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Denne indsatsplan er skrevet på baggrund af statens kort‐
lægning. Kortlægningen er udført i perioden 2002‐2012.
Odense Kommune udarbejder en lsvarende plan for
grundvandsbesky else for den del af kortlægnings‐
området, der ligger i Odense Kommune.
Indsatsplanen omfa er 24 private almene vandværker og
VandCenter Syd, der er oﬀentlig ejet, og har to kildeplad‐
ser i Assens Kommune; Holmehave og Borreby Vandværk.
Planen er udarbejdet i samarbejde med vandværkerne og
interesseorganisa oner i området. Det er vig gt at alle
parter herunder borgere, landbrugserhvervet, virksomhe‐
der, vandværker og kommunen bakker op omkring ind‐
satserne, da kun samarbejde kan skabe konkrete resulta‐
ter! Du bor på dit grundvand!

Assens kommune har xx.xx.2014 vedtaget indsatsplan for
grundvandsbesky else for Odense Vest. Planen kan ses
på www.assens.dk

Borgmester Søren Steen Andersen

Formand for Miljø– og Teknikudvalget Hans Bjerregaard
Forsidefoto: Gravesø i råstofgraven ved Skallebjerg,
Rikke Kirk Andersen, 2013
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1. Indledning
Denne plan handler om besky else af grundvandet i Odense Vest kortlægningsområde. Indsatsplanen skal vise, hvilke mu‐
ligheder, der er for at besky e grundvandet fremover.
Odense Vest kortlægningsområde er ca. 337 km² stort – heraf ca. 260 km² i Assens Kommune. Vand fra kortlægningsområ‐
det forsyner både områdets beboere og store dele af Odense by. Kortlægningsområdets grundvandsforekomster udgør en
væsentlig ressource for den nuværende og frem dige vandforsyning i Assens og Odense Kommuner.
Miljømål: Formålet med indsatsplanen er besky else af drikkevandsinteresser. Besky elsen skal sikre, at koncentra on
af problema ske stoﬀer ikke overskrides, så grundvandsressourcen også i frem den kan bruges l drikkevandsindvinding.

I denne indsatsplan fastsæ es en række indsatser, som har l hensigt at forhindre, at grundvandet forurenes med nitrat,
pes cider og andre miljøfremmede stoﬀer. Det er formålet med denne indsatsplan, at sikre overblik over hvilke ini a ver,
der skal iværksæ es for at opnå besky else af nuværende og frem dige drikkevandsinteresser.
Indsatserne består af foranstaltninger og retningslinjer.
Foranstaltninger er ak ve indsatser, som de ansvarlige aktører skal gennemføre, f.eks. en a ale om skovrejsning, et skær‐
pet lsyn med en virksomhedstype eller en overvågning af grundvandet.
En retningslinje er styrende for kommunens myndighedsudøvelse, f.eks. i forbindelse med lladelser eller godkendelser.
En retningslinje beskriver med andre ord, hvad kommunen vil lægge vægt på i sin daglige sagsbehandling. En retningslinje
er ikke bindende for borgerne, men kommunen forplig ger sig l at følge retningslinjens bestemmelser.
I de følgende afsnit er de konkrete foranstaltninger og retningslinjer for kortlægningsområde Odense Vest beskrevet. Ind‐
satserne har et nummer, som i det følgende afsnit 3. beskrives nærmere. Her er der også en gennemgang af de enkelte
vandværker i området. Til slut er der et afsnit med resume af statens sårbarhedskortlægning.

Indsatsplanens retsvirkninger er fastlagt i Vandforsyningslovens § 13 a‐d‐samt i Miljøbesky elseslovens § 26a.
Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en indsatsplan kan ifølge Vandforsyningslovens § 76, stk. 1.nr. 1 ikke påklages l
anden administra v myndighed.

Denne plan revideres, når der er væsentlige ændringer i grundlaget for indsatsplanen.
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2.1.Foranstaltninger
Alle vandværker

Tidsplan

1

Vil prak sere en forsvarlig oppumpning på kildepladserne, så magasinerne ikke overud‐
ny es.

Løbende

2

I boringer, der er ældre end 30 år, skal der laves et tjek af boringerne, hvor det tjekkes om
forerør og topudformning er tæ e. E ersyn skal foretages af en autoriseret brøndborer.
Frekvensen af tjekket a ales med Assens Kommune.

Senest udgangen af 2015

3

Vandværket skal iværksæ e informa onskampagner om den betydning spild eller brug af
pes cider, kan have på drikkevandet. Kampagnen laves i samarbejde med Assens Kommu‐
ne.

Senest udgangen af 2015.
Gentages hvert 5. år.

4

I det boringsnære besky elsesområde (BNBO) skal vandværkerne være opmærksom på,
at der ikke foregår ak viteter, der indebærer en særlig risiko for forurening af grundvan‐
det med miljøfremmede stoﬀer.

Løbende

Enkelte vandværker

Tidsplan

Brylle

6

Der skal lre elægges et overvågningsprogram for nitrat og klo‐
rid i indvindingsboringerne. Programmet lre elægges i samar‐
bejde med Assens Kommune.

Senest udgangen af 2015.

Dærup

5

Vandprøver fra alle indvindingsboringer analyseres for indhold af
pes cider. Det nøjag ge analyseprogram a ales med Assens
Kommune. På basis af analyserne lre elægger vandværket, i
samarbejde med Assens Kommune, et overvågningsprogram for
pes cider.

Senest udgangen af 2015

6

Der skal lre elægges et overvågningsprogram for nitrat i indvin‐
dingsboringerne. Programmet lre elægges i samarbejde med
Assens Kommune.

Senest udgangen af 2015

7

Vandforsyningen skal arbejde på at finde et nyt kildefelt
(supplerende boring).

Senest udgangen af 2018

Flemløse‐Voldto e

6

Der skal lre elægges et overvågningsprogram for nitrat i indvin‐
dingsboringerne. Programmet lre elægges i samarbejde med
Assens Kommune.

Senest udgangen af 2015

Glamsbjerg

5

Vandprøver fra alle indvindingsboringer analyseres for indhold af
pes cider. Det nøjag ge analyseprogram a ales med Assens
Kommune. På basis af analyserne lre elægger vandværket, i
samarbejde med Assens Kommune, et overvågningsprogram for
pes cider.

Senest udgangen af 2015

7

Vandforsyningen skal arbejde på at finde et nyt kildefelt.

Senest udgangen af 2018
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Enkelte vandværker
Højrup

Tidsplan

5

Vandprøver fra alle indvindingsboringer analyseres for indhold af pe‐
s cider. Det nøjag ge analyseprogram a ales med Assens Kommune.
På basis af analyserne lre elægger vandværket, i samarbejde med
Assens Kommune, et overvågningsprogram for pes cider.

Senest udgangen af 2015

7

Vandforsyningen skal arbejde på at finde et nyt kildefelt (supplerende
boring).

Senest udgangen af 2018

5

Vandprøver fra alle indvindingsboringer analyseres for indhold af pe‐
s cider. Det nøjag ge analyseprogram a ales med Assens Kommune.
På basis af analyserne lre elægger vandværket, i samarbejde med
Assens Kommune, et overvågningsprogram for pes cider.

Senest udgangen af 2015

7

Vandforsyningen skal arbejde på at finde et nyt kildefelt.

Senest udgangen af 2018

5

Vandprøver fra alle indvindingsboringer analyseres for indhold af olie/
benzinprodukter, opløsningsmidler og pes cider. Det nøjag ge analy‐
seprogram a ales med Assens Kommune. På basis af analyserne l‐
re elægger vandværket i samarbejde med Assens Kommune et over‐
vågningsprogram for miljøfremmede stoﬀer.

Senest udgangen af 2015

8

Vandforsyningen skal arbejde på at der rejses skov i nærområdet l
indvindingsboringerne.

Senest udgangen af 2018

Skalbjerg

5

Vandprøver fra alle indvindingsboringer analyseres for indhold af pe‐
s cider. Det nøjag ge analyseprogram a ales med Assens Kommune.
På basis af analyserne lre elægger vandværket, i samarbejde med
Assens Kommune, et overvågningsprogram for pes cider.

Senest udgangen af 2015

Tommerup By

5

Vandprøver fra alle indvindingsboringer analyseres for indhold af pe‐
s cider. Det nøjag ge analyseprogram a ales med Assens Kommune.
På basis af analyserne lre elægger vandværket, i samarbejde med
Assens Kommune, et overvågningsprogram for pes cider.

Senest udgangen af 2015

7

Vandforsyningen skal arbejde på at finde et nyt kildefelt.

Senest udgangen af 2018

Tommerup St.

5

Vandprøver fra alle indvindingsboringer analyseres for indhold af pe‐
s cider. Det nøjag ge analyseprogram a ales med Assens Kommune.
På basis af analyserne lre elægger vandværket, i samarbejde med
Assens Kommune, et overvågningsprogram for pes cider.

Senest udgangen af 2015.

Verninge

5

Vandprøver fra alle indvindingsboringer analyseres for indhold af pe‐
s cider. Det nøjag ge analyseprogram a ales med Assens Kommune.
På basis af analyserne lre elægger vandværket, i samarbejde med
Assens Kommune, et overvågningsprogram for pes cider.

Senest udgangen af 2015

6

Der skal lre elægges et overvågningsprogram for nitrat i indvin‐
dingsboringerne. Programmet lre elægges i samarbejde med Assens
Kommune.

Senest udgangen af 2015

Haarby

Jordløse
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Enkelte vandværker
VandCenter
Syd
(Holmehave
og Borreby)

Tidsplan

9

VandCenter Syd vil om nødvendigt, indgå a aler om ophør af gødskning
og sprøjtning indenfor BNBO, indvindingsopland eller 25 årsopland l
vandværksboringer. Indsatsen gennemføres gennem en kombina on af
lskud l privat skovrejsning, opkøb af jord med henblik på privat skov‐
rejsning og dyrkningsa aler.
VandCenter Syd kan stø e privat skovrejsning indenfor 25 årsoplandet l
deres boringer. Det er en forudsætning at området ikke er udpeget som
nega vt skovrejsningsområde, og at skovdyrkningen sker uden brug af
pes cider og gødning. Skovrejsning indenfor BNBO har højest prioritet.
Tilskudssatsen fastsæ es e er forhandling med VandCenter Syd og kan
justeres e er hvor stor værdi skovrejsningsprojektet giver Vandcenter
Syd.

Fra 2014.

10

VandCenter Syd vil i forbindelse med dsbegrænsede sløjfningskampag‐
ner lbyde alle, der ejer en ubeny et brønd eller boring indenfor 25 års‐
oplandet l VandCenter Syds kildepladser, at sløjfe brønden/boringen
for VandCenter Syds regning. Det er en forudsætning, at VandCenter Syd
selv udfører sløjfningerne.

Fra 2014

11

VandCenter Syd skal i samarbejde med Assens Kommune om at gennem‐
føre grundvandskampagner overfor landbrug og erhverv indenfor 25
årsoplandet l vandværkets boringer.

Senest udgangen af 2016

12

VandCenter Syd udarbejder i samarbejde med Assens Kommune et pro‐
gram for overvågning af grundvandet indenfor indvindingsoplandet l
værkerets indvindingsboringer.

Senest udgangen af 2015

Assens Kommune
13 Foretager lovplig ge lsyn med husdyrbrug. Tilsynet skal i 25 årsoplandet også omfa e
momsregistrerede planteavlsbrug uden husdyr. Tilsynet føres hvert 3. år.

Tidsplan
Første gang senest i 2016

14

Udlægger BNBO omkring alle almene vandværksboringer i kortlægningsområdet. Assens
Kommune vurderer, hvilke forureningskilder, der kan udgøre en risiko for forurening.
Vandværkerne skal lbyde a aler om, at ak viteter eller anlæg, der kan udgøre en risiko
for forurening af grundvandet, ophører mod fuld erstatning. Hvis det ikke er muligt at ind‐
gå a aler, vil kommunen meddele påbud om, at ak viteten ophører, eller at eventuelle
anlæg ernes e er Miljøbesky elseslovens § 24 mod fuld erstatning fra vandværkerne.

Senest 2015

15

Sikrer, gennem planlægning, at der ikke sker uhensigtsmæssig ak viteter i BNBO.

Løbende

16

Undersøger om det er muligt at etablere nye naturområder i indsatsområder i forbindelse
med klima lpasning og vandplanarbejde.

Senest 2017

17

Sikrer de planmæssige forudsætninger for skovrejsning og arbejde for konkrete projekter.

Løbende

18

Vil, på arealer ejet og drevet af Assens Kommune, sikre pes cidfri dri i OSD.

Løbende

19

Tage ini a v l grundvandssamarbejde mellem vandværker.

Senest udgangen af 2015

20

Have fokus på at dårlig udførte indvindingsboringer skal udfases med henblik på sløjfning.

