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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, Nordrup Vand-

værk, Præstbro Vandværk, Skee Vandværk, Snekkerup Vandværk, Sneslev Vand-

værk, 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. Det er besluttet fra 2018 at udtage en vandprøve 

af boringerne, inden sløjfningen bliver gennemført. En vandprøve med analyse for 

pesticider kan give en indikation på punktkilder i oplandet til boringen. 

 

Igen i 2019 vil Vandsamarbejdet gøre en særlig indsats for at opspore ubenyttede 

brønde og boringer. De enkelte vandværker i Vandsamarbejdet opfordres til at fort-

sætte med at opsøge ejerne, så de kan blive opmærksomme på tilbuddet om gratis 

sløjfning. Kort over potentielle ubenyttede brønde og boringer fra hvert vandværks 

indvindingsopland ligger på www.ringstedvandsamarbejde.dk. Der er et betydeligt 

potentiale for yderligere sløjfninger af brønde og boringer. 

 

De enkelte vandværker bidrager til kortlægningen med viden om, hvilke ejendomme 

der er besøgt, og hvad udfaldet har været af henvendelsen samt viden om ejen-

domme, hvor der ikke længere – eller aldrig har været – en ubenyttet brønd eller bo-

ring. 

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 2019 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.  

 

 

 

Dialog med landbrugsorganisationerne om gamle pesticidpunktkilder 

 
Ringsted Vandsamarbejde vil i samarbejde med I/S Vandsamarbejdet Greve og 

Skovbo Vandsamarbejde skabe dialog med de lokale landbrugsorganisationer om 

opsporing af gamle pesticidpunktkilder.   

 

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 anvendelse 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 ansvarlig, men udelukkende indsamling af historisk viden om akti-

viteter, der er yderst nyttig for Regionen at fremskaffe, hvis eventuelle punktkilder 

skal opspores og afværges. Opsporingen og eventuelle afværgeforanstaltninger 

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

delse og aktivitet. 

 

Ældre landmænd er en vigtig kilde til viden om gamle punktkilder som for eksempel 

nedgravede pesticidemballager i mergelgrave. Denne viden er vigtig for regionen 

for at kunne finde pesticidpunktkilderne, før de når at udgøre en trussel for grund-

vandet. Landbrugsorganisationerne vil kunne være en hensigtsmæssig indgang til 

skabe kontakt til landmændene. For at få gang i dialogen vil Ringsted Vandsamar-

bejde tage initiativ til et møde mellem formændene for de tre vandsamarbejder og 

repræsentanter for VKST.  

 

 

 

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 akti-

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

 

Ringsted Kommune forventer at kunne sende et udkast til indsatsplan i høringen 

med udgangen af 2020. Ringsted Kommune ser Vandsamarbejdet som en vigtig 

part i overvågningen af grundvandet til indsatsplanen. Vandsamarbejdet vil være en 

aktiv medspiller i Ringsted Kommunes udarbejdelse af indsatsplanen og vil se posi-

tivt på forslaget om overvågning. Afholdelse af aktiviteter til gennemførelse af ind-

satsplanen forudsætter anerkendelse af omkostningerne af Forsyningssekretariatet, 

jf. vandsektorloven. 
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3.  Forslag til budget 
 

 Takst for 2020, samt budgetoverslag for 2021 og 2022 

 

 Medlemmerne af Ringsted Vandsamarbejde står for en samlet oppumpning på 

ca. 7,3 mio. m3 grundvand årligt. 

 

Taksten for 2019 blev på repræsentantskabsmødet i 2018 sat til 5 øre pr. kubikme-

ter vand.  

 

Det foreslås, at taksten i 2020 fastholdes på 5 øre, og at der fremadrettet budget-

teres med 5 øre i 2021 og 2022. Taksten tilpasses aktivitetsniveauet i Vandsamar-

bejdet, hvor samarbejdets deltagelse i overvågningen i forbindelse med indsats-

planen for Ringsted kan få indflydelse på den årlige takst.  

 


