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Årsberetning 2008 
 
Vandsamarbejdet har nu gennemlevet det første hele drifts år, idet 2007 kun var på 8 mdr. og i 
øvrigt var præget af omfattende mange indledende opgaver. 
I 2008 har vi fokuseret primært på lukning af ubenyttede brønde og boringer.  
Der har dog også været plads til profilering i gennem 4 annoncer samt kontakter til andre 
interesseorganisationer. 
Året er forløbet rigtigt godt med afslutning og afregning af 33 lukninger. Endvidere er der i 2009 
ca. 25 lukningsprojekter derudover i proces med forventet afslutning 1. Halvår 2009 og en 
venteliste på over 50.    
Vi har benyttet den samme entreprenør over 3 runder, idet der er et meget fint samarbejde og 
kvaliteten af lukningerne og specielt afslutningerne er i top.  
 
Vandsamarbejdet er baseret på et frivilligt initiativ og bygger på frivillig deltagelse af vandværker 
og vandindvindere i Ringsted kommune.   
Tilsvarende er det også kun brøndejere, der frivilligt retter henvendelse om lukning af ubenyttede 
brønde/boringer, som hidtil er blevet hjulpet. 
 
 
Styregruppens ændring og nogle af opgaverne 
Ved generalforsamlingen 14.  maj 2008 blev Bent Risom, Snekkerup Vandværk indvalgt i stedet for 
Per Tolstrup, Ørslev Vandværk 
 
Styregruppen konstituerede sig med  
Formand Erik Larsen, Sneslev Vandværk 
Kasserer Ole Winther, Ringsted Vand 
Sekretær Jørgen Madsen, Københavns Energi 
Der er afholdt 5 styregruppemøder i 2008, hvorfra referater er udsendt til alle interessenter. 
 
Styrgruppen har prioriteret brøndlukningerne, da der nu er en venteliste. 
 
Styregruppen har finjusterede vedtægterne angående budgetperioder. Behandles på selvstændigt 
pkt.  
 
Hjemmesiden er forbedret bl.a med skema for anmeldelse af ubenyttet boring/brønd. 
 
Samarbejdet med myndighederne prioriteres højt, og for at udvide koordineringen har 
styregruppens formand søgt og fået en plads Ringsted Kommunes Grundvandsråd 
 
Der er indsamlet en del ubearbejdede registreringer angående brønde. Dette materiale kan danne 
baggrund for en fælles database. Arbejdet er dog ikke sat i gang endnu. 



 
 
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. 
 
 
 
Lukning i praksis 
Jeg vil kort beskrive en proces, hvor der lukkes en boring i en brønd. 
 
Ansøgningen fra brøndejeren modtages hos Vandsamarbejdet ved Ringsted Forsyning. 
Ansøgningen behandles efter styregruppens retningslinjer, om bl.a. indsatsområde, tid og omfang. 
Brønden besigtiges af brøndborer og Vandsamarbejdets repræsentant, hvorefter der indgås en aftale 
med brøndejer om løsning og overfladeafslutning. Der tages foto af eksisterende forhold til 
dokumentation af den aktuelle tilstand. 
Arbejdet udføres typisk ved at brønden pumpes tør for vand og slam og eventuelle installation og 
ledninger fjernes eller omlægges. 
Borerør udstøbes med beton. 
Der fyldes et lag bentonit i bunden af brønden efterfulgt af sand. Der udfyldes med i alt 2-3 lag 
bentonit og tilsvarende lag sand, således at nedsivning af overfladevand bliver sammenlignelig med 
den omkringliggende ler og jord. 
Fyldningen afsluttes med samme type overflade, som eksisterer rundt om brønden eller efter aftale 
med ejeren. Der kan ikke afsluttes med dyrere løsninger/materialer end de eksisterende.  
Der udstedes dokumentation for gennemførelse af autoriseret brøndlukning efter gældende 
lovgivning. 
 
Der er meget forskel på omfang og arbejdets udførelse og dermed også omkostningerne. Hvor 
brønden er fuldt tilgængelig, så en mindre lastbil kan køre direkte til brøndkanten, er opgaven 
forholdsvis let.  
  
Omkostningerne svinger typisk i niveauet 12-25.000 kr. pr. lukning. Enkelte lukninger kan blive 
mere kostbare. 
 
 
Handlingsplan 2009 
Styregruppen skal fortsat 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. 
 
Ved faretruende forurening og akutte miljøuheld er det kommunen som myndighed, der har 
indsatspligten og om fornødent kan pålægge forurenerne ansvar og pligter. 
 
 



Økonomi 
Styregruppen opkrævede kontingent for 2008 ultimo året. Imidlertid vil kommende opkrævningerne 
fremrykkes til august 2009 og juni 2010. Dette i takt med forventede øget årlige aktiviteter på over 
1 mio. kr. Og fra 2011 vil kontingentopkrævningen ske i juni måned. 
Afgiften på 10 øre pr. m3 ses at være det rigtige niveau de kommende år. 
 
Afslutning 
Samtidig er Styregruppen stolt over at kunne dokumentere, at de første anlægsopgaver er 
gennemført tilfredsstillende, og der er venteliste, idet der inden for de 2 første leveår er anmeldt 
over 100 frivillige kunder.  
Styregruppen takker for opbakningen fra alle sider og en særlig tak rettes til Ringsted kommunes 
tekniske afdeling for praktisk støtte og husly. 
 
Styregruppen, maj 2009 
 

 