Løbende

21

Lave en systema sk opsporing af gamle overflødige brønde og boringer og e erfølgende
give påbud om sløjfning.

Senest 2018

22

Arbejde for at Region Syddanmark prioriterer at oprense forurenede grunde i indsatsom‐
råder og 25 årsoplande.

Løbende
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2.2. Retningslinjer
Assens Kommune
23
Har beslu et at kræve alle ubeny ede brønde og boringer sløjfet på ejers regning i
områder med særlige drikkevandsinteresser. Påbud udstedes løbende af Assens Kom‐
mune.

Tidsplan
Løbende

24

Løbende

Ved ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug må koncentra onen af nitrat fra
rodzonen maksimalt være 50 mg nitrat/l, på de arealer, der både ligger inden for ind‐
satsområdet (IO) og i indvindingsopland l et vandværk.
E er reglerne i husdyrgodkendelsesloven kan der ikke s lles mere skærpede krav end
svarende l et planteavlsbrug med et standardsædski e.
Reglen træder kun i kra , i de konkrete indvindingsoplande, hvor en beregning viser,
at den gennemsnitlige koncentra on af nitrat fra rodzonen i hele oplandet er større
end 50 mg nitrat/l.
Ved beregning af nitratkoncentra onen anvendes områdets aktuelle klima, jordbund
og arealanvendelse. Skovarealer og naturarealer har typisk lavere udvaskning af ni‐
trat, end arealer der dyrkes med et almindeligt sædski e. Det betyder, at vandværker
med indvindingsoplande med stor andel af natur‐og skovarealer er robuste overfor
nitra orurening fra landbruget.

25

Kan pålægge dyrkningsrestrik oner og rådighedsindskrænkninger om mindsket brug
af gødning og pes cider e er miljøbesky elseslovens § 26 a mod fuld erstatning. For
dyrkningsdeklara oner m.v. indgået e er frivillig a ale eller e er miljøbesky elseslo‐
vens § 26 a a oldes erstatningerne af de relevante almene vandværker.

Løbende

26

Ved nye miljøgodkendelser indenfor indsatsområder og 25 årsoplande, vil Assens
Kommune s lle skærpede vilkår om sikring mod grundvandsforurening.

Løbende

Når Regionen giver lladelser l råstofindvinding indenfor indsatsområder og 25 års‐
oplande, vil Assens Kommune foreslå skærpede vilkår om sikring mod grundvandsfor‐
urening.
Vil i kommuneplanlægningen udlægge skovrejsningsområder og poten elt naturom‐
råder i indsatsområderne og boringsnære besky elsesområder (BNBO). Det vil dog
ske under hensyntagen l andre arealudlæg som f.eks. ”uønsket skovrejsning” og
”byzone”.

Løbende

Indenfor boringsnære besky elsesområder (BNBO) vil Assens Kommune være restrik‐
v i forbindelse med etablering af nedsivningsanlæg, anlæg l Lokal Afledning af
Regnvand (LAR–anlæg), udbringning af spildevandsslam og lignende.

Løbende

27

28

Løbende
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3.1. Redegørelse
Assens Kommune arbejder som udgangspunkt e er det princip for grundvandsbesky else, at grundvandsbesky elsen diﬀe‐
ren eres, så den mest intense besky elses sker tæt på boringerne, og den mere generelle besky else sker længere væk.
I afsnit 2 fremgår de foranstaltninger og retningslinjer parterne skal udføre for at besky e grundvandsressourcen. I de e
afsnit gennemgås de forskellige indsatser og baggrunden herfor forklares. Indsatnummeret referer l foranstaltningerne og
retningslinjerne fra afsnit 2.

Vandindvinding og boringer
Indsats 1, 2 og 20: Disse indsatser skal sikre at vandindvindingen i sig selv ikke forringer kvaliteten af grundvandsressourcen.
Kommunen vil tage punkterne op i forbindelse med lsyn.
Den måde, der oppumpes på de enkelte vandværker, kan have stor virkning på grundvandet. Hvis der indvindes med kra ig
sænkning og for mange start/stop af pumper kan de forringe grundvandets kvalitet. Der kan opstå en større sænkningstragt,
som vil ilte grundvandet dybere end nødvendigt, og eventuelt trække forurenet overfladevand ned l magasinet.
Det er derfor Assens Kommunes holdning, at vandværkerne skal forsøge at sprede indvindingen så meget som muligt og at
dri sydelsen skal minimeres ved at fordele indvindingen jævnt over døgnets 24 mer.
Endvidere skal boringerne holdes i god stand, så der er ikke kan sive forurenet overfladevand ned l grundvandet langs bore‐
rørene. For ældre boringer skal der laves et tjek af boringerne, således det sikres at boringerne er i god stand. Hyppigheden
af de e tjek vil blive a alt med Assens Kommune på baggrund af boringernes nuværende lstand. Herudover vil Assens
Kommune i det tekniske lsyn med vandværker have fokus på at dårligt udførte boringer udfases med henblik på sløjfning.
Besky elseszonen på 25 m omkring indvindingsboringer skal sikre, at det mest boringsnære område besky es. Der må ikke
anvendes sprøjtemidler, gødskes eller dyrkes i en afstand af 25 m fra indvindingsboringer. Assens Kommune vil, hvis vi ople‐
ver overtrædelser, henvende os l NaturErhvervsstyrelsen, der har lsynet med 25 m‐zonerne.

Kampagner
Indsats 3: Der iværksæ es en oplysningskampagne re et mod private grundejere i indsatsområder og prioriterede områder.
Indsatsen skal forebygge udvaskning af pes cider og andre miljøfremmede stoﬀer fra boligområder.
Brug af miljøfremmede stoﬀer i boligområder kan udgøre et problem overfor grundvandet. Som o est er boligejere ikke ud‐
dannede i håndtering, opbevaring og dosering. Det er derfor vig gt, at boligejere oplyses om stoﬀernes egenskaber og hvil‐
ken risiko, der er ved brugen.
Indsats 11: VandCenter Syd ønsker som forebyggende foranstaltning også at lave oplysningskampagne overfor virksomheder
og landbruget indenfor 25 årsoplandet. Indsatsen skal ses som et supplement l oplysningskampagnen re et mod private,
samt det lovplig ge lsyn, som Assens Kommune foretager.
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Nyt kildefelt
Indsats 7: Kortlægningen har påpeget at kildefeltet hos nogle vandforsyninger er dårligt besky et. Vandindvindingerne kan
derfor med fordel undersøge mulighederne for et nyt kildefelt, som enten kan ersta e indvindingen 100 %, eller blot sup‐
plere eksisterende forsyning.
Dærup og Omegns Vandværk og Højrup Vandværk skal øge forsyningssikkerheden. De e kan for eksempel gøres ved at
etablere en boring yderligere.
Tommerup By, Haarby og Glamsbjerg vandværker ligger uhensigtsmæssigt med kildefelt i byzone. Vandværkerne skal un‐
dersøge mulighederne for at fly e kildefelterne eller supplere med nye kildefelter.

BoringsNære Besky elsesOmråder (BNBO)
Indsats 4, 14 og 15: Det er indsatsplanens målsætning at øge grundvandsbesky elsen i Assens Kommune. Vi vil derfor be‐
regne boringsnære besky elsesområder (BNBO) omkring de almene vandforsyningers boringer.
De beregnede områder kan ses på figur 3.2, samt på figur 3.4 l 3.29 for hvert enkelt vandværks indvindingsboringer. Inden
for disse arealer, kan kommunalbestyrelsen påbyde rådighedsindskrænkninger, for eksempel i form af ændret dyrknings‐
praksis, jf. miljøbesky elseslovens § 24. De i figur 3.2 viste arealer er ikke bindende for de enkelte lodsejere, før kommunal‐
bestyrelsen har udstedet et eventuelt påbud med rådighedsindskrænkninger. Et påbud om rådighedsindskrænkninger jf. §
24, vil al d blive konkret vurderet på hver ejendom, og lodsejeren er i henhold l miljøbesky elsesloven bere get l fuld‐
stændig erstatning. I henhold l miljøbesky elsesloven a oldes erstatningen af de brugere, der har fordel af påbuddet, det
vil sige den relevante vandforsyning.
Indsats 28: Det er Assens Kommunes mål, at BNBO friholdes for forurenende ak viteter. Vaske‐ og fyldpladser og nedsiv‐
ningsanlæg bør, som udgangspunkt, ikke ligge i BNBO. Endvidere vil Assens Kommune som udgangspunkt ikke llade ud‐
bringning af spildevandsslam i BNBO.

Overvågning
Alle indvindingsboringer følger den lovplig ge kontrol af grundvandskvaliteten.
Indsats 5 og 6: Disse indsatser sikrer, at der sker en overvågning af problemstoﬀer i indvindingsoplandet, så kommunen kan
følge den dslige udbredelse ud over de oplysninger, der kommer fra den lovplig ge kontrol. Overvågningsprogrammer skal
udarbejdes i samarbejde med Assens Kommune.
Den fortløbende overvågning af grundvandskvaliteten kan vise, at der er behov for en særlig indsats l besky else af drikke‐
vand. Her kan dyrkningsa aler blive nødvendige. Frivillige deklara oner om dyrkningsrestrik oner nglyses e er vandforsy‐
ningsloven § 13d. Kan der ikke indgås a aler på rimelige vilkår mellem vandværk og lodsejere inden for en fastsat dsfrist,
vil Assens Kommune pålægge dyrkningsrestrik oner e er miljøbesky elseslovens § 26 a mod fuld erstatning. For dyrknings‐
deklara oner m.v. indgået e er frivillig a ale eller e er miljøbesky elseslovens § 26 a a oldes erstatningen af de relevante
almene vandværker.
Assens Kommune vil, når der er iden ficeret et behov for indsats, fastsæ e en dsfrist for indgåelse af frivillige a aler. Tids‐
fristens længde vurderes i den konkrete sag, men vil typisk være 2 år.
Indsats 12: Indsatsen skal sikre, at grundvandskvaliteten på Borreby og Holmehaveværkets kildepladser, overvåges. Vand‐
Center Syd har en række boringer l overvågning af den generelle grundvandskvalitet i indvindingsoplandet l værkets bo‐
ringer. Formålet med overvågningsprogrammet er at kontrollere, at udviklingen i grundvandets kvalitet og mængde er så‐
dan, at der også fremadre et kan ske drikkevandsindvinding fra VandCenter Syds kildepladser.
Hvor det er muligt og giver mening i forhold l de eksisterende boringer, vil Vandcenter Syd overtage nogle af statens borin‐
ger, der blev udført i forbindelse med kortlægningen.
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Arealplanlægning
Indsats 16, 17 og 27: Assens Kommune ønsker, at gøre det mere a rak vt at rejse skov i indsatsområder og prioriterede områ‐
der, da skovområder generelt har lav nitratudvaskning og pes cidforbrug fra rodzonen. Derfor vil vi arbejde for at arealer, der
har en guns g placering i forhold l besky elsen af grundvandet, vil blive udlagt l posi ve skorejsningsområder. Naturområ‐
der og vådområder prioriteres også højt på grund af lavt pes cid‐ og gødskningsniveau i denne type arealanvendelse.
Assens Kommune vil ved udlægning af nye bolig‐ og erhvervsområder tage hensyn l OSD og indvindingsoplande.

Ubeny ede brønde og boringer
Indsats 21 og 23: Assens Kommune har beslu et at alle ubeny ede brønde og boringer skal sløjfes (jf. § 36 i vandforsyningslo‐
ven). Overflødige brønde og boringer kan fungere som passage mellem forurenet overfladevand og underliggende grundvands‐
magasiner.
Assens Kommune vil påbyde alle ubeny ede brønde og boringer sløjfet i forbindelse med at brønden bliver overflødig ved l‐
slutning l almen vandforsyning. Herudover vil vi opsøge gamle ubeny ede brønde, der ikke har været i brug i mange år, og
e erfølgende give påbud om sløjfning.
Indsats 10: VandCenter Syd vil lbyde gra s sløjfning i 25 årsoplandet l deres indvindingsboringer ved Borreby og Holmehave
vandværker. Vandcenteret ønsker at forebygge eventuel forurening.

Grundvandssamarbejde
Indsats 19: Assens Kommune vil tage ini a v l, at de almene vandværker organiserer sig lokalt i grupper og arbejder sammen
om grundvandsbesky else. Grundvandssamarbejdet kan blandt andet udgøres af konkrete områder som sløjfning af brønde,
oplysningskampagner, overvågning, handleplaner for bæredyg g vandindvinding, nedsivningsanlæg og håndtering af kemikali‐
er.

