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Vi sløjfer brøndenFå mere at vide...
Hvis du vil vide mere om sløjfning af brønde og 
boringer, så ring til dit lokale vandværk og hør om 
de er med i Grundvandssamarbejdet eller besøg 
vores hjemmeside:
www.vordingborg-grundvandssamarbejde.dk

Her kan du også hente et ansøgningsskema 
som pdf-fil. Skemaet udfyldes og sendes til:

Grundvandssamarbejdets sekretariat.
Vordingborg Forsyning A/S
Færgegårdsvej 3, 4760 Vordingborg

Kontakt:
info@vordingborg-grundvandssamarbejde.dk

Grundvandssamarbejdet 
i Vordingborg Kommune A.m.b.a.

www.vordingborg-grundvandssamarbejde.dk

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 af disse. 
Årsagen er at de kan virke som dræn og forurene
vores grundvand med eksempelvis sprøjtegifte og
overfladevand.
Imidlertid har vi langt fra 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
Grundvandssamarbejdet i Vordingborg Kommune.
Vi sløjfer brønden for dig – og det er
ganske gratis.

Her i folderen kan du læse mere om, hvordan vi gør.

Grundvandssamarbejdet i Vordingborg A.m.b.a.
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Vi sløjfer brønden



Sådan forgår det:
Arbejdet med at sløjfe en boring udføres af en autoriseret brøndborer 
og følger et koncept udarbejdet af Miljøministeriet for at sikre en 
effektiv løsning.

Rent drikkevand...
Grundvandssamarbejdet i Vordingborg er et samarbejde 
mellem en del Almene vandværker i 
Vordingborg Kommune og Vordingborg 
Forsyning. Grundvandssamarbejdet er 
etableret med ét klart formål; 
at passe på vores fælles drikkevand.
Grundvandssamarbejdet vil løbende sørge 
for at sløjfe gamle og ubenyttede brønde
og boringer udfra de midler vi har til rådighed.

DET ER GRATIS…
Ubenyttede brønde og boringer udgør en
stor risiko for grundvandet. Derfor skal de 
sløjfes for at sikre adgangen til rent drikkevand. 
Grundvandssamarbejdet i Vordingborg tilbyder 
alle lodsejere indenfor medlemmernes 
indvindingsområde, at få sløjfet ubenyttede
brønde eller boringer gratis. Arbejdet udføres af 
kompetente, erfarne håndværkere.

www.vordingborggrundvandssamarbejde.dk

Vi lukker til vandet...
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 både stamme 
fra forskellige sprøjtegifte og fra opfyld.

BORINGER SKAL SLØJFES…
Derfor skal disse brønde og boringer registreres og sløjfes, 
som det kaldes, når de lukkes. Efterhånden som vi får registreret 
de ubenyttede brønde og boringer i kommunen, tager vi kontakt til 
lodsejerne og sætter brøndborerne igang med arbejdet.

DET ER GRATIS…
Der er afsat midler til at sløjfe brønde og boringer og dermed er det gratis for 
borgerne. På næste side kan du se, hvordan arbejdet helt konkret foregår.

RING!
Har du en ubenyttet brønd eller boring på din ejendom, så ring til formanden for dit 
lokale vandværk.

www.vordingborggrundvandssamarbejde.dk

REGISTRERING…
Brønden eller boringen registreres, og
sløjfningen prioriteres i forhold til bl.a.
nærhed til de kildepladser, hvor vand-
værkerne henter drikkevand.

OPMÅLING…
Boringen opmåles og undersøges geo-
logisk for at få overblik over størrelsen 
og de forskellige jordlag.

EVENTUEL OPRENSNING…
Er boringen eller brønden brugt til op-
fyld, er det nødvendigt at fjerne det før 
sløjfningen.

UDFYLDNING…
I langt de fleste tilfælde kan boringen
eller brønden lukkes dels med sand,
dels med lerarten Bentonit.

AFSLUTNING…
Afhængig af forholdene afsluttes 
med muld el. lign.

RETABLERING…
Som regel vil der kunne foretages 
en reetablering omkring boring 
eller brønd. så man ikke kan se, 
der har været en brønd.

AFMELDING…
Efter sløjfningen af brønden eller 
boringen foretages en afmelding 
til kommunen.
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