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Årsberetning 2009 

Vandsamarbejdet har, som det også fremgik af ”Handlingsplan 2009”, primært arbejdet med 

lukning af boringer og brønde. 

2009 har været det hidtil mest produktive år, med en lukning og sløjfning af 59 brønde/ boringer.  

Gennemsnitsprisen har været knapt 13.000 kr. pr brønd, hvilket er væsentlig lavere end i 2008.              

Årsagen til den mindre udgift pr. lukning er dels, at vi det første år havde nogle vanskelige 

opgaver, specielt med nogle problematiske boringer, og dels at vi i 2009 har kunnet samle 

lukningerne i samme område. 

For at synliggøre aktiviteterne har vi prioriteret at få lukket brønde/boringer i hvert enkelt 

vandværks indvindingsområde. 

 Vi har i øjeblikket ca. 35 brønde/boringer på venteliste til lukning i 2010 

Styregruppen har haft opgaven med lukninger i udbud, 5 firmaer er blevet bedt om at afgive 

tilbud, heraf har de 4 svaret, og ud fra tilbuddene har vi genvalgt vor nuværende entreprenør, der 

viste sig at være billigst. 

 

Styregruppens sammensætning i 2009 

Efter repræsentantskabsmødet konstituerede styregruppen sig på følgende måde: 

Formand Erik Larsen, Sneslev Vandværk 

Kasserer Ole Winther, Ringsted Vand 

Sekretær Jørgen Madsen, Københavns Energi 

Anne Scherfig Kruse, Københavns Energi 

Tarek Elawad, Ringsted Vand 

Jan H. Pedersen, Fjellebro Vandværk 

Bent Risom, Snekkerup Vandværk 

Der er afholdt 4 styregruppemøder i 2009, hvorfra referater er udsendt til alle interessenter. 



Jørgen Madsen, KE, gik på efterløn i juni 2009, hvorfor Stine Bisgaard, KE, indtrådte.  Hun var så 

venlig at overtage Jørgen Madsen sekretærpost midlertidigt, hvilket vi i gruppen har været rigtig 

glade for.  Vi må imidlertid nok finde en mere permanent løsning på sekretærarbejdet. 

Formand Erik Larsen, Sneslev Vandværk, har desværre, per 7. Maj 2010, nedlagt sin post i 

styregruppen på grund af sygdom.  Hans-Kurt Hansen, Vetterslev–Sandby og Høm Vandværk er 

derfor indkaldt som suppleant. 

 

Formål 

Vandsamarbejdets formålsparagraf er bredere end blot at omfatte lukning af ubenyttede boringer 

og brønde, idet der også indgår kortlægning, overvågning og anden forebyggende beskyttelse af 

vandressourcerne, hvorfra interessenterne indvinder drikkevand, deriblandt at forebygge 

forsyningsproblemer forårsaget af manglende vandkvalitet.  Styregruppen har iværksat tiltag 

omkring dette. 

 

Handlingsplan 2010 

Styregruppen har udarbejdet en handlingsplan for 2010, heraf skal nævnes: 

Lukning af ubenyttede boringer/brønde: 

Styregruppen skal fortsat opfordre bestyrelserne i vandværkerne til at have fokus på ubenyttede 

boringer og brønde. De udgør en reel risiko for vores grundvand, hvorfor en lokalisering og 

registrering er meget vigtig. Vandsamarbejdet forventer at sløjfe ca. 50 brønde / boringer i 2010. 

Pesticid brochure samt annoncering i lokalaviser: 

Vandsamarbejdet har i 2010 udarbejdet en folder med gode råd til haveejere for at undgå 

anvendelse af sprøjtemidler.  Vandværkerne vil stå for omdelingen. Annoncering vil følge op på 

folderen. 

Trusler og sårbarhed i indvindingsområderne: 

Vandsamarbejdet vil arrangere møde med Miljøcenter Nykøbing vedrørende kortlægningen af 

grundvandet i vores område. 

Se i øvrigt ” Handlingsplan 2010” 

 

 



 

 

Økonomi 

Styregruppen opkrævede kontingent for 2009 i august.  Kontingentet for 2010 opkræves i juni. 

Derefter vil opkrævningen ske i juni hvert år. Det årlige bidrag pr kubikmeter er i 2010 sat til 0,10 

kr./år. 

Der vil fortsat være behov for sløjfning af boringer/brønd samt for at igangsætte andre tiltag, 

såsom beskyttelse omkring indvindingsboringer, hvorfor styregruppen foreslår at hæve 

kontingentet til 0,11 kr./år/kubikmeter i 2011 og til 0,13 kr./år/kubikmeter i 2012 og 2013. 

 

Afslutning 

Styregruppen er tilfredse med de afholdte aktiviteter i 2009, og takker for den gode opbakning fra 

alle sider, samt takker Ringsted Kommunes tekniske afdeling for praktisk støtte og husly. 

 

Styregruppen maj 2010  

 

 

 