Forurenede grunde
Forurenede grunde kortlægges på vidensniveau 1 (V1), når der har været en ak vitet på grunden, der kan have givet anledning
l forurening. Er der konkret viden om forurening lvejebragt ved en undersøgelse af jord og grundvand, kortlægges grunden
på vidensniveau 2 (V2).
Region Syddanmark prioriterer årligt de V2 kortlagte grunde l videregående forureningsundersøgelser og oprensning af foru‐
reningen. Prioriteringen foretages ud fra en risikovurdering af forurening i forhold l grundvand og arealanvendelse.
Indsats 22: Assens Kommune vil forsøge at få regionen l at prioritere oprensning af forurenede grunde i indsatsområder og
25 årsoplande.
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Nitrat
I menneskekroppen omdannes nitrat l nitrit, der kan være kræ fremkaldende, give fosterskader og hæmme iltoptagelsen
hos spædbørn.
Nitrat kommer primært fra udvaskning af kvælstof fra planternes rødder. Den største udvaskning sker fra landbrugsarealer,
hvor handels‐ og husdyrgødning kuns gt bidrager med høj kvælstofmængde. Forskellige former for dyrkningspraksis kan dog
mindske udvaskningen. Hvorvidt den nedsivende nitrat når grundvandsmagasinet, a ænger bl.a. af jordens evne l at ned‐
bryde og omsæ e nitraten. Nitrat kan også strømme gennem sprækker i lerlag, hvorved reduk onskapaciteten i jorden får
mindre betydning.
Kortlægningen har udpeget indsatsområder for nitrat, hvor der skal ske en indsats. Generelt er der acceptable nitrat‐værdier i
råvandet i kortlægningsområdet. Det betyder at Assens Kommune vurderer, at der i øjeblikket ikke er baggrund for at gen‐
nemføre erstatningskrævende indsatser, ud over den gældende lovgivning.
Indsats 9, 24 og 25: Med henblik på at sikre miljømålet for grundvandet i kortlægningsområdet er der ops llet retningslinje
(indsats 24) om landbrugets påvirkning af grundvandets kvalitet. E er reglerne i husdyrgodkendelsesloven kan der ikke s lles
mere skærpede krav end svarende l et plantebrug med standartsædski e.

Målsætning nitrat:


At der i drikkevandet er et naturligt indhold af nitrat. Den naturlige grundvandskvalitet (< 1 mg nitrat/l) søges opret‐
holdt.



At nitratudvaskningen inden for indsatsområder fremadre et ikke må s ge i forhold l det nuværende niveau, og at
den gennemsnitlige nitratudvaskning fra rodzonen inden for hvert delopland ikke må overs ge 50 mg nitrat/l.

Udover den generelle regulering (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) kan der blive behov for en målre et indsats (§ 26a).
De e gælder i de deloplande, hvor nitratkoncentra onen overs ger 50 mg nitrat/l. Nødvendigheden af en sådan supplerende
målre et indsats skal ses i lyset af, at miljømålet ikke i alle lfælde nås via anden regulering. Den målre ede indsats bygger
overordnet på at sikre drikkevandskvaliteten for områdets nuværende og frem dige almene indvindinger ved at opretholde
en minimumsbesky else.
Kan der ikke indgås a aler på rimelige vilkår mellem vandværk og lodsejere inden for en rimelig dsfrist, vil Assens Kommune
pålægge dyrkningsrestrik oner e er miljøbesky elseslovens § 26 a mod fuld erstatning. For dyrkningsdeklara oner m.v. ind‐
gået e er frivillig a ale eller e er miljøbesky elseslovens § 26 a a oldes af de relevante almene vandværker. Hvis det i et
område ikke er muligt at opnå frivillige a aler med alle grundejere, og er de pågældende arealer væsentlige for den ønskede
grundvandsbesky else, vil Assens Kommune gennemføre ekspropria on l fordel for vandforsyningerne.
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Pes cider
Pes cider i grundvandet stammer fra marker, gårdspladser, langs veje og jernbaner, landbrugets vaske‐ og fyldpladser, private
boligområder og lignende. I mennesket virker pes cider meget forskelligt. Nogle er akut gi ige, nogle er hormonforstyrrende
og nogle lsyneladende uskadelige. I vandindvindingsboringer er der flere steder fundet pes cider og på den baggrund er det
blevet forbudt at beny e mange af dem. En forudsætning for at et pes cid kan lladelses l brug i Danmark, er at det kan for‐
ventes at være nedbrudt, når det forlader rodzonen. Der findes kun få fund af lladte pes cider i grundvandsmagasiner under
marker. Der er magasiner, der er så følsomme, at det kan være nødvendigt at sikre kildepladsen mod nedsivning af pes cider.
Man bør al d ud fra et forsig ghedsprincip være opmærksom på pes cidanvendelse i indvindingsoplandet.
I kortlægningsområdet Odense Vest er der fundet flere pes cider bl.a. BAM, glyphosat, hexazinon og AMPA . Det drejer sig
sandsynligvis overvejende om punktkilder, men udbredelsen af pes cider er ikke kortlagt i detaljer.

Målsætning pes cider:
Det er indsatsplanens målsætning:


at der ikke må opbevares, anvendes eller håndteres pes cider i BNBO



at håndtering i øvrigt sker med de nødvendige foranstaltninger l at sikre grundvandet



at kortlægge, undersøge og afværge mulige eksisterende punktkildeforureninger med pes cider, hvor der er en risiko
for, at miljømålet ikke nås.

Pes cidpunktkilder er afgrænsede områder med høje koncentra oner af pes cider. Punktkilder kan dannes, hvor pes cider
håndteres; det er for eksempel vaskepladser, hvor der er foretaget påfyldning og vask af sprøjteudstyr, og hvor der eventuelt
er sket spild eller uheld. I forbindelse med afgørelser e er miljøbesky elseslovens kapitel 3‐5 og godkendelser af husdyrbrug
e er husdyrbrugloven, vil Assens Kommune som udgangspunkt s lle krav om, at vaskepladser etableres uden for BNBO (§ 24).
Ved afgørelser uden for BNBO vil Assens Kommune som udgangspunkt s lle vilkår l indretning af vaskepladser, svarende l de
krav, der s lles l øvrige virksomheder med forureningsrisiko i områder med særlige drikkevandsinteresser. Det kan for eksem‐
pel være overdækning, afledning l dobbeltbundede kar (generel lovgivning og en prioritering af Assens Kommune).
Indsats 9, 13, 18 og 25: Indsatser, der skal forebygge, at pes cider, der bruges på jorden, ender i indvindingsboringer.
Indsats 26: Indsatsen skal sikre sårbare områder mod grundvandstruende ak viteter. Assens Kommune vil som udgangspunkt
s lle krav om at der ved råstofindvinding i indsatsområder og 25 årsoplande e erbehandles l naturformål eller ekstensiv
landbrug uden brug af pes cider eller gødskning.
Frivillige deklara oner om dyrkningsrestrik oner nglyses e er vandforsyningsloven § 13d. Kan der ikke indgås a aler på rime‐
lige vilkår mellem vandværk og lodsejere inden for den fastsa e dsfrist, vil Assens Kommune pålægge dyrkningsrestrik oner
e er miljøbesky elseslovens § 26 a mod fuld erstatning. For dyrkningsdeklara oner m.v. indgået e er frivillig a ale eller e er
miljøbesky elseslovens § 26 a a oldes erstatningerne af de relevante almene vandværker. Hvis det i et område ikke er muligt
at opnå frivillige a aler med alle grundejere, og er de pågældende arealer væsentlige for den ønskede grundvandsbesky else,
vil Assens Kommune gennemføre ekspropria on l fordel for vandforsyningen.
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3.2. Områdeudpegninger
I denne plan behandler vi nogle forskellige områdeudpegninger. De er beskrevet i det nedenstående og kan ses på kortene
figur 3.1. og 3.2.
OSD: Områder med særlige drikkevandsinteresser har højeste prioritet for drikkevand. Områderne udpeges af staten.
Kortlægningsområde: Det område statens grundvandskortlægning dækker. Hele kortlægningsområdet er udpeget som OSD
og det kortlægningsområdet er således det, der er markeret som ODS på kortene figur 3.1. og 3.2.
Indvindingsopland: Indvindingsoplandene l hvert enkelt vandværk er beregnet på baggrund af computermodeller af grund‐
vandets strømninger og vandværkets indvinding. Oplandene omfa er de arealer, hvor grundvandsmodellen viser, at der
strømmer grundvand l vandværkernes indvindingsboringer. Størrelsen af oplandet er a ængig af indvindingsmængden for
hvert vandværk. Så hvis indvindingsmængden ændres, skal indvindingsoplandet også ændres.
Nitra ølsomme indvindingsområder (NFI): Nitra ølsomme indvindingsområder er udpeget af Naturstyrelsen (staten) inden‐
for OSD, hvor følgende er opfyldt:

Områder med nogen eller stor grundvandsdannelse

Nitratkoncentra oner over 25 mg/l i indvindingsboringer eller i grundvandsmagasinet, eller

Nitratkoncentra oner over 5 mg/l med s gende tendens i indvindingsboringer eller i grundvandsmagasinet, eller

Ringe geologisk besky else over for nitrat
Indsatsområder: Indsatsområder ( dligere kaldt Indsatsområder med hensyn l nitrat (ION)) udpeges indenfor de nitra øl‐
somme indvindingsområder, hvor en særlig indsats er nødvendig for at opretholde en god grundvandskvalitet. Det er områ‐
der, hvor der på bagrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og naturlig besky else af vandressourcerne,
er iden ficeret et behov for en særlig indsats for at sikre drikkevandsinteresserne.
Indsatsområder udpeges af naturstyrelsen, hvor det vurderes, at der er behov for:

Skærpede krav l nuværende nitratudvaskning. Her skal udvaskningen være lavere end den er i dag.

Krav l stabilisering af nitratudvaskning svarende l status quo. Her må nitratudvaskning ikke blive højere.

Krav l lavere nitratudvaskning over d, men ikke nødvendigvis lige nu. Det kan være, hvor den nuværende nitratud‐
vaskning er acceptabel, men hvor ny eller øget frem dig indvinding i NFI vurderes at medføre øget nitratudvaskning.
Indsatser indenfor indsatsområderne har hjemmel i vandforsyningslovens § 13.
25 årsopland: 25 årsoplande er indvindingsoplande med en strømnings d l indvindingen på 25 år. Der er valgt 25 års strøm‐
nings d, da 25 år generelt er lstrækkelig d l at miljøfremmede stoﬀer kan blive nedbrudt ved naturlige processer. Der ud‐
over er oplandet en passende størrelse l gennemførelse af nogle af indsatserne. Det er et grundlæggende princip at den stør‐
ste besky else som udgangspunkt skal ske tæt på boringerne, hvor man har stor sandsynlighed for at ramme, de arealer, hvor
besky else virker.
BNBO: Formålet med at etablere Boringsnære besky elsesområde er, at forhindre eller begrænse risikoen for forurening af
grundvand i boringens nærområde og derved besky e drikkevandet samt at sikre respons d og evt. arealer l at foretage
oprydning og afværgeforanstaltninger og give mulighed for at forbedre overvågningen af grundvandskvaliteten.
Arealet udlægges omkring den enkelte boring ud fra en konkret vurdering af geologiske, klima ske og indvindingsmæssige
forhold.
Prioriterede områder: BNBO, 25 årsoplande og indvindingsoplande prioriteres i denne plan som områder, hvor indsatser kan
gennemføres selv om arealerne ikke er udpeget l indsatsområder. Assens Kommune vurderer at indsatser indenfor disse
områder vil have en posi v indvirkning på grundvandskvaliteten i de almene indvindingsboringer i området. Indsatser i de pri‐
oriterede områder har hjemmel i vandforsyningslovens § 13a.
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Figur 3.1 viser OSD, indsatsområder , NFI og prioriterede områder .
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3.3 Vandværker i området
Planen omfa er 26 vandværker, der hver især er beskrevet på de følgende sider. Figur 3.2 viser kort med placering af vand‐
værker i området, boringer og indvindingsopland.

