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1. Baggrund for handlingsplanen 
 
1.1 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, Høm Vandværk, Jystrup Vandværk, Kværkeby Vandværk, Præstbro 
Vandværk, Snekkerup Vandværk, Sneslev Vandværk, Vetterslev-Sandby Vandværk, 
Ørslev Vandværk, Ringsted Vand A/S samt Københavns Energi 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. 

 
1.2 Formålet med handlingsplanen  
 

Formålet med handlingsplanen er at opliste en række 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.  
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2. Forslag til aktiviteter 
 
2.1 Orientering til medlemmer og befolkningen i området 

 
Vandsamarbejdet finder det vigtigt, at medlemmerne og befolkningen i området bliver 
orienteret og på den baggrund bakker op omkring tiltag til beskyttelse af grundvandet.  
Vandsamarbejdet vil derfor løbende orientere om samarbejdet ved annoncering og 
presseomtale. Der er i denne forbindelse ligeledes udarbejdet en folder, som præsenterer 
vandsamarbejdet, medlemmer, formål og aktiviteter. Folderen deles blandt andet ud ved 
besøg hos lodsejere m.m. 

 
2.2 Registrering og sløjfning af kendte og potentielle forureningskilder 
 

For at sikre grundvandet i området mod forurening er det vigtigt at få registreret kendte og 
potentielle forureninger herunder ubenyttede boringer og brønde. Til det praktiske arbejde 
omkring registreringerne benytter vandsamarbejdet blandt andet lokale stedkendte personer 
samt oplysninger fra arkiver hos Teknisk Forvaltning.  
 
Det skriftlige arbejde med systematisering og opstilling af registreringerne udføres af en 
medarbejder fra Ringsted Forsyning A/S, som afregnes på timebasis for medgået tid.  
 
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 over grænseværdien. I denne forbindelse tilbyder vandsamarbejdet i 
første omgang vederlagsfrit at lukke ubenyttede brønde og boringer i hele området. 
 
Vandværksnære brønde og boringer prioriteres først. Det praktiske arbejde med hensyn til 
kontakt og korrespondance til lodsejerne udføres af en medarbejder fra Ringsted Forsyning 
A/S, som afregnes på timebasis for medgået tid. 

 
2.3 Øvrige/fremtidige aktiviteter 

 
En lang række aktiviteter i forbindelse med kortlægning, overvågning og beskyttelse af 
vandressourcerne i Ringsted Kommune kan med fordel gennemføres af 
vandsamarbejdet. Disse aktiviteter kan omfatte: 
 

• overvågning og moniteringsforanstaltninger for vandkvalitet 
• fælles database 
• rådgivning af landmænd om miljøvenlig dyrkning (MVJ-ordninger) og 

miljøcheck (pesticidhåndtering) 
• Dyrkningsaftaler med landmænd inden for kildepladszonen 
• Kampagne – ophør med brug af pesticider i private haver 
• Vandsparekampagne 
• Aktiviteter i øvrigt, som er foreslået i indsatsplanen for Ringsted-området 

 
Punkterne er ikke opstillet i prioriteret rækkefølge. 
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3.  Forslag til budget 
 
3.1 Budget frem til repræsentantskabsmødet 2009 samt overslag for 2009 og 2010 
 
 Medlemmerne af Ringsted Vandsamarbejde står for en samlet oppumpning på ca. 9 

mio. m3 grundvand årligt.  
 

Der er forslag om, at det årlige bidrag fra de enkelte vandværker skal være på 0,10 kr./år 
pr. oppumpet m3 grundvand beregnet af oppumpningen fra det foregående år. Dette 
medfører, at det årlige budget vil være ca. 0,9 mio. kr. 
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Bilag 1  
 
Aktiviteter i 2008 med budget 
Aktivitet Antal Udgift  

kr./stk.  
Udgift 
kr. 

Bemærkninger 

Annoncering  4 stk.  3.500 14.000  
Adm. i forbindelse 
med registrering og 
sløjfning af 
ubenyttede boringer 
og brønde.  

250 timer 700 175.000  

Sløjfning af brønde 
og boringer 

36 17.500 630.000  

Administration 1 5.000 5.000  
Revisor 1 15.000 15.000  
Uforudsete 
aktiviteter 

 
1 

 
20.000 

 
20.000 

 

Udgifter 2008/9 i alt   859.000  
 
Anslåede indtægter 2008  
Indtægt Antal m3 Kr./m3 Samlet 

indtægt 
Kr. 

Bemærkninger 

Fælles oppumpet 
antal m3 grundvand 

9.000.000 0,10 900.000 Vandmængden er 
anslået 

 
Budgetoverslag for 2009 og 2010 
Aktivitet Udgift 

2009  
Kr.  

Udgift 
2010  
Kr. 

Bemærkninger 

Adm. i forbindelse med registrering 
og sløjfning af ubenyttede boringer 
og brønde.  

180.000 180.000  

Sløjfning af brønde og boringer 665.000 665.000 Svarende til 35 - 40 
stk/år 

Administration 20.000 20.000  
Revisor 15.000 15.000  
Uforudsete aktiviteter 20.000 20.000  
Årlige udgifter i alt 900.000 900.000  
 
Anslåede årlige indtægter 2009 og 2010 
Indtægt Antal 

m3/år 
Kr./m3 Samlet 

indtægt 
Kr. 

Bemærkninger 

Fælles oppumpet 
antal m3 grundvand 

9.000.000 0,10 900.000 Vandmængden er 
anslået 
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