
Vi skal fremtidssikre vores grundvand i Roskilde 

 

Seks vandværker i Roskilde er gået sammen om en række konkrete forslag for at sikre 

grundvandet i kommunen, så der også kan være naturligt vand i hanen til kommende 

generationer. 

  

Roskilde Kommune er ved at opdatere kommunens indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, men 

planerne er ikke restriktive nok og tager ikke højde for lokale udfordringer. For eksempel er 

grundvandet i den nordlige del af Roskilde kun beskyttet af et tyndt lag ler. Det betyder, at 

uønskede stoffer, som for eksempel pesticider, har nemmere ved at trænge ned i grundvandet. 

 

Roskilde Kommune har tilladt lodrette jordvarmeboringer i særligt sårbare områder, der alt andet 

lige øger risikoen for forurening af vores grundvand nu eller senere. Man har tilladt udstykning af 

grunde i særligt sårbare områder, og vi kan se eksempler på skadelig sprøjtning i området, der kan 

skade grundvandet. 

 

Vi kan se, at andre kommuner rundt omkring i landet gør væsentligt mere end tilfældet er i 

Roskilde Kommune. 

 

Vandværkerne har for, at alle borgere bliver opmærksom på grundvandet under os ved, foreslået, 

at der skiltes i særligt følsomme drikkevandsområder, som f.eks. Rebild Kommune har gjort. 

 

Den triste kendsgerning er, at der ikke er noget væsentlig ny information siden 2011, hvor den 

seneste indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er fra. Situationen er blot blevet værre. Så skal vi 

sikre rent vand til kommende generationer, er vi nødt til at sætte ind nu – og det kræver en tydelig 

og klar politisk opbakning til en grundvandsbeskyttelse helt i top. 

 

Vandværkerne i Roskilde Nord vil sammen gøre alt, hvad vi kan, for at sikre fremtidens borgere 

rent og naturligt grundvand. 

 

Vi ønsker, at ”Rent grundvand. Ja tak!” bliver et tema til kommunalvalget i Roskilde Kommune i 

2021. 

 

Vi ønsker, at Roskilde Kommune skal være danmarksmester i rent grundvand i 2025.  

 

Vi har ikke brug for mere snak – vi har brug for handling. 

 


