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Aftal om placering af Ny vandindvindingsboring 
Mellem 

Villingebæk Vandværk Amba, (CVr.Nr. 15259868), Pandehavevej 5, Villingebæk, 3120 Dronningmølle 

Og 

Grundejerforeningen Fuglevangen (Cvr.nr. 34449945) 

Sammen med 

Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-III (Cvr.nr. 34383227) 

som ejer af det fredede område matrikel nr 1rt, Dronningmølle 
Denne aftale tinglyses på Matrikel 1rt Dronningmølle af Villingbæk Vandværk Amba 

Villingebæk Vandværk har i dag 3 vandboring til indvinding af rå vand. Den ældste boring er efterhånden 
driftsmæssig urentabel på grund af tiltagende tilstopning af filter. Derudover ligger den så BNBO området overlapper 
lokalbanen, med de dermed værende risici for forurening ved lokalbanens ukrudts sprøjtning. 

Vandværkets bestyrelse har derfor igangsat et arbejde med at etablere en ny boring. 

Den ønskede placering fremgår af dette kort: 

 

Placeringen er valgt ud fra følgende kriterier: 

1) Afstand til lokalbanen større end 75 meter – så BNBO området er fri af lokalbanen. 
2) Vandmagasiner i undergrunden. 
3) Kortes mulig afstand til eksisterende samlebrønd for rå vands ledninger. 

Vandværket agter at entrerer med et brøndborefirma for etablering af en 73 meter dyb boring, såfremt alle 
tilladelser kan opnås. 
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Første skridt i denne proces er denne aftale. Efterfølgende fremsender Villingebæk Vandværk Amba ansøgning til 
Gribskov Kommune, som har givet tilsagn om, at håndtere de efterfølgende processer med VVM-undersøgelse, 
frednings godkendelse mv. 

Processen i forbindelse med etablering af boring er følgende: 

1) Etablering af kørevej ved nedlæggelse af køreplader fra Vagtelvej ud for nr. 25 (ved sti) og ud til boreområde. 
Køreplader fjernes senest efter etablering af boringen, råvandsledning, el- og vandtilslutning og af 
råvandsstationen. 

2) Etablering af el og vandtilslutning til arbejdsplads, enten under banen fra boring 1 eller over marken fra 
boring 3 

3) Boring med bortkørsel af opgravet materiale 
4) Prøvepumpning med afledning af rent vand til (formentlig) Pandehave Å. 
5) Etablering af nye banebrønde, og underboring af lokalbanen med føringsrør. 
6) Etablering – nedgravning - af ny råvandledning ca. 100 meter fra boring til samlebrønd. 
7) Opsætning af Råvandstation 1600 – det er lille grønt hus H:  1 meter, B: 1 meter, L: 1,6 meter. 
8) Oprydning og færdiggørelse af areal omkring boring, el- og vandtilslutning, råvandsledning og reetablering af 

kørevejen ved fjernelse af tryk- og hjulmærker og såning af græs, såfremt dette er nødvendigt. 

Etablering og drift af boringen skal ske iht. til myndighedernes godkendelse og den enhver tid gældende lovgivning 
for det fredede område. Villingebæk Vandværk skal respektere de til enhver tid gældende regler og den forvaltning 
af området som ejerne inden for lovgivningens rammer beslutter. 

Adgang til Råvandsstationen og råvandsledningen for prøvtagninger, service og vedligehold skal ske ved brug af brug 
af de 2 grundejerforeningers private fællesveje og stier i området. Ved behov for adgang for maskiner skal der 
efterbehandles iht. punkt 8.   

 

For Villingebæk Vandværk Amba                                                 Dato: 

 

 
Torben Sørensen Formand                                                                Jørgen Bertelsen, Bestyrelsesmedlem   

 

For Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-III    Dato: 

 

 

Formand                                Bestyrelsesmedlem                            Bestyrelsesmedlem 

 

For Grundejerforeningen Fuglevangen                                         Dato: 
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