Figur 3.2. viser kortlægningsområdets vandværker, indvindingsboringer, BNBO, indvindingsopland og 25 årsopland.
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Figur 3.3 viser en tabel over vandværker i Assens Kommunes del af kortlægningsområdet og størrelse på ind‐
vindings lladelserne og indvindingen for 2012. Der er i alt lladelse l at indvinde 10.150.000 m3/år i kortlæg‐
ningsområdet. I 2012 blev der i kortlægningsområdet indvundet i alt 5.316.493 m3/år.
Vandværk

Ejer
privat

Tilladelse l indvinding
(m3/år)
110.000

Indvinding i 2012
(m3/år)
85.266

Bregnemose
Brylle

privat

200.000

124.000

Dærup og Omegn

privat

41.000

34.919

Flemløse‐Voldto e

privat

52.000

85.478

Frøbjerg‐Skovstrup

privat

100.000

65.858

Glamsbjerg

privat

300.000

241.000

Højrup

privat

20.000

12.030

Haarby

privat

420.000

389.829

Jordløse

privat

57.000

47.309

Køng‐Gummerup

privat

50.000

31.339

Kådekilde‐Orte

privat

176.000

100.262

Magtenbølle‐Kelstrup

privat

125.000

77.972

Nårup

privat

40.000

27.349

Skalbjerg

privat

43.000

29.842

Skallebølle

privat

62.000

49.930

Skydebjerg

privat

31.000

18.268

Stærmose

privat

45.000

31.091

Søllested‐Vedto e

privat

135.000

108.474

Tommerup By

privat

200.000

119.424

Tommerup St.

privat

160.000

116.999

Borreby

VandCenter Syd

1.600.000

1.339.741

Holmehave

VandCenter Syd

5.500.000

1.729.477

Verninge

privat

90.000

61.026

Vissenbjerg‐Bred

privat

300.000

194.139

Ørsted

privat

33.000

15.852

Aarup

privat

260.000

179.619

Figur 3.3. viser oversigt over vandværker i Assens Kommunes del af kortlægningsområdet.
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Bregnemose Vandværk
Bregnemose vandværk er et basisvandværk, der har lladelse l at indvinde 110.000 m3/år. I 2012 indvandt vandværket
85.266 m3og over en tre‐årigperiode har vandværket indvundet i gennemsnit 86.342 m3/år. Vandværket er forbundet med
Højrup, men Højrup vandværk kan ikke forsyne Bregnemose. De e udgør et problem i forbindelse med forsyningssikkerhe‐
den.
Rentvand: Vandværket har ikke problemer med at overholde drikkevandskvalitetskravene.
Grundvand: Vandværket indvinder fra 2 boringer, DGU nr. 145.833 og 145.2060.
Der er ingen nitrat i boringerne. I boring DGU nr. 145.2060 er der moderat, men s gende indhold af sulfat og klorid. Arsen‐
niveauet i begge boringer er lavt ‐ under grænseværdien.
Der er ikke fundet miljøfremmede stoﬀer i boringerne.
Boring 145.833 er filtersat i 84,5‐92,5 meter under terræn. Magasinet er spændt og dækket af ca. 50 m ler. Der er ikke tegn
på pyritoxida on og vandet, der indvindes, er stærkt reduceret vand fra methanzonen (vandtype D). Boring DGU nr.
145.2060 er filtersat i 37,5‐43 meter under terræn, og dækket af 20 m ler. I boringen er der tegn på pyritoxida on og den
indvinder reduceret vand fra jern‐ og sulfatzonen (vandtype C). Boring DGU nr. 145.2060 er begrænset sårbar, mens boring
DGU nr.145.833 er velbesky et.
Indvindingsopland: Naturstyrelsen har udpeget indvindingsoplandet, nitra ølsomme indvindingsområder (NFI) og indsats‐
områder. Indvindingsoplandet har en størrelse på ca. 7,3 km2. 19 % af oplandet er udpeget l indsatsområde. Se figur 3.4.
I hele indvindingsoplandet er der intensivt land‐
brug. Der er kun enkelte mindre områder med
skov og natur.
Der er ingen kortlagte forureninger eller industri‐
virksomheder i indvindingsoplandet.
Risikovurdering:
Boringerne vurderes som l henholdsvis begræn‐
set sårbar og velbesky et. Der er udpeget indsats‐
område med hensyn l nitrat i en mindre del af
indvindingsoplandet.

Figur 3.4. Bregnemose Vandværks indvindingsbo‐
ringer, BNBO, 25 årsopland, indvindingsopland og
indsatsområder.
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Brylle Vandværk
Brylle vandværk er et basisvandværk, der har lladelse l at indvinde 200.000 m3/år. I 2012 indvandt vandværket 124.000
m3og over en tre‐årigperiode har vandværket indvundet i gennemsnit 124.000 m3/år.
Vandværket er forbundet med Verninge, Stærmose og Tommerup By. Det er kun Tommerup By, der kan forsyne vandværket
fuldstændigt.
Rentvand: Vandværket har ikke problemer med at overholde drikkevandskvalitetskravene.
Grundvand: Vandværket indvinder grundvand fra 4 boringer, DGU nr. 145.878, 145.2690, 145.666 og 145.827.
Der er indhold af nitrat i boringer DGU nr. 145.666 i en koncentra on på 1,5 mg/l. Det er langt under grænseværdierne for
drikkevand. Arsen‐indholdet er højt, men det er ikke noget problem at erne det i den almindelige vandbehandling. Der er
ikke fundet miljøfremmede stoﬀer.
Boring DGU nr. 145.878 er filtersat i 41‐53 meter under terræn. Magasinet er frit og dækket af ca. 5 m ler. Boring DGU nr.
145.2690 er filtersat i 36‐48 og dækket af 5 m ler med frit magasin. Boring DGU nr. 145.666 er filtersat i 29‐35 meter under
terræn og der er ikke noget lerdække over de e. Magasinet er frit. Boring DGU nr. 145.827 er filtersat i 44‐50 meter under
terræn og dækket af 10m ler med frit magasin. Der er ikke tegn på pyritoxida on i nogen af boringerne. Vandet fra boring
DGU nr. 145.878, 145.2690 og 145.827 er reduceret vandtype C (jern‐ og sulfatzonen), mens vandet fra boring DGU nr.
145.666 er en oxideret vandtype fra nitratzonen. Alle boringerne er sårbare.
Indvindingsopland: Naturstyrelsen har udpeget indvindingsoplandet, nitra ølsomme indvindingsområder (NFI) og indsats‐
område. Indvindingsoplandet har en størrelse på ca. 2,9 km2. Ca. 21 % af oplandet er udpeget l NFI og indsatsområde. Se
figur 3.5.
I hele indvindingsoplandet er der hovesaglig inten‐
sivt landbrug. Imellem er der mindre områder med
natur. Der er ingen skov i oplandet.
Der er en kortlagt forurening i indvindingsoplandet.
Risikovurdering: Kildefeltet vurderes som sårbart.
Den ene boring indvinder oxideret vand fra nitrat‐
zonen og de andre fra jern‐ og sulfatzonen. Magasi‐
net er frit, så der kan rela vt let trænge forurening
fra overfladen ned i magasinet.
Omkring 26 % af oplandet er udpeget l indsatsom‐
råde med hensyn l nitrat og det betyder at maga‐
sinet er sårbart overfor nitrat.

Figur 3.5. Brylle Vandværks indvindingsboringer,
BNBO, 25 årsopland, indvindingsopland og ind‐
satsområder.
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Dærup og Omegn Vandværk
Dærup og omegn vandværk er et basisvandværk, der har lladelse l at indvinde 41.000 m3/år. I 2012 indvandt vandværket
34.919 m3og over en tre‐årigperiode har vandværket indvundet i gennemsnit 32.600 m3/år.
Boringen er placeret ved vandværket, tæt på vejkrydset mellem Assensvej og Langgade. Vandværket har en nødforbindelse
l Glamsbjerg vandværk.
Rentvand: Vandværket har ikke problemer med at overholde drikkevandskvalitetskravene.
I seneste prøve 2012 er der fundet en nitrat koncentra on på 11 mg/l. Niveauet er rimeligt stabilt, og ligger langt under
grænseværdi på 50 mg/l.
Grundvand: Vandværket indvinder grundvand fra 1 boring, DGU nr. 153.120.
Der er indhold af nitrat i boringen i koncentra on på 10 mg/l. Herudover er der et moderat indhold af sulfat, som har en svag
s gende tendens. Arsen‐indholdet er lavt, mens der er et rela vt højt indhold klorid. Alle stoﬀer findes i koncentra oner
under grænseværdierne for drikkevand.
Der er dligere fundet indhold af BAM.
Boringen er filtersat i 68,5‐75 meter under terræn. Magasinet er spændt og dækket af ca. 34 m ler. I boringen er der tegn på
pyritoxida on. Vandet en oxideret vandtype fra iltzonen (vandtype A). Boringen er meget sårbar.
Indvindingsopland: Naturstyrelsen har udpeget indvindingsoplandet, nitra ølsomme indvindingsområder (NFI) og indsats‐
områder. Indvindingsoplandet har en størrelse på ca. 0,6 km2. Ca. 42 % af oplandet er udpeget l NFI og indsatsområder. Se
figur 3.6.
I hele indvindingsoplandet er der hovesaglig inten‐
sivt landbrug. I den nordligste del af oplandet, er
der skovområde. Der dyrkes juletræer umiddelbart
vest for indvindingen.
Der er ingen kortlagte forureninger i indvindingsop‐
landet.
Risikovurdering: Kildefeltet vurderes som meget
sårbar. Der er et indhold af nitrat, nitrit, sulfat og
dligere fundet nedbrydningsproduktet BAM. Bo‐
ringen indvinder oxideret vand fra iltzonen.
Omkring 27 % af oplandet er udpeget l indsatsom‐
råde med hensyn l nitrat og det betyder at maga‐
sinet er sårbart overfor nitrat.
Vandværket skal øge forsyningssikkerheden. De e
kan for eksempel gøres ved at få en eller flere bo‐
ringer lkny et.
Figur 3.6. Dærup og Omegn Vandværks indvindings‐
boringer, BNBO, 25 årsopland, indvindingsopland
og indsatsområder.
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Flemløse‐Voldto e Vandværk
Flemløse‐Voldto e vandværk er et basisvandværk, der har lladelse l at indvinde 52.000 m3/år. I 2012 indvandt vandvær‐
ket 85.478 m3og over en tre‐årigperiode har vandværket indvundet i gennemsnit 73.488 m3/år. Flemløse og Voldto e vand‐
værker blev lagt sammen i 1. januar 2011. Voldto e vandværk og boringer er nedlagt og vandindvindingen sker fra boringer‐
ne ved Flemløse vandværk. Ligeledes er det Flemløse vandværks indvindings lladelse, der er gældende. Tilladelsen er ikke
blevet lpasset e er sammenlægningen.
Boringerne er placeret i Flemløse by lige omkring vandværket og vandværket har ingen nødforbindelse l andre vandværker.
Forsyningen er således meget sårbar.
Rentvand: Vandværket har generelt ikke problemer med at overholde drikkevandskvalitetskravene. Flere gange indenfor de
sidste par år er der fundet 1‐3 coliforme bakterier i drikkevandet.
I seneste prøve 2012 er der fundet en nitrat koncentra on på 3,9 mg/l. Niveauet er s gende i de seneste år, men langt under
grænseværdi på 50 mg/l.
Grundvand: Vandværket indvinder grundvand fra 2 boringer, DGU nr. 153.143 og 153.244.
Der er indhold af nitrat i begge boringer i koncentra oner på mellem 2 og 4 mg/l. Herudover er der et højt indhold af sulfat,
som har en s gende tendens. Begge stoﬀer er under grænseværdierne for drikkevand. Arsen‐ og kloridindholdet er lavt. Der
er ikke fundet miljøfremmede stoﬀer.
Boring 153.143 er filtersat i 71‐77 meter under terræn. Magasinet er spændt og dækket af ca. 71 m ler. Boring 153.244 er
filtersat i 73‐79 og dækket af 51 m ler. I begge boringer er der tegn på pyritoxida on. Vandet fra boring 153.143 er reduceret
vandtype C (jern‐ og sulfatzonen), mens vandet fra boring 153.244 er en oxideret vandtype fra nitratzonen. Boringerne er
begrænsede sårbare. Omkring 80 % af oplandet er udpeget l indsatsområde og det betyder at magasinet er sårbart.
Indvindingsopland: Naturstyrelsen har udpeget indvin‐
dingsoplandet, nitra ølsomme indvindingsområder (NFI)
og indsatsområder. Indvindingsoplandet har en størrelse
på ca. 1,6 km2. Ca. 83 % af oplandet er udpeget l NFI og
indsatsområde. Se også figur3.7.
I hele indvindingsoplandet er der hovesaglig intensivt
landbrug. Der er mindre områder med natur. Der er ingen
skov i oplandet.
Der er en kortlagt forurening i indvindingsoplandet.
Risikovurdering: Kildefeltet vurderes som begrænset sår‐
bart. Der er et s gende indhold af nitrat, nitrit og sulfat.
Denne ene boring indvinder oxideret vand fra nitratzonen
og den anden fra jern‐ og sulfatzonen. Begge boringer har
tegn på pyritoxida on.
Figur 3.7. Flemløse‐Voldto e Vandværks indvindingsbo‐
ringer, BNBO, 25 årsopland, indvindingsopland og ind‐
satsområder.
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Frøbjerg‐Skovstrup Vandværk
Frøbjerg‐Skovstrup vandværk er et basisvandværk, der har lladelse l at indvinde 100.000 m3/år. I 2012 indvandt vand‐
værket 65.858 m3og over en tre‐årigperiode har vandværket indvundet i gennemsnit 68.612 m3/år. Vandværket er forbun‐
det med Tommerup By’s vandværk.
Rentvand: Vandværket har ikke problemer med at overholde drikkevandskvalitetskravene.
Grundvand: Vandværket indvinder grundvand fra 2 boringer; DGU nr. 145.805 og 145.2059.
Arsen niveauet er højt, men det er ikke noget problem for vandværket at erne i filtrene.
Der er ikke fundet miljøfremmede stoﬀer.
Boring DGU nr. 145.805 er filtersat i 78‐91 meter under terræn. Magasinet er spændt og besky et af 57,5 m ler. Boring
DGU nr. 145.2059 er filtersat i 76‐91 meter under terræn. Magasinet er spændt og dækket af 67,5 m ler. Ingen af boringer
viser tegn på pyritoxida on. Boringerne indvinder reduceret vand fra jern‐ og sulfatzonen (vandtype C) og er velbesky e‐
de.
Indvindingsopland: Naturstyrelsen har udpeget indvindingsoplandet, nitra ølsomme indvindingsområder (NFI) og indsats‐
områder. Indvindingsoplandet har en størrelse på ca. 1,7 km2. 35 % af indvindingsoplandet er udpeget som NFI og indsats‐
områder. Se også figur 3.8.
I hele indvindingsoplandet er der intensivt landbrug og mindre skov‐ og naturområder.
Der er ingen kortlagte forureninger.
Risikovurdering:
Boringerne er velbesky ede. Der er udpeget ind‐
satsområder i en del af oplandet.

