Ganske gratis…
Har du en gammel brønd eller boring på din grund? Få den sløjfet ganske gratis!
Gennem tiden er der i Vordingborg kommune registreret gamle brønde og boringer,
der ikke er i brug med henblik på sløjfning.
Årsagen er at de kan virke som dræn og forurene vores grundvand med eksempelvis
sprøjtegifte og overfladevand.

Vi sløjfer din gamle brønd
- ganske gratis!

Imidlertid har hverken kommunen eller vi, kendskab til alle brønde og boringer der
ikke er i brug, så derfor har vi brug for din hjælp.
Har du selv en, eller kender du en som har brønd eller boring der ikke er sløjfet, så
kontakt os i Grundvandssamarbejdet. Vi sløjfer brønden for dig – og det er gratis.
Det eneste krav er, at det vandværk, der har forsyningspligten i dit område, er
medlem af Grundvandssamarbejdet.

Få mere at vide…
Hvis du vil vide mere om sløjfning af brønd og boring, så ring til dit lokale vandværk
og hør om de er med i Grundvandssamarbejdet eller besøg vores hjemmeside.
Her kan du også hente et ansøgningsskema som Word- eller PDF-fil.
Skemaet udfyldes og sendes til: Grundvandssamarbejdets sekretariat, Vordingborg
Forsyning A/S Brovejen 10, 4760 Vordingborg eller på mail.

Grundvandssamarbejdet i Vordingborg Kommune A.m.b.a.
www.vordingborg-grundvandssamarbejde.dk
info@vordingborg-grundvandssamarbejde.dk

Grundvandssamarbejdet
i Vordingborg Kommune

Rent drikkevand

Sådan foregår det

Grundvandssamarbejdet i Vordingborg er et samarbejde mellem en del Almene
vandværker i Vordingborg Kommune og Vordingborg Forsyning.

Arbejdet med at sløjfe en boring udføres af en autoriseret brøndborer og følger et
koncept udarbejdet af Miljøministeriet for at sikre en effektiv sløjfning.

Grundvandssamarbejdet er etableret med ét klart formål:

Brønden eller boringen registreres, og sløjfningen prioriteres i forhold til bl.a. nærhed til
de kildepladser, og indvindingsområder hvor
vandværkerne henter deres drikkevand.

At passe på vores fælles drikkevand.
Grundvandssamarbejdet vil løbende sørge for at sløjfe gamle og ubenyttede brønde
og boringer ud fra de midler vi har til rådighed.
Ubenyttede brønde og boringer udgør en meget stor risiko for vores grundvand.
Derfor er det vigtigt at de sløjfes, dette for at sikre rent drikkevand, også for
vores børn.
Grundvandssamarbejdet
i Vordingborg kommune
tilbyder alle grundejere,
inden for medlemmernes indvindingsområde,
at få sløjfet deres ubenyttede brønd eller boring
gratis.

Vi mindsker risikoen for forurening
Gennem de senere år er en del boringer over hele landet lukket på grund af
forurening.
Ubenyttede brønde og boringer udgør en stor risiko for drikkevandet, da de
kan føre forurening direkte ned til grundvandet. Forureningen kan stamme fra anvendelse af området omkring brønden eksempelvis pesticider, evt. opfyld mm.
Derfor er det meget vigtigt at disse brønde og boringer bliver registreret og sløjfet.
Efterhånden som vi får kendskab til en ubenyttet brønd eller boring i kommunen,
tager vi kontakt til grundejeren og udleverer et ansøgningsskema.
Efter modtagelse af ansøgningen fra grundejeren, foretager vi en registrering og
opmåling.

Boringen opmåles og undersøges geologisk
for at få overblik over størrelsen og de forskellige jordlag.
Gammelt vandværk og rør skal være afmonteret og evt. opfyld skal være fjernet før vi
kan sløjfe brønden for jer. Grundvandssamarbejdet kan desværre ikke påtage sig denne opgave.
I langt de fleste tilfælde kan boringen eller
brønden lukkes med en ler-membran i bunden og lerblandet grus til top. Afhængig af
forholdene afsluttes med muld el.lign.
Som regel vil der kunne foretages en reetablering omkring boring eller brønden så man
ikke kan se, at der tidligere har været en
brønd. Efter sløjfningen af brønden eller boringen foretages en afmelding til kommunen.
Evt. reetablering af flisebelægning mm. står
grundejeren selv for.

