyttede 

brønde og boringer i hele området.  

 

I 2017 vil Vandsamarbejdet gøre en særlig 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 sløjf-

ning. Kort over potentielle ubenyttede brønde og boringer fra hvert vandværks ind-

vindingsopland ligger på www.ringstedvandsamarbejde.dk. 

 

I 2012 kortlagde Vandsamarbejdet mulige ubenyttede brønde og boringer i Ringsted 

Kommune og de enkelte vandværker fik udleveret kort over mulige adresser på 

ejendomme med gamle brønde. I 2017 vil Vandsamarbejdet gøre status og søge at 

skabe et overblik over, hvad den resterende opgave med at sløjfe boringer kan 

skønnes at være. De enkelte vandværker bidrager til kortlægningen med viden om, 

hvilke ejendomme der er besøgt, og hvad udfaldet har været af henvendelsen samt 

viden om ejendomme, hvor der ikke længere – eller aldrig har været – en ubenyttet 

brønd eller boring. 

http://www.ringstedvandsamarbejde.dk/
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Vandsamarbejdet indgår i en tæt dialog med Ringsted Kommune for i forbindelse 

med nedrivning af ejendomme at sikre, at brønde og boringer sløjfes efter forskrif-

terne. 

 

Vandsamarbejdet vil igen i 2017 to gange sætte en annonce i Lokalbladet Ringsted 

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

brønde og boringer.  

 

Opsporing af gamle pesticidpunktkilder 

 

Vandsamarbejdet vil i 2017 formidle materiale til de enkelte vandværker til brug 

for dialog med lokale landmænd om gamle pesticidfyldepladser, materieltøm-

ninger og eventuel nedgravet pesticidemballage.  

 

I 50´erne og 60´erne blev pesticider ofte udbragt af en lokal landmand, der havde 

anskaffet sprøjteudstyr, men som ikke annoncerede om tjenesten i for eksempel 

telefonbøger, som Regionen hyppigt bruger som kildemateriale til opsporing af 

historiske aktiviteter. Det er derfor nærmest umuligt for Regionen at opspore 

denne tidlige udbringning af pesticider for at finde eventuelle punktkilder. Endvi-

dere blev landmænd i henhold til datidens miljønorm opfordret til nedgravning af 

tom pesticid-emballage. Der er således på ingen måde tale om ulovligheder eller 

at gøre nogen ansvarlige, men udelukkende indsamling af historisk viden om ak-

tiviteter, der er yderst nyttig for Regionen at få fremskaffet, hvis eventuelle punkt-

kilder skal opspores og afværges. Opsporingen og eventuelle afværgeforanstalt-

ninger vil udelukkende foregå for Regionens regning, da der jo var tale om lovlig 

anvendelse og aktivitet. 

 

Oplysninger om gamle fyld- og vaskepladser af pesticider og bortskaffelsen af 

tom emballage er uvurderlig viden, som nu udelukkende kan indhentes hos æl-

dre, lokale landmænd. En snak med landmændene om deres mere end 50-årige 

viden vil derfor være nyttig at få indsamlet.  

 

Det er erfaringen fra andre vandsamarbejder, at den bedste dialog med land-

mændene opnås ved en snak mellem lokalkendte og ikke via myndigheder. 

Vandsamarbejdet vil levere materiale til vandværkerne, der kan være til brug og 

inspiration ved snak med landmændene. Den indsamlede viden vil dermed efter-

følgende kunne benyttes af Regionen i deres fremadrettede arbejde med opspo-

ring af gamle pesticidpunktkilder. 

 

 

Overblik over trusler og sårbarhed i vandværkernes indvindingsområder 

 

Grundvandskortlægningen af Ringsted-området er færdig, og på den baggrund skal 

Ringsted Kommune udarbejde en indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i de 

områder, der er udpeget som indsatsområder. Indsatsplanen er en plan over de ak-

tiviteter, som er nødvendige for at sikre rent grundvand fremover.  

 

Vandsamarbejdet vil være en aktiv medspiller i Ringsted Kommunes udarbejdelse af 

indsatsplanen, når kommunen går i gang med at udarbejde planen. Afholdelse af 

aktiviteter til gennemførelse af indsatsplanen forudsætter anerkendelse af omkost-

ningerne af Forsyningssekretariatet, jf. vandsektorloven. 
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3.  Forslag til budget 
 

 Takst for 2018, samt budgetoverslag for 2019 og 2020 

 

 Medlemmerne af Ringsted Vandsamarbejde står for en samlet oppumpning på 

ca. 7,3 mio. m3 grundvand årligt. 

 

Taksten for 2017 blev på repræsentantskabsmødet i 2016 sat til 7 øre per kubik-

meter vand.  

 

Det foreslås, at taksten i 2018 sættes til 5 øre, og at der fremadrettet budgetteres 

med 5 øre i 2019 og 2020. Taksten tilpasses aktivitetsniveauet i Vandsamarbejdet.  

 

 