Figur 3.8. Frøbjerg‐Skovstrup Vandværks indvin‐
dingsboringer, BNBO, 25 årsopland, indvindings‐
opland og indsatsområder.
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Glamsbjerg Vandværk
Glamsbjerg vandværk er et basisvandværk, der har lladelse l at indvinde 300.000 m3/år. I 2012 indvandt vandværket
214.000 m3og over en tre‐årigperiode har vandværket indvundet i gennemsnit 230.379 m3/år.
Boringerne er placeret i byen, en ligger ved vandværket og to ved skolen, og en i boligområde.
Ledningsne et er forbundet med Dærup og Omegn Vandværk. Dærup kan dog slet ikke forsyne Glamsbjerg i lstrækkelig
høj grad, så vandværket bør se på muligheder for en yderligere nødforbindelse.
Rentvand: Vandværket har ikke problemer med at overholde drikkevandskvalitetskravene.
Grundvand: Vandværket indvinder grundvand fra 4 boringer, DGU nr. 145.733, 145.2969, 145.888 og 145.2018.
Der er fundet spor af nitrat i boring DGU nr.145.2018 – lige over detek onsgrænsen. Klorid‐ og arsen‐niveauet er lavt ‐ under
grænseværdien. I boring DGU nr. 145.733 er der fundet BAM i en koncentra on under grænseværdien.
Boring DGU nr. 145.733 er filtersat i 51,3‐57,3 meter under terræn. Magasinet er frit og dækket af ca. 16 m ler. Boring DGU
nr. 145.2969 er filtersat i 63‐75 meter under terræn, er spændt og dækket af 22 m ler. Boring DGU nr. 145.888 er filterat i 54
‐60 meter under terræn, er spændt og har et besky ende ler lagt på 37 m. Boring DGU nr. 145.2018 er filtersat i 48,3‐59,3,
er spændt og dækket af 32 m ler. Ingen af boringer viser tegn på pyritoxida on, og vandet er reduceret vandtype. Boring
DGU nr. 145.733 og 145.2969 er fra jern‐ og sulfatzonen (vandtype C) og boringerne 145.888 og 145.2018 indvinder vand fra
methanzonen (vandtype D).
Indvindingsopland: Naturstyrelsen har udpeget indvindingsoplandet, nitra ølsomme indvindingsområder (NFI) og indsats‐
områder. Indvindingsoplandet har en størrelse på ca. 6,1 km2. En meget lille del ca. ´3 % af oplandet er udpeget l NFI og
indsatsområder. Se også figur 3.9.
I hele indvindingsoplandet er der hovesaglig intensivt landbrug, men også nogle skovområder nord for Glamsbjerg samt min‐
dre naturområder.
Der er 12 kortlagte forureninger.
Risikovurdering: Kildefeltet ved vandværket og boligområ‐
det vurderes som velbesky et. Kildefeltet ved skolen vur‐
deres l at være begrænset sårbar. Her ligger også den
boring, hvor der er fundet BAM i. Vandværket skal under‐
søge om denne boring kan tages ud af dri , da den ikke er
op malt besky et, sam dig med at vandværket har to
andre boringer, der er velbesky ede.
Kildefeltet er placeret i byen og der er dermed øget risiko
for nedsivning af forurenet vand fra virksomheder. Derfor
kan det med fordel undersøges om der kan etableres et
nyt kildefelt udenfor byzonen.

Figur 3.9. Glamsbjerg Vandværks indvindingsboringer,
BNBO, 25 årsopland, indvindingsopland og indsatsområ‐
der.
23

Højrup Vandværk
Højrup vandværk er et basisvandværk, der har lladelse l at indvinde 20.000 m3/år. I 2012 indvandt vandværket 12.030
m3og over en tre‐årigperiode har vandværket indvundet i gennemsnit 12.564 m3/år.
Boringen er placeret ved vandværket tæt på Højrupvej. Vandværket har en nødforbindelse l Bregnemose vandværk.
Rentvand: Vandværket har ikke problemer med at overholde drikkevandskvalitetskravene.
Grundvand: Vandværket indvinder grundvand fra 1 boring, DGU nr. 154.143.
Der er ikke indhold af nitrat i råvandet. Sulfa ndholdet er højt, men ligger på et stabilt niveau.
Der er fundet BAM i råvandet.
Boringen er filtersat i 42,5‐59,5 meter under terræn. Magasinet er spændt og dækket af ca. 35 m ler. I boringen er der tegn
på pyritoxida on. Vandet en reduceret vandtype fra jern‐ og sulfatzonen (vandtype C). Boringen er begrænset sårbar.
Indvindingsopland: Naturstyrelsen har udpeget indvindingsoplandet, nitra ølsomme indvindingsområder (NFI) og indsats‐
områder. Indvindingsoplandet har en størrelse på ca. 0,2 km2, og der er ikke udpeget l NFI og indsatsområder. Se figur 3.10.
I hele indvindingsoplandet er der hovesaglig intensivt landbrug. Enkelte områder er besky et natur og lidt skov.
Der er en kortlagt forurening i indvindingsoplandet.
Risikovurdering:
Kildefeltet vurderes som begrænset sårbar. Der er fundet nedbrydningsproduktet BAM. Boringen indvinder reduceret vand
fra jern‐ og sulfatzonen.
Omkring 42 % af oplandet er udpeget l indsats‐
område med hensyn l nitrat og det betyder at
magasinet er sårbart overfor nitrat.
Vandværket har en boring. Vandværket skal forsø‐
ge at finde et nyt kildefelt, eller laver andre foran‐
staltninger for at øge forsyningssikkerheden.

Figur 3.10. Højrup Vandværks indvindingsborin‐
ger, BNBO, 25 årsopland, indvindingsopland og
indsatsområder.
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Haarby Vandværk
Haarby vandværk er et primærvandværk, der har lladelse l at indvinde 420.000 m3/år. I 2012 indvandt vandværket
389.829 m3og over en tre‐årigperiode har vandværket indvundet i gennemsnit 385.617 m3/år. Boringerne er placeret i byen
lige omkring vandværket.
Rentvand: Vandværket har ikke problemer med at overholde drikkevandskvalitetskravene.
Grundvand: Vandværket indvinder grundvand fra 3 boringer, DGU nr. 154.189, 154.208 og 154.328.
Der er ingen nitrat i boringerne og klorid‐ og arsen‐niveauet er lavt ‐ under grænseværdien.
I boring 154.328 er der fundet toulen i en koncentra on under grænseværdien.
Boring 154.189 er filtersat i 51‐59 meter under terræn. Magasinet er spændt og dækket af ca. 39 m ler. Boring 154.208 er
filtersat i 46‐58 og dækket af 30 m ler. Boring 154.328 er filterat i 47‐62 meter under terræn og har et besky ende ler lagt
på 37 m over. Ingen af de tre boringer viser tegn på pyritoxida on, og vandet er reduceret vandtype fra jern‐ og sulfatzo‐
nen (vandtype C). Boringerne er velbesky ede.
Indvindingsopland: Naturstyrelsen har udpeget indvindingsoplandet, nitra ølsomme indvindingsområder (NFI) og indsats‐
områder. Indvindingsoplandet har en størrelse på ca. 16,9 km2. Ca. 23 % af oplandet er udpeget l NFI og indsatsområder.
Se figur 3.11.
I hele indvindingsoplandet er der hovesaglig intensivt landbrug, mindre skov‐ og naturområder.
Der er 6 kortlagte forureninger samt en større grusgrav i indvindingsoplandet.
Risikovurdering: Kildefeltet vurderes som velbe‐
sky et. Der er fund af toulen. Kildefeltet er place‐
ret i byen og der er dermed øget risiko for nedsiv‐
ning af forurenet vand fra virksomheder.
En tredjedel af oplandet er udpeget l indsatsom‐
råde med hensyn l nitrat.
Da boringerne i dag er placeret i byen, kan det
med fordel undersøges om der kan etableres et
nyt kildefelt udenfor byzonen.

Figur 3.11. Haarby Vandværks indvindingsborin‐
ger, BNBO, 25 årsopland, indvindingsopland og
indsatsområder.
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Jordløse Vandværk
Jordløse vandværk er et basisvandværk, der har lladelse l at indvinde 57.000 m3/år. I 2012 indvandt vandværket 47.309
m3og over en tre‐årigperiode har vandværket indvundet i gennemsnit 44.208 m3/år. Ledningsne et er ikke forbundet med
andre vandværker, og det udgør et problem i forbindelse med forsyningssikkerheden.
Rentvand: Vandværket har problemer med at overholde grænseværdierne for jern i drikkevandet, men det formodes at
problemet skyldes en rusten prøvetagningshane og ikke problemer i vandbehandlingen. Hanen vil blive udski et i løbet af
2013. Prøver udtaget på ledningsne et viser jernindhold markant under grænseværdierne.
Herudover har vandværket ikke problemer med at overholde drikkevandskvalitetskravene.
Grundvand: Vandværket indvinder fra 2 boringer, DGU nr. 154.141 og 154.209.
Der er ingen nitrat i boringerne og klorid‐ og arsen‐niveauet er lavt ‐ under grænseværdien.
Der er dligere fundet MTBE i den ene boring (154.141).
Boring 154.141 er filtersat i 48‐58 meter under terræn. Magasinet er spændt og dækket af ca. 30 m ler. Boring 154.209 er
filtersat i 103‐111 meter under terræn, og dækket af 64 m ler. I begge boringer er der tegn på pyritoxida on og begge er en
reduceret vandtype fra jern‐ og sulfatzonen (vandtype C). Boringerne er begrænsede sårbare.
Indvindingsopland: Naturstyrelsen har udpeget indvindingsoplandet, nitra ølsomme indvindingsområder (NFI) og indsats‐
områder. Indvindingsoplandet har en størrelse på ca. 0,2 km2. Hele oplandet er udpeget l NFI og indsatsområder. Se også
figur 3.12.
I hele indvindingsoplandet er der intensivt landbrug og et større skovområde ved Jordløsebakker. Omkring 20 % af området
er besky et overdrev (§ 3 område).
Der er ingen kortlagte forureninger eller industrivirk‐
somheder i indvindingsoplandet. Umiddelbart udenfor
vandværks rentvandstank ligger en kloaktrykledning.
Risikovurdering: Kildefeltet vurderes som begrænset
sårbart. Boringskemi tyder på at reduk onsgrænsen
nærmer sig indvindings filtre, men der er ingen nitrat i
grundvandet. Der er fund af MTBE i 2002, men ikke
fulgt op af analyser siden da. Der er udpeget indsats‐
område med hensyn l nitrat i hele indvindingsoplan‐
det, men da der i oplandet er en del skov og natur
samt ingen industrivirksomheder eller forurenede
grunde er risikoen for forurening af grundvandet lille.
Det skal undersøges om jorden omkring boringerne
kan erhverves l vandværket, så der kan ske skovrejs‐
ning i det boringsnære område.
Figur 3.12. Jordløse Vandværks indvindingsboringer,
BNBO, 25 årsopland, indvindingsopland og indsats‐
områder.
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Køng‐Gummerup Vandværk
Køng‐Gummerup vandværk er et basisvandværk, der har lladelse l at indvinde 50.000 m3/år. I 2012 indvandt vandværket
31.339 m3og over en tre‐årigperiode har vandværket indvundet i gennemsnit 34.905 m3/år. Vandværk er ikke forbundet
med et andet vandværk. De e udgør et problem i forbindelse med forsyningssikkerheden.
Rentvand: Vandværket har ikke problemer med at overholde drikkevandskvalitetskravene.
Der har dligere været problemer med biologisk mikroforureninger, men e er vandværket blev renoveret i 2011, tyder det
på, at problemet er løst. Endvidere har problemer med filterbehandlingen givet overskridelse af grænseværdierne for jern
og mangan. Det tyder på, at vandværket har løst problemet.
Grundvand: Vandværket indvinder fra 2 boringer, DGU nr. 154.20 og 154.1266.
Der er ingen nitrat , men et moderat indhold af sulfat og klorid i boringerne. Arsen‐niveauet i begge boringer er lavt ‐ under
grænseværdien.
Der er ikke fundet miljøfremmede stoﬀer i boringerne.
Boringerne er filtersat i 30‐35 meter under terræn. Magasinet er spændt og dækket af 21‐23 m ler. I boringerne er der tegn
på pyritoxida on og der indvindes reduceret vand fra jern‐ og sulfatzonen (vandtype C). Boringerne er begrænsede sårbare.
Indvindingsopland: Naturstyrelsen har udpeget indvindingsoplandet, nitra ølsomme indvindingsområder (NFI) og indsats‐
områder. Indvindingsoplandet har en størrelse på ca. 5,5 km2. Ca. 11 % af oplandet er udpeget l NFI og indsatsområder. Se
figur 3.13.
Indvindingsoplandet omfa er Glamsbjerg by, intensivt landbrug og i den nordlige del af oplandet også en del skov. Herud‐
over mindre områder med besky et natur.
Der er 14 kortlagte forureninger i indvindingsop‐
landet.
Risikovurdering: Boringerne vurderes som be‐
grænsede sårbare.
Der er udpeget indsatsområde med hensyn l ni‐
trat i en mindre del af indvindingsoplandet. Da
indvindingsoplandet omfa er Glamsbjerg by, der
er risiko for at forureninger fra byen kan forurene
grundvandet.

