
 
 

 
 
       
 

Beretning for 2012 
 

 
Efter generalforsamlingen den 29. februar 2012 konstituerede bestyrelsen sig således 
 
Formand:  Leif Nygaard,  Kostræde Ny Vandværk 

Næstformand: Boye Jensen,  Sandvig Vandværk 
Sekretær:  Kristian Schou,  Vordingborg Forsyning A/S 
Kasserer:  Thorben Munck,  Svinø Strand Vandværk 
Bestyrelsesmedlem: Renny Madsen,  Klintholm Havn Vandværk 

 

Suppleanter: Poul Erik Rønje,  Køng Vandværk 
  Finn Jensen,   Langebæk Vandværk 

 

Vi modtog i løbet af foråret de første10 ansøgninger om sløjfning af brønde og boringer. 

 

Da vi var lidt usikre på hvordan vi skulle håndtere opgaven, besluttede vi at besigtige disse 10 
ejendomme og selv lave registrering mm. 

 

På baggrund brøndturen udarbejdede vi et udbudsmateriale, hvor 5 firmaer skulle afgive pris 

på sløjfning på de 10 ejendomme som vi have besøgt, herudover blev firmaerne anmodet om 

at angive enheds- og timepriser på udvalgte delarbejder. 
 

Nysted Brøndboring afgav det laveste bud på 81.500,- kr., der var et bemærkelighedsværdigt 
stort spænd til højeste bud som lød på 205.600,- kr. 
 

Sløjfningerne af de første 10 samt yderligere 6 brønde og boringer blev udført med lidt 

forsinkelse i løbet af november måned. 
 

Nysted Brøndboring har løst opgaven til vores fulde tilfredshed, den samlede pris for sløjfning 
af 14 brønde og 2 boringer blev i alt 146.000,- kr. 

 
Med lidt benarbejde har vi nu fået yderligere 13 ansøgninger ind. 
3 af disse er sløjfet i januar måned og 5 sløjfes efter aftale med Nysted Brøndboring i uge 8.  

En boring afventer at Miljøcenter Roskilde har afsluttet deres undersøgelser i området og den 
sidste tages i næste pulje. 

5 brønde og boringer afventer udbud af næste pulje. 
 

 



 

Vi har sløjfet følgende brønde og boringer: 
 

Vandværk Adresse med brønd/boring   

        

Allerslev-Ammendrup Rekkendevej 12 Brønd 

  Rekkendevej 41 Brønd 

  Rekkendevej  26 Brønd 

Bissinge Vandværk Rødkildevej 52 Afventer næste pulje 

Damme Vandværk Basnæsvej 19 Brønd 

  Holstensvej  2 Brønd 

  Præstebjergvej  12 Brønd 

  Røddingevej  26 Brønd 

Gammelsø Frenderupgade 32 Brønd 

Kostræde Ny Vandværk Kviemarken 15 Afventer Miljøcenter 

  Svinøvej 63 Boring - Udføres i uge 8 

Køng Vandværk Køng Kirkevej 4 Boring 

Langebæk Vandværk Langebækgade 3 Afventer næste pulje 

Sandvig Sandvigvej 18 Brønd - Udføres i uge 8 

  Sandvigvej 19 Brønd - Udføres i uge 8 

Skibinge Vægtervej 5 Brønd - Udføres i uge 8 

Snertinge Vandværk Manglekærvej 36 Afventer næste pulje 

  Over Vindingevej 31 Brønd 

  Over Vindingevej 61 Brønd 

  Over Vindingevej 61 Boring 

  Søgårdsvej 8 Afventer næste pulje 

Stavreby Vandværk Over Lyngen 3 Brønd 

  Stavreby Strandvej 4 Brønd 

  Stavreby Strandvej 10 Brønd - Udføres i uge 8 

  Stavreby Strandvej 41 Brønd 

  Stavreby Strandvej  54 Brønd 

Stensved Vandværk Skovhusegade 3 Brønd 

Svinø Strand Vandværk Dybsøvejen 61 Brønd 

Ørslev Vandværk Kohavevej 129 Brønd 

 
  
Det har som ovenfor nævnt knebet gevaldigt med at få ansøgninger ind, mange ønsker ikke at 
sløjfe deres brønd og forstår ikke at den kan udgøre en trussel mod vores drikkevand.  
Det er vigtigt at vi alle gør en aktiv indsats med at udbrede kendskabet til vores fælleskab, 

dels ved at påvirke brøndejere der er placeret indenfor respektive indvindingsområderne, til 
at få deres brønd sløjfet, dels ved at tage kontakt til nabovandværker og præge dem til at 
melde sig ind i Grundvandsamarbejdet, vores indvindingsområder tager jo ikke hensyn til 

forsyningsgrænser. 

 



Det er paradoksalt, at der ikke er flere, af de især mindre vandværker, der har meldt sig ind i 

Grundvandssamarbejdet, det er jo dem der vil få mest valuta for deres medlemsbidrag.  
Tænk den tanke, gennemsnitsprisen for sløjfning af en brønd, svarer til at der udpumpes 
55.000 m3 rent drikkevand.  
Hvor mange vandværker har vi som udpumper langt mindre på årsbasis? – svaret er - 60 ud af 

73 vandværker i Vordingborg Kommune udpumper under 55.000 m3 årligt. 
 
I bestyrelsen har vi jævnligt drøftet, hvorfor over halvdelen af vore almene vandværker, som i 
egen interesse burde bakke op omkring Grundvandsamarbejdet, har en klar uvilje mod at 

deltage i vores fælles opgave. 
 
Et argument fra nogen som ikke ved bedre – 
 
 ”Vi vil ikke betale til Grundvandssamarbejdet når vi også skal betale vandafledningsbidrag til 

Vordingborg Forsyning”. 
 
De 2 ting har intet tilfælles – Det er Vordingborg Vand og deres forbrugere der deltager i 
Grundvandssamarbejdet – i lighed med vores egne forbrugere – selvom vi i daglig tale, siger 

Vordingborg Forsyning. 
 
”Det er en Kommunal opgave at sløjfe brønde” 

Nej – det er en Myndighedsopgave at udstede påbud, ikke at sløjfe brønde – vi har alle en pligt 

til at værne om vores drikkevand – også vores børn skal have muligheden for at drikke rent 

vand fremtiden – husk på, vi er leverandør af et levnedsmiddel. 

 

Med ubrugte midler fra 2012 og budgetteret indtægt for 2013 forventer vi at foretage 30-35 

sløjfninger i det kommende år. Så vi kan kun opfordre jer til at udbrede budskabet, så vi når 
dette mål. 

 

Til slut vil jeg takke bestyrelsen og ikke mindst vore 2 suppleanter for et godt og konstruktivt 

samarbejde i det forløbne år. 

 

 
 
Leif Nygaard 

 

 
 
 


