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Slangerup:

Grundvandssamarbejdet
er værdifuldt
Samarbejdet i Slangerup Grundvandssamarbejde, som består
af fem vandværker, fungerer meget fint. Alle er interesserede i
at passe på det fælles grundvandsmagasin, de henter vandet i.
Siden starten i 2000 er der gennemført mange grundvandsbeskyttende initiativer, som finansieres gennem et kontingent på
7 øre pr. kubikmeter oppumpet vand.

“Grundvandssamarbejdet i Slangerup
blev etableret i 2000 på initiativ fra HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab), som indvinder vand fra to kildepladser i vores område. Derudover er fire
små og mindre vandværker, der forsyner
lokalbefolkningen i den gamle Slangerup
Kommune, med i samarbejdet”, fortæller
Hans Sørensen, formand i Slangerup
Grundvandssamarbejde. Hans Sørensen
er også formand i det lille Jørlunde Østre
Vandværk.
Sløjfning af ubenyttede brønde
“Samarbejdet foregår på den kooperative facon - ét hoved, én stemme. Og
heldigvis bliver vi let enige om de initiativer, vi vil satse på. Det skyldes, at vi alle
har en fælles interesse i at passe på det
grundvandsmagasin, som vi alle henter
vandet fra. I de første år prioriterede vi at
sløjfe ubrugte brønde og boringer. De,
der ville, kunne på grundvandssamarbejdets regning få sløjfet deres brønde
og boringer. For nylig er denne ordning
blevet revurderet, og nu betaler vi kun,
hvis der er en forureningsrisiko for den
aktuelle indvinding i forbindelse med en
ubrugt brønd eller boring. Hvis det ikke
er tilfældet, er sløjfning af brønde og
boringer ikke så højt på prioriteringslisten
længere”, siger Hans Sørensen.
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Overvågning og risikovurderinger
De seneste år har grundvandssamarbejdets fokuseret på at lokalisere hvor, der
kan opstå forureninger.
“I 2019 screenede ingeniørvirksomheden
Rambøll området, og nu bygger vi ovenpå den viden. Vi har gransket gamle kort
for at lokalisere, hvor der har været grus-

grave og erhvervsvirksomheder, og vi har
interviewet de ældre borgere for at høre,
om de husker noget, der kan bidrage til
at kortlægge mulige forureningskilder. I
gamle dage var det kutyme, at man gravede kemikalier ned, og vi vil gerne have
overblikket, hvis det er muligt, så vi kan
være på forkant”, siger Hans Sørensen og
fortsætter:
“Vi har for eksempel fokus på en forurening, der stammer fra en nedlagt
metalvarefabrik. Dengang affedtede man
metallet med opløsningsmidler, som blev
ledt ud i undergrunden. Vi
overvåger og vurderer, hvor
hurtigt forureningen breder
sig mod vores boringer og er
i dialog med Region Hoved-

Hans Sørensen

formand i Slangerup

Grundvandssamarbejde og formand
i Jørlunde Østre Vandværk.
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staden. Vi har prioriteret at bruge
en stor del af vores budget på at
få forståelse og viden, og vi har Rambøll
og Niras på opgaven”.
Tilskud til nødforbindelser en nøgleopgave
“Grundvandssamarbejdet medfinansierer også nødforbindelse mellem de
små vandværker, ligesom vandværkerne
kan koble sig på HOFORs ledninger,
hvis uheldet skulle være ude. Vi har fuld
dækning nu, så forsyningssikkerheden
er i orden. Via grundvandssamarbejdet
er der givet et ensartet tilskud til hvert
vandværk på 60.000 kroner til at etablere
nødforbindelsen. Hos os i Jørlunde Østre
kostede forbindelsen cirka 450.000
kroner, så det var fint at få et tilskud”,
fortæller Hans Sørensen.
Skovrejsning
Grundvandssamarbejdet arbejder også
sammen med kommunen og Naturstyrelsen om skovrejsning i et område syd
for Slangerup. Det er en udvidelse af et
større skovrejsningsområde, som Naturstyrelsen, Frederikssund Kommune og
HOFOR allerede arbejder på.
“Området er sårbart, fordi lerlaget
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over grundvandsmagasinet er meget
begrænset. Derfor er det vigtigt at sikre
boringerne mod nedsivning af nitrat og
pesticider – og i skoven bruges der hverken sprøjtemidler eller gødning”, siger
Hans Sørensen.

“Vi har et vandråd i Frederikssund Kommune, som vi naturligvis er medlem af. Vi
deler gerne vores viden, og vi vil gerne
arbejde samme om fælles kommunale
opgaver så som risikovurderinger i forbindelse med BNBO”, siger Hans Sørensen.

Fokuser på det nære og få succes
Grundvandssamarbejdet i Slangerup
fokuserer udelukkende på det område,
der før kommunalreformen var Slangerup
Kommune. I dag er Slangerup en del af
Frederikssund Kommune.

Forbrugerinformation
Slangerup Grundvandssamarbejde arbejder også meget aktivt med information
til forbrugerne - både de private og
erhvervsdrivende.

“Det er det nære, der har betydning for
os i Grundvandssamarbejdet, fordi vi
deler det samme indvindingsområde. I
princippet har vi ikke noget til fælles med
vandværkerne i den anden del af kommunen, der henter deres vand andre steder.
Mit råd til andre, der overvejer at danne
et grundvandssamarbejde, er, at de skal
finde sammen i mindre enheder og fokusere på de umiddelbare fælles interesser.
Ellers kan man risikere, at samarbejdet
bliver tungt og bureaukratisk, og det
er der jo ikke nogen, der ønsker”, siger
Hans Sørensen og pointerer, at kommunikationen med kommunen, fungerer rigtig
godt.

“Vi synes, det er vigtigt at gøre folk
opmærksomme på, at rent vand ikke
kommer af sig selv. Vi har udarbejdet
pjecen “Du bor på dit drikkevand - hjælp
os med at holde det rent”, som ligger på
biblioteket, og vi sørger for, at der altid er
en god stak at tage af. På Vandets Dag i
marts kørte vi en stort anlagt kampagne
på TV2 og på busser sammen med regionens øvrige vandværker. HOFOR og No
vafos koordinerede kampagnearbejdet,
som havde en stor gennemslagskraft”,
slutter Hans Sørensen. 
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