Figur 3.13. Køng‐Gummerup Vandværks indvin‐
dingsboringer, BNBO, 25 årsopland, indvindings‐
opland og indsatsområder.
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Kådekilde‐Orte Vandværk
Kådekilde‐Orte vandværk er et basisvandværk, der har lladelse l at indvinde 176.000 m3/år. I 2012 indvandt vandværket
100.262 m3og over en tre‐årigperiode har vandværket indvundet i gennemsnit 100.760 m3/år.
Vandværket er ikke forbundet med andre vandværker. Det gør vandværket sårbart med hensyn l forsyningssikkerheden.
Rentvand: Rentvandet har ammonium i koncentra oner over grænseværdien i prøver udtaget fra afgang vandværk. Prøver
fra ledningsne e overholder grænseværdien. Vandværket arbejder på at ændre vandbehandlingen, så vandet kan overhol‐
de grænseværdierne.
Herudover har vandværket ikke problemer med at overholde drikkevandskvalitetskravene.
Grundvand: Vandværket indvinder grundvand fra 3 boringer; DGU nr. 145.1904, 145.419 og 145.713.
Råvandet har moderat indhold af arsen og højt indhold af jern, så det er ikke noget problem at erne arsen i vandværkets
filtre. Der er ikke fundet miljøfremmede stoﬀer.
Boring DGU nr. 145.1904 er filtersat i 48‐54 meter under terræn. Magasinet er spændt og besky et af 28 m ler. Boring DGU
nr. 145.419 er filtersat i 42,5‐56,5 meter under terræn. Magasinet er spændt og dækket af 36,5 m ler. Boring DGU nr.
145.713 er spændt magasin. Ingen af boringerne viser tegn på pyritoxida on. Boringerne indvinder reduceret vand fra jern‐
og sulfatzonen (vandtype C) og er velbesky ede.
Indvindingsopland: Naturstyrelsen har udpeget indvindingsoplandet, nitra ølsomme indvindingsområder (NFI) og indsats‐
områder. Indvindingsoplandet har en størrelse på ca. 6 km2. 21 % af indvindingsoplandet er udpeget som NFI og indsatsom‐
råder. Se figur 3.14.
I hele indvindingsoplandet er der intensivt land‐
brug og mindre naturområder. Der er ingen skov i
området.
Der er ingen kortlagte forureninger.
Risikovurdering:
Boringerne er velbesky ede. Der er udpeget ind‐
satsområde i indvindingsoplandet.

Figur 3.14. Kådekilde‐Orte Vandværks indvin‐
dingsboringer, BNBO, 25 årsopland, indvindings‐
opland og indsatsområder.
28

Magtenbølle‐Kelstrup Vandværk
Magtenbølle‐Kelstrup vandværk er et basisvandværk, der har lladelse l at indvinde 125.000 m3/år. I 2012 indvandt vand‐
værket 77.972 m3og over en tre‐årigperiode har vandværket indvundet i gennemsnit 77.087 m3/år. Vandværket er forbun‐
det med Vissenbjerg‐Bred vandværk.
Rentvand: Vandværket har ikke problemer med at overholde drikkevandskvalitetskravene.
Grundvand: Vandværket indvinder grundvand fra 3 boringer; DGU nr. 145.658, 145.892 og 145.1732.
Råvandet har moderat indhold af arsen og højt indhold af jern, så det er ikke noget problem at erne arsen i vandværkets
filtre. Der er ikke fundet miljøfremmede stoﬀer.
Sulfat‐indholdet er højt og der ses en s gende tendens i de seneste år.
Boring DGU nr. 145.658 er filtersat i 51‐58 meter under terræn. Magasinet er spændt og besky et af 42 m ler. Boring DGU
nr. 145.892 er filtersat i 50‐71 meter under terræn. Magasinet er spændt og dækket af 44 m ler. Boring DGU nr. 145.1732 er
filtersat i 51‐58 meter under terræn. Magasinet er spændt og dækket af 39 m ler. I alle boringer er der tegn på pyritoxida ‐
on. Boringerne indvinder reduceret vand fra jern‐ og sulfatzonen (vandtype C) og er begrænsede sårbare.
Indvindingsopland: Naturstyrelsen har udpeget indvindingsoplandet, nitra ølsomme indvindingsområder (NFI) og indsats‐
områder. Indvindingsoplandet har en størrelse på ca. 2 km2. Knap 94 % af indvindingsoplandet er udpeget som NFI og ind‐
satsområder. Se figur 3.15.
I hele indvindingsoplandet er der intensivt landbrug og mindre naturområder. Der er ingen skov i området.
Der er ingen kortlagte forureninger.
Risikovurdering:
Boringerne er begrænsede sårbare. Der er sårbare
områder i det meste af oplandet.

Figur 3.15. Magtenbølle‐Kelstrup Vandværks ind‐
vindingsboringer, BNBO, 25 årsopland, indvin‐
dingsopland og indsatsområder.
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Nårup Vandværk
Nårup Vandværk er et basisvandværk, der har lladelse l at indvinde 40.000 m3/år. I 2012 indvandt vandværket 27.349
m3og over en tre‐årigperiode har vandværket indvundet i gennemsnit 28.488 m3/år. Vandværket er forbundet med Tomme‐
rup By Vandværk.
Rentvand: Vandværket har arsenindhold på omkring 6 µg/l i drikkevandet. Grænseværdien er 5 µg/l. Vandværket har juli
2013 fået lladelse l udvidet vandbehandling, således at der kan lsæ es jern i vandbehandlingen og på den måde sænkes
arsen‐indholdet l under drikkevandskvalitetskravet på 5 µg/l.
Vandværket har herudover ikke problemer med at overholde drikkevandskvalitetskravene.
Grundvand: Vandværket indvinder fra 2 boringer, DGU nr. 145.464 og 145.844.
Der er ingen nitrat i boringerne. Der er højt indhold af arsen i begge boringer. Der er også rela vt meget jern, men ikke nok
l at arsen bliver udfældet i den almindelige vandbehandling. Som nævnt har vandværket lladelse l udvidet vandbehand‐
ling, så arsen indholdet kan komme under grænseværdien.
Der er ikke fundet miljøfremmede stoﬀer i boringerne.
Boring 145.464 er filtersat i 49‐54 meter under terræn. Magasinet er spændt og dækket af ca. 37 m ler. Der er ikke tegn på
pyritoxida on og vandet i boringen indvinder reduceret vand fra jern‐ og sulfatzonen (vandtype C). Boring DGU nr. 145.844
er filtersat i 58‐62 og 92‐98 meter under terræn og dækket af 37 m ler. Der er ikke tegn på pyritoxida on i boringerne og
der indvindes er stærkt reduceret vand fra methanzonen (vandtype D).
Indvindingsopland: Naturstyrelsen har udpeget indvindingsoplandet, nitra ølsomme indvindingsområder (NFI) og indsats‐
områder. Indvindingsoplandet har en størrelse på
ca. 1,9 km2. 16 % af oplandet er udpeget l NFI og
indsatsområder. Se figur 3.16.
I hele indvindingsoplandet er der intensivt land‐
brug samt områder med skov og natur.
Der er en kortlagt forureninger i indvindingsoplan‐
det.
Risikovurdering:
Boringerne vurderes som l henholdsvis velbe‐
sky et og særdeles velbesky et.
Der er udpeget indsatsområde med hensyn l ni‐
trat i en mindre del af indvindingsoplandet.

Figur 3.16. Nårup Vandværks indvindingsboringer,
BNBO, 25 årsopland, indvindingsopland og ind‐
satsområder.
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Skalbjerg Vandværk
Skalbjerg vandværk er et primærvandværk, der har lladelse l at indvinde 43.000 m3/år. I 2012 indvandt vandværket
29.842 m3og over en tre‐årigperiode har vandværket indvundet i gennemsnit 31.514 m3/år. Boringerne er placeret i byen;
en ligger i en privat have og to ved en børnehave. Ledningsne et er forbundet med Tommerup St. vandværk.
Rentvand: Vandværket har ikke problemer med at overholde drikkevandskvalitetskravene.
Grundvand: Vandværket indvinder grundvand fra 3 boringer, DGU nr. 145.714, 145.872 og 145.2090.
I boring DGU nr. 145.714 er der fundet BAM i en koncentra on under grænseværdien. I boring DGU nr. 145.872 er der dli‐
gere fundet BAM.
Arsen‐indholdet i alle boringer er højt, men det er jernindholdet også, så det er ikke noget problem at erne arsen og jern i
vandværkværkets filtre.
Boring DGU nr. 145.714 er filtersat i 43‐48 meter under terræn. Magasinet er spændt. Boring DGU nr. 145.872 er filtersat i
46,5‐56,5 meter under terræn, er spændt og dækket af 40 m ler. Boring DGU nr. 145.2090 er filterat i 47‐56 meter under
terræn, er spændt og har et besky ende ler lagt på 28,5 m over. Ingen af boringer viser tegn på pyritoxida on og vandet er
reduceret vandtype fra jern‐ og sulfatzonen (vandtype C).
Indvindingsopland: Naturstyrelsen har udpeget indvindingsoplandet, nitra ølsomme indvindingsområder (NFI) og indsats‐
områder. Indvindingsoplandet har en størrelse på ca. 0,7 km2. Der er ikke udpeget NFI eller indsatsområder i oplandet. Se
figur 3.17.
I indvindingsoplandet er der hovesaglig intensivt landbrug, men også nogle skovområder nord for Glamsbjerg samt mindre
naturområder.
Der er 4 kortlagte forureninger, og der graves rød‐
og gulbrændende ler i oplandet.
Risikovurdering:
Kildefeltet vurderes som sårbart, da der er fundet
BAM i to boringer. Boringernes stand skal undersø‐
ges. Kildefeltet er placeret i byen og der er dermed
øget risiko for nedsivning af forurenet vand fra
virksomheder.

Figur 3.17. Skalbjerg Vandværks indvindingsborin‐
ger, BNBO, 25 årsopland, indvindingsopland og
indsatsområder.
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Skallebølle Vandværk
Skallebølle vandværk er et basisvandværk, der har lladelse l at indvinde 62.000 m3/år. I 2012 indvandt vandværket
49.930 m3og over en tre‐årigperiode har vandværket indvundet i gennemsnit 49.842 m3/år. Vandværket er ikke forbundet
med andre vandværker. Det gør vandværket sårbart med hensyn l forsyningssikkerheden.
Rentvand: Vandværket har ikke problemer med at overholde drikkevandskvalitetskravene.
Grundvand: Vandværket indvinder grundvand fra 2 boringer; DGU nr. 145.414 og 145.2279.
Råvandet har moderat indhold af arsen og højt indhold af jern, så det er ikke noget problem at erne arsen i vandværkets
filtre. Der er ikke fundet miljøfremmede stoﬀer.
Sulfat‐indholdet er højt og der ses en s gende tendens i de seneste år.
Boring DGU nr. 145.414 er filtersat i 77‐83 meter under terræn. Magasinet er spændt og besky et af 68 m ler. Boring DGU
nr. 145.2279 er filtersat i 56‐85. Magasinet er spændt og dækket af 56 m ler. I begge boringer er der tegn på pyritoxida on.
Boringerne indvinder reduceret vand fra jern‐ og sulfatzonen (vandtype C) og er velbesky ede.
Indvindingsopland: Naturstyrelsen har udpeget indvindingsoplandet, nitra ølsomme indvindingsområder (NFI) og indsats‐
områder. Indvindingsoplandet har en størrelse på ca. 1,11 km2. Stort set hele (92 %) indvindingsoplandet er udpeget som
NFI og indsatsområder. Se figur 3.18.
I hele indvindingsoplandet er der intensivt landbrug og mindre naturområder. Der er ingen skov i området.
Der er 6 kortlagte forureninger.
Risikovurdering: Boringerne er velbesky ede. Men stort set hele indvindingsoplandet er udpeget l indsatsområde.

