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Årsberetning 2007 
 
For godt et år siden, mere præcist den 19. april 2007, blev der afholdt stiftende møde om dannelsen 
af Ringsted Vandsamarbejde. Næsten alle interessenter omkring drikkevand i Ringsted kommune 
tilsluttede sig samarbejdet og Vandsamarbejdet Ringsted I/S blev en realitet.  
Vandsamarbejdet er baseret på et frivilligt initiativ og bygger på frivillig deltagelse af vandværker 
og vandindvindere i Ringsted kommune.   
På det stiftende møde blev valgt et repræsentantskab og en styregruppe. 
Styregruppen har gennem året sikret, at samarbejdet er blevet operativ. Inden udgangen af 2007 
havde styregruppen truffet beslutning om at tilbyde de første 12 ejere af ubenyttede boringer og 
brønde en lukning af disse ved autoriseret entreprenør. I dag er første projekt udført og flere 
ubenyttede boringer og brønde er opført på venteliste. 
 
Styregruppen konstituerede sig på det første møde den 22. maj 2007 med  
Formand Erik Larsen, Sneslev Vandværk 
Kasserer Ole Winther, Ringsted Vand 
Sekretær Jørgen Madsen, Københavns Energi 
Der er afholdt 4 styregruppemøder i 2007, hvorfra referater er udsendt til alle interessenter samt 3 
øvrige almene vandværker  i Ringsted Kommune. 
 
Historie 
Forud for det stiftende møde 19. april 2007 havde en arbejdsgruppe opstillet udkast til vedtægter og 
handlingsplan, der begge blev tiltrådt af repræsentantskabet. 
Vandsamarbejdet er endvidere sikret retten til at opkræve 0,10 kr. pr. oppumpet m3 vand hos 
interessenterne, hvorfor økonomien var på plads til at gå i gang med arbejdet. 
 
Formål 
Vandsamarbejdets formålsparagraf er bredere end lukning af ubenyttede boringer og brønde, idet 
der også indgår kortlægning, overvågning og anden forebyggende beskyttelse af vandressourcerne, 
hvorfra interessenterne indvinder drikkevand. Hertil kommer generelle oplysningsaktiviteter, der 
har til formål at forebygge forsyningsproblemer forårsaget af manglende vandkvalitet. 
 
Samarbejde og indsatsplaner 
Vandsamarbejdet er indledningsvis målrettet mod aktive sløjfningsopgaver og dermed 
forebyggende  beskyttelse af grundvandsinteresserne. Styregruppen sikre dette ved indgåelse af 
frivillige aftaler med brøndejerne.  
Brønde og boringer lukkes i samarbejde med det lokale vandværk. 
Samarbejdet ud over vandværker og vandindvindere i Ringsted Kommune er blandt andre rettet 
mod myndigheder, herunder Ringsted Kommunes miljømyndighed og Statens Miljøcentre. 
Det er i denne sammenhæng vigtigt at fremhæve afgrænsningen mod myndighedsområdet og vor 
frivillige indsats. Ved faretruende forurening og akutte miljøuheld er det kommunen som 
myndighed, der har indsatspligten og om fornødent kan pålægge forurenerne ansvar og pligter. 
Samarbejdet med myndighederne prioriteres højt, og for at udvide koordineringen har styregruppen 
anmodet Ringsted Kommune om at blive repræsenteret i Grundvandsrådet i Ringsted kommune. 



Handlingsplan 2007 
Styregruppen har tilrettelagt og produceret en folder til brug overfor borgerne. Indholdet er let 
tilgængeligt og har karakter af generel oplysning og vejledning, om hvordan man som ejer af en 
ubenyttet boring eller brønd kan indsende ansøgning om gratis sløjfning.  
 
Der er oprettet en hjemmeside – www.ringstedvandsamarbejde.dk - med tilsvarende information 
samt aktuelt om selskabets forhold. 
 
Der blev i efteråret indhentet tilbud på sløjfning af de første 3 boringer og 9 brønde. Firmaet Brøker 
fra Holbæk afgav det bedste tilbud, og der blev indgået aftale om et samlet lukningsprojekt. 
 
Styregruppen skal opfordre bestyrelserne i vandværkerne til at øge fokus på de ubenyttede boringer 
og brønde. Nogle af disse er måske i dag ikke synlige, men fyldt med diverse materialer uden en 
effektiv forsegling til grundvandet. En lokalisering og registrering er vigtig. 
Der skal ligeledes opfordres til at de enkelte vandværker inden for egne forsyningsområder opfordre 
brøndejere til at indsende ansøgningsskemaer om gratis sløjfning. 
 
Administration 
Der er udarbejdet en forretningsorden for styregruppen. Denne præciserer en række praktiske og 
administrative rammer og retningslinier for at forenkle det operative arbejde. 
Her skal nævnes betalingsforhold, regnskab og økonomi, forsikring, indgåelse af aftaler og 
kontrakter, tilsyn og afleveringsforretning angående anlægsarbejder, mv.  
 
Der er indgået en rammeaftale med Ringsted Forsyning A/S om at udføre projektopgaver, kontrol af 
vandsamarbejdets projekter samt administration. Ringsted Forsyning råder over de nødvendige 
administrations- og ingeniørkompetencer inden for drikkevand. 
Projekter aftales fra sag til sag og kan bl.a. omfatte, registreringer, indhentning af tilbudspriser, 
aftaler med autoriserede brøndborerfirmaer, aftaler med lodsejere, tilsyn, kontrol af 
sløjfningsdokumenter, mv.   
 
Økonomi 
Styregruppen opkrævede ultimo året kontingent for 2007 og har disponeret midler til en 
informationsfolder, en hjemmeside og til det første lukningsprojekt. Dette efterlader en god 
økonomi for start af driftsåret 2008. 
 
Afslutning 
Styregruppen anser startåret 2007, som reelt kun var på ca. 8 mdr., for at være forløbet rigtigt godt. 
Der måtte nødvendigvis bruges mange ressourcer på praktiske forhold med start af et nyt selskab.  
Samtidig er Styregruppen stolt over at kunne dokumentere, at de første anlægsopgaver er 
gennemført tilfredsstillende. 
Styregruppen takker for opbakningen fra alle sider og en særlig tak rettes til Ringsted kommunes 
tekniske afdeling for praktisk støtte og husly. 
 
Styregruppen, marts 2008 

http://www.ringstedvandsamarbejde.dk/
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