Figur 3.18. Skallebølle Vandværks indvindingsbo‐
ringer, BNBO, 25 årsopland, indvindingsopland og
indsatsområder.
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Skydebjerg Vandværk
Skydebjerg vandværk er et basisvandværk, der har lladelse l at indvinde 31.000 m3/år. I 2012 indvandt vandværket
18.268 m3og over en tre‐årigperiode har vandværket indvundet i gennemsnit 15.814 m3/år.
Vandværket er forbundet med Aarup vandværk.
Rentvand: Vandværket har ikke problemer med at overholde drikkevandskvalitetskravene. Arsen indholdet i drikkevandet
ligger lige under grænseværdien.
Grundvand: Vandværket indvinder grundvand fra 2 boringer; DGU nr. 144.105 og 144.484.
Arsen niveauet er meget højt i begge boringer, men vandværkets filtre kan udfælde arsen i lstrækkelig grad l at holde sig
under drikkevandskvalitetskravene. Der bliver løbende udtaget prøver fra vandværket for at overvåge arsen‐
koncentra onen. Der er ikke fundet miljøfremmede stoﬀer.
Boring DGU nr. 144.1005 er filtersat i 33‐39 meter under terræn. Magasinet er spændt og besky et af 33 m ler. Boring DGU
nr. 144.484 er filtersat i 32‐40. Magasinet er spændt og dækket af 27 m ler. I begge boringer er der tegn på pyritoxida on. I
boring 144.105 indvindes der en blandingsvandtype B/C og i boring 144.484 indvindes der reduceret vand fra jern‐ og sulfat‐
zonen (vandtype C).
Indvindingsopland: Naturstyrelsen har udpeget indvindingsoplandet, nitra ølsomme indvindingsområder (NFI) og indsats‐
områder. Indvindingsoplandet har en størrelse på ca. 0,5 km2. Der er ikke udpeget NFI eller indsatsområder i indvindingsop‐
landet. Se figur 3.19.
I hele indvindingsoplandet er der by, intensivt landbrug og et lille naturområde.
Der er 2 kortlagte forureninger.
Risikovurdering:
Boring DGU nr.144.105 er sårbar, mens boring DGU
nr. 144.484 er begrænset sårbar. Området er ikke
udpeget l indsatsområde.

Figur 3.19. Skydebjerg Vandværks indvindingsbo‐
ringer, BNBO, 25 årsopland, indvindingsopland og
indsatsområder.
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Stærmose Vandværk
Stærmose vandværk er et basisvandværk, der har lladelse l at indvinde 45.000 m3/år. I 2012 indvandt vandværket 31.091
m3og over en tre‐årigperiode har vandværket indvundet i gennemsnit 30.284 m3/år. Vandværket er forbundet med Brylle.
Vandværk
Rentvand: Vandværket har arsen indhold på 4,5 µg/l i drikkevandet (seneste prøve 2012). Grænseværdien er 5 µg/l. Enkelte
gange har vandværket overskredet grænseværdien på 5 µg/l.
Vandværket har herudover ikke problemer med at overholde drikkevandskvalitetskravene.
Grundvand: Vandværket indvinder fra en boring, DGU nr. 145.812.
Der er ingen nitrat i boringerne. Der er højt indhold af arsen og jern. Arsen bliver udfældet i den almindelige vandbehand‐
ling i lstrækkelig høj grad l at overholde drikkevandskvalitetskravene.
Der er ikke fundet miljøfremmede stoﬀer i boringerne.
Boring 145.812 er filtersat i 68‐75 meter under terræn. Magasinet er spændt og dækket af 50 m ler. Der er ikke tegn på py‐
ritoxida on og boringen indvinder reduceret vand fra jern‐ og sulfatzonen (vandtype C). Boringen er velbesky et.
Indvindingsopland: Naturstyrelsen har udpeget indvindingsoplandet, nitra ølsomme indvindingsområder (NFI) og indsats‐
områder. Indvindingsoplandet har en størrelse på ca. 1,5 km2. 72 % af oplandet er udpeget l NFI og indsatsområder. Se
figur 3.20.
I hele indvindingsoplandet er der intensivt landbrug samt områder med skov og natur. Der er et mindre område i oplandet,
hvor der produceres juletræer.
Der er ingen kortlagte forureninger i indvindings‐
oplandet.
Risikovurdering:
Boringen vurderes som velbesky et. Der er udpe‐
get indsatsområde med hensyn l nitrat i en del af
indvindingsoplandet.

Figur 3.20. Stærmose Vandværks indvindingsborin‐
ger, BNBO, 25 årsopland, indvindingsopland og
indsatsområder.
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Søllested‐Vedto e Vandværk
Søllested‐Vedto e vandværk er et basisvandværk, der har lladelse l at indvinde 135.000 m3/år. I 2012 indvandt vandvær‐
ket 108.474 m3og over en tre‐årigperiode har vandværket indvundet i gennemsnit 109.971 m3/år.
Vandværket er forbundet med Ørsted vandværk., der dog ikke kan nødforsyne Søllested‐Vedto e Vandværk i lstrækkelig
omfang. Yderligere nødforsyning kan derfor anbefales.
Rentvand: Vandværket har ikke problemer med at overholde drikkevandskvalitetskravene.
Grundvand: Vandværket indvinder grundvand fra 2 boringer; DGU nr. 144.453 og 144.487.
Arsen niveauet er højt, men det er ikke noget problem for vandværket at erne i filtrene. Der er ikke fundet miljøfremmede
stoﬀer eller nitrat i boringerne.
Boring DGU nr. 144.453 er filtersat i 63‐69 meter under terræn. Magasinet er spændt og besky et af 49 m ler. Boring DGU
nr. 144.487 er filtersat i 65‐74 meter under terræn. Magasinet er spændt og dækket af 42 m ler. Der er ikke tegn på pyritoxi‐
da on, og boringerne indvinder reduceret vand fra jern‐ og sulfatzonen (vandtype C) og er velbesky ede.
Indvindingsopland: Naturstyrelsen har udpeget indvindingsoplandet, nitra ølsomme indvindingsområder (NFI) og indsats‐
områder. Indvindingsoplandet har en størrelse på ca. 1,9 km2. Der er ikke udpeget NFI eller indsatsområder i indvindingsop‐
landet. Se figur 3.21.
I hele indvindingsoplandet er der intensivt landbrug og små naturområder. Der er ingen skov i oplandet.
Der er 2 kortlagte forureninger.
Risikovurdering:
Boringerne er velbesky ede og der er ikke udpe‐
get sårbare områder.

Figur 3.21. Søllested‐Vedto e Vandværks indvin‐
dingsboringer, BNBO, 25 årsopland, indvindings‐
opland og indsatsområder.
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Tommerup By Vandværk
Tommerup By vandværk er et basisvandværk, der har lladelse l at indvinde 200.000 m3/år. I 2012 indvandt vandværket
119.424 m3, og over en tre‐årigperiode har vandværket indvundet i gennemsnit 121.601 m3/år.
Boringerne er placeret i byen lige omkring vandværket.
Rentvand: Vandværket har ikke problemer med at overholde drikkevandskvalitetskravene.
Grundvand: Vandværket indvinder grundvand fra 5 boringer; 145.370, 145.811, 145.880, 145.1221 og 145.2113.
Arsen og jern niveauet er højt, men det er ikke noget problem for vandværket at udfælde stoﬀerne i filtrene.
I boring 145.880 er der fundet BAM i en koncentra on under grænseværdien.
Boring 145.370 er filtersat i 40‐49 meter under terræn. Magasinet er frit. Boring 145.811 er filtersat i 42‐54 meter under
terræn. Magasinet er frit og dækket af 34,5 m ler. Boring 145.880 er filterat i 41‐47 meter under terræn. Magasinet er frit
og har et besky ende lerlag på 35 m over. Boring 145.2112 er filtersat i 40‐46 meter under terræn, har frit magasin. Boring
145.2113 er filtersat i 41‐50 m under terræn og magasinet er frit.
I 2 boringer (DGU nr. 145.370 og 145.880) er der tegn på pyritoxida on. Vandet er i alle boringer en reduceret vandtype fra
jern‐ og sulfatzonen (vandtype C). Boringerne er begrænset sårbare.
Indvindingsopland: Naturstyrelsen har udpeget indvindingsoplandet, nitra ølsomme indvindingsområder (NFI) og indsats‐
områder. Indvindingsoplandet har en størrelse på ca. 2,5 km2. Der er ikke udpeget NFI og indsatsområder i oplandet. Se
figur 3.22.
I hele indvindingsoplandet er der hovesaglig inten‐
sivt landbrug og mindre skov‐ og naturområder.
Der er 6 kortlagte forureninger.
Risikovurdering:
Kildefeltet vurderes som begrænset sårbar. Der er
fund af BAM i en boring. Kildefeltet er placeret i
byen og der er dermed øget risiko for nedsivning
af forurenet vand fra virksomheder.
Da boringerne i dag er placeret i byen, kan det
med fordel undersøges om der kan etableres et
nyt kildefelt udenfor byzonen.

Figur 3.22. Tommerup By Vandværks indvindings‐
boringer, BNBO, 25 årsopland, indvindingsopland
og indsatsområder.
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Tommerup St. Vandværk
Tommerup St. vandværk er et basisvandværk, der har lladelse l at indvinde 160.000 m3/år. I 2012 indvandt vandværket
116.999 m3og over en tre‐årigperiode har vandværket indvundet i gennemsnit 117.909 m3/år.
Rentvand: Vandværket har ikke problemer med at overholde drikkevandskvalitetskravene.
Grundvand: Vandværket indvinder grundvand fra 4 boringer; DGU nr. 145.726, 145.727, 145.731 og 145.3042.
I boring DGU nr. 145.727 er der nitrat og nitrit i råvandet. Yderligere er der fundet BAM i vandet. I seneste analyse er der
fundet en koncentra on på 0,46 µg/l. Indholdet er steget over de seneste år. Grænseværdien er 0,1 µg/l.
Arsen niveauet er højt, men det er ikke noget problem for vandværket at erne i filtrene.
Boring DGU nr. 145.726 er filtersat i 41,5‐48,5 meter under terræn. Magasinet er spændt og besky et af 37,5 m ler. Boring
DGU nr. 145.727 er filtersat i 32‐37. Magasinet er spændt og dækket af 16,5 m ler. Boring DGU nr. 145.731 er filterat i 40‐47
meter under terræn. Magasinet er spændt og har et besky ende lerlag på 35,5 m over. Boring DGU nr. 145.3042 er filtersat
i 60,5‐74,5 meter under terræn, har spændt magasin og er besky et af 38 m ler. Der er ikke tegn på pyritoxida on i nogen
af boringerne. Vandet fra boring DGU nr. 145.727 er oxideret vand fra nitratzonen (vandtype B). Boring DGU nr. 145.726 og
145.731 indvinder reduceret vand fra jern‐ og sulfatzonen (vandtype C), mens boring DGU nr. 145.3042 indvinder stræk
reduceret vand fra methanzonen (vandtype D).
Indvindingsopland: Naturstyrelsen har udpeget indvindingsoplandet, nitra ølsomme indvindingsområder (NFI) og indsats‐
områder. Indvindingsoplandet har en størrelse på ca. 4,5 km2. Ca. 38 % af indvindingsoplandet er udpeget som NFI og ind‐
satsområder. Se figur 3.23.
I hele indvindingsoplandet er der by, intensivt
landbrug og mindre skov‐ og naturområder.
Der er 5 kortlagte forureninger.
Risikovurdering: Boring DGU nr.145.727 har ind‐
hold af nitrat og BAM, den har markant tyndere
lerlag over filteret og vandtypen er oxideret fra
nitratzonen. Boringen er sårbar.
De øvrige boringer er velbesky ede.
Vandværket skal undersøge om boring DGU nr.
145.727 kan tages ud af dri , da den ikke er op ‐
malt besky et, sam dig med at vandværket har
tre andre boringer, der er velbesky ede.

Figur 3.23. Tommerup St. Vandværks indvindings‐
boringer, BNBO, 25 årsopland, indvindingsopland
og indsatsområder.
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VandCenter Syd:
Borreby Vandværk
Borreby Vandværk har lladelse l at indvinde 1.600.000 m3/år. I 2012 indvandt vandværket 1.339.741 m3og over en tre‐
årigperiode har vandværket indvundet i gennemsnit 1.348.742 m3/år.
Vandværket er en del af VandCenter Syd A/S og indvinder vand l forbrugere i Odense kommune. Vandværket er beliggende
i Odense Kommune, men 3 ud af kildepladsens 4 indvindingsboringer ligger i Assens Kommune.
Rentvand: Vandværket har ikke problemer med at overholde drikkevandskvalitetskravene.
Grundvand: Vandværket indvinder grundvand fra 4 boringer; DGU nr. 145.471, 145.326, 145.384 og 145.2026 (beliggende i
Odense Kommune).
Arsen niveauet er generelt højt i boringerne, men det er ikke noget problem for vandværket at erne i vandbehandlingen.
Der er ikke påvist nitrat i boringerne. Sulfatkoncentra onen er dog s gende, og det tyder på at nitrat trækkes ned mod ma‐
gasinet.
Der er fund af pes cider i flere af boringerne. Det drejer sig næsten udelukkende om BAM og et fund af mechlorprop i 2009.
Herudover har VandCenter Syd i 2013 påvist glyphosat i boring 145.326. VandCenter Syd er i gang med at vurdere om forure‐
ningen skyldes lækage langs borestammen, eller er udbredt i selve magasinet.
Boringerne er filtersat mellem 25 og 69 meter under terræn. Magasinet er spændt og er dækket af mellem 18 og 45 m ler.
Boringerne indvinder reduceret vand fra jern‐ og sulfatzonen (vandtype C) og er begrænsede sårbare.
Indvindingsopland: Naturstyrelsen har udpeget indvindingsoplandet, nitra ølsomme indvindingsområder (NFI) og indsats‐
områder. Indvindingsoplandet har en størrelse på ca. 24 km2. Ca. 10 % af indvindingsoplandet er udpeget som NFI og ind‐
satsområde. Se figur 3.24.
I hele indvindingsoplandet er der byer, intensivt
landbrug og mindre natur og skovområder.
Der er 7 V2 og 4 V1 kortlagte forureninger.
Risikovurdering: Boringerne er velbesky ede og
en lille del af indvindingsoplandet er udpeget
som indsatsområde. Der er dog fund af pes cider
i flere boringer.
Borreby vandværk spiller en væsentlig rolle for
vandforsyningen af Odense og omegn. VandCen‐
ter Syd har dermed en særlig forplig gelse l at
besky e den ressource, vandværket indvinder
fra. Vandcenter Syd forpligter sig derfor l at fo‐
retage forebyggende og a jælpende foranstalt‐
ninger, VandCenter Syd og Assens Kommune fin‐
der, er nødvendige i forhold l at opfylde miljø‐
målet (se side 4).
Figur 3.24. Borreby Vandværks indvindingsborin‐
ger, BNBO, indvindingsopland, 25‐årsopland og
indsatsområder.
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VandCenter Syd:
Holmehave Vandværk
Holmehave vandværk har lladelse l at indvinde 5.500.000 m3/år. I 2012 indvandt vandværket 1.729.477 m3og over en tre‐
årigperiode har vandværket indvundet i gennemsnit 1.786.677 m3/år. VandCenter Syd forventer at der i de kommende år vil
indvinde i nærheden af 4,5 mio. m3/år.
Vandværket er en del af VandCenter Syd A/S og indvinder hovedsagelig vand l forbrugere i Odense kommune. Vandværket
forsyner ca. 80 husstande i Assens Kommune.
Rentvand: Vandværket har ikke problemer med at overholde drikkevandskvalitetskravene.
Grundvand: Vandværket indvinder grundvand fra 12 boringer; DGU nr. 145.437, 145.2212, 145.668, 145.689, 145.842,
145.1515, 145.1516, 145.2019, 145.2020, 145.2021, 145.2022, og 145.2176.
Arsen niveauet er generelt højt i boringerne, men det er ikke noget problem for vandværket at erne i vandbehandlingen. I
boring 145.689 er der lidt nitrat ‐ langt under grænseværdien. Der er ikke fundet miljøfremmede stoﬀer.
Boringerne er filtersat mellem 62‐80 meter under terræn. Magasinet er spændt og er dækket af mellem 30 og 60 m ler. Der
er ikke tegn på pyritoxida on. Boringerne indvinder reduceret vand fra jern‐ og sulfatzonen (vandtype C) og er velbesky e‐
de.
Indvindingsopland: Naturstyrelsen har udpeget indvindingsoplandet, nitra ølsomme indvindingsområder (NFI) og indsats‐
områder. Indvindingsoplandet har en størrelse på ca. 74 km2. Ca. 5,7 % af indvindingsoplandet er udpeget som NFI og ind‐
satsområde. Se figur 3.25.
I hele indvindingsoplandet er der byer, intensivt landbrug og mindre natur og skovområder.
Der er 22 V2 og 16 V1 kortlagte forureninger.
Risikovurdering:
Boringerne er velbesky ede og en lille del af ind‐
vindingsoplandet er udpeget som indsatsområde.
Holmehaveværket spiller en markant rolle for
vandforsyningen af Odense og omegn. VandCenter
Syd har dermed en særlig forplig gelse l at be‐
sky e den ressource, vandværket indvinder fra.
Vandcenter Syd forpligter sig derfor l at foretage
forebyggende og a jælpende foranstaltninger,
VandCenter Syd og Assens Kommune finder er nød‐
vendige i forhold l at opfylde miljømålet (se side
4).

Figur 3.25. Holmehave Vandværks indvindingsbo‐
ringer, BNBO, indvindingsopland, 25‐årsopland og
indsatsområder.
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Verninge Vandværk
Verninge vandværk er et basisvandværk, der har lladelse l at indvinde 90.000 m3/år. I 2012 indvandt vandværket 61.026
m3og over en tre‐årigperiode har vandværket indvundet i gennemsnit 61.164 m3/år.
Vandværket har en nødforbindelse l Brylle vandværk.
Rentvand: Vandværket har ikke problemer med at overholde drikkevandskvalitetskravene.
Grundvand: Vandværket indvinder grundvand fra 3 boringer, DGU nr. 145.744, 145.881 og 145.2551.
Der er indhold af nitrat i boring DGU nr. 145.744 i en koncentra on på 7,2 mg/l. Herudover er der et højt indhold af sulfat,
som har en s gende tendens. Begge stoﬀer er under grænseværdierne for drikkevand. Arsen‐ og kloridindholdet er lavt.
Der er fundet indhold af BAM i boring DGU nr. 145.744. I 2013 lå koncentra onen på 0,02 µg/l. Herudover er der dligere
(2009) konstateret indhold af MTBE i samme boring, og i 2002 blev der konstateret bentazon i boring DGU nr. 145.2551.
Boring DGU nr. 145.744 er filtersat i 33‐39 meter under terræn. Magasinet er frit og dækket af ca. 13 m ler. Boring DGU nr.
145.881 er filtersat i 41‐49 meter under terræn og dækket af 19 m ler. Magasinet er spændt. Boring DGU nr. 145.2551 er
filtersat i 60‐70 m og magasinet er spændt. Der er ikke tegn på pyritoxida on i nogen af boringerne. Vandet fra DGU nr.
145.744 er en blandingstype fra nitratzonen og jern‐ og sulfatzonen. Vandet fra boring DGU nr. 145.881 er reduceret vand‐
type C (jern‐ og sulfatzonen), mens vandet fra boring DGU nr. 145. 2551 blandingstype mellem jern‐ og sulfatzonen og
methanzonen. Boring DGU nr. 145.744 er sårbar mens de øvrige er velbesky ede.
Indvindingsopland: Naturstyrelsen har udpeget indvindingsoplandet, nitra ølsomme indvindingsområder (NFI) og indsats‐
områder. Indvindingsoplandet har en størrelse på ca. 6 km2. Ca. 47 % af oplandet er udpeget l NFI og indsatsområder. Se
figur 3.26. I hele indvindingsoplandet er der hovesaglig intensivt landbrug. Imellem er der mindre områder med natur. Der
er ingen skov i oplandet. Der er 4 kortlagte forurenin‐
ger på V2 niveau (konstateret forurening) og 4 på V1
niveau i indvindingsoplandet.
Risikovurdering: Kildefeltet er velbesky et ved borin‐
gerne DGU nr. 145.881 og 145.2551. Ved boring DGU
nr. 145.744 er kildefeltet sårbart. Boringen har frit
magasin og ikke meget ler l besky else mod nedsiv‐
ning af forurening fra overfladen. Her er der også kon‐
stateret nitrat og BAM i en længere årrække. Omkring
80 % af oplandet er udpeget l indsatsområde med
hensyn l nitrat og det betyder at magasinet er sår‐
bart overfor nitrat.
Vandværket skal undersøge om boring DGU nr.
145.744 kan tages ud af dri , da den ikke er op malt
besky et, sam dig med at vandværket har to andre
boringer, der er velbesky ede.
Figur 3.26. Verninge Vandværks indvindingsborin‐
ger, BNBO, 25 årsopland, indvindingsopland og ind‐
satsområder.
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Vissenbjerg‐Bred Vandværk
Vissenbjerg‐Bred vandværk er et primærvandværk, der har lladelse l at indvinde 300.000 m3/år. I 2012 indvandt vand‐
værket 194.139 m3og over en tre‐årigperiode har vandværket indvundet i gennemsnit 202.593 m3/år.
Vandværket er forbundet med Magtenbølle‐Kelstrup, der dog ikke kan nødforsyne vandværket i lstrækkeligt omfang.
Yderligere nødforsyning kan derfor anbefales.
Rentvand: Vandværket har ikke problemer med at overholde drikkevandskvalitetskravene.
Grundvand: Vandværket indvinder grundvand fra 5 boringer, DGU nr. 145.320, 145.793, 145.825, 145.1597 og 145.2280.
Klorid‐ og arsen‐niveauet er lavt ‐ under grænseværdien. Der er ikke fundet miljøfremmede stoﬀer.
Boring DGU nr. 145.320 er filtersat i 56‐67 meter under terræn. Magasinet er frit ved pumpning og dækket af ca. 15 m ler.
Boring DGU nr. 145.793 er filtersat i 38‐58 meter under terræn, er spændt og dækket af 38 m ler. Boring DGU nr. 145.825 er
filterat i 56‐67 meter under terræn, er spændt og har et besky ende ler lagt på 41 m over. Boring DGU nr. 145.1597 er fil‐
tersat i 75‐77 meter under terræn. Magasinet er frit ved pumpning og dækket af 27 m ler. Boring DGU nr. 145.2280 er filter‐
sat i 85‐95 meter under terræn. Magasinet er spændt og dækket af 40 m ler.
I alle boringer er der tegn på pyritoxida on og vandet er reduceret vandtype fra jern‐ og sulfatzonen (vandtype C).
Indvindingsopland: Naturstyrelsen har udpeget indvindingsoplandet, nitra ølsomme indvindingsområder (NFI) og indsats‐
områder. Indvindingsoplandet har en størrelse på ca. 2,3 km2. Ca. 62 % af oplandet er udpeget l NFI og indsatsområder. Se
figur 3.27.
I hele indvindingsoplandet er der by/industriområde, intensivt landbrug og mindre naturområder.
Der er 8 kortlagte forureninger.
Risikovurdering:
Kildefeltet vurderes l at være begrænset sårbart.
Kildefeltet er placeret i byen og der er dermed
øget risiko for nedsivning af forurenet vand fra
virksomheder.

Figur 3.27. Vissenbjerg‐Bred vandværks indvin‐
dingsboringer, BNBO, 25 årsopland, indvindingsop‐
land og indsatsområder.
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Ørsted Vandværk
Ørsted vandværk er et basisvandværk, der har lladelse l at indvinde 33.000 m3/år. I 2012 indvandt vandværket 15.852
m3og over en tre‐årigperiode har vandværket indvundet i gennemsnit 18.312 m3/år.
Vandværket er forbundet med Søllested‐Vedto e vandværk.
Rentvand: Vandværket har ikke problemer med at overholde drikkevandskvalitetskravene.
Grundvand: Vandværket indvinder grundvand fra 2 boringer; DGU nr. 144.108 og 144.478.
Arsen niveauet er højt i den ene boring, men det er ikke noget problem for vandværket at erne i filtrene. Der er ikke fun‐
det miljøfremmede stoﬀer eller nitrat.
Boringerne er filtersat i 44‐56,5 meter under terræn. Magasinet er spændt, og der er ikke tegn på pyritoxida on. Boringerne
indvinder reduceret vand fra jern‐ og sulfatzonen (vandtype C) og er særdeles velbesky ede.
Indvindingsopland: Naturstyrelsen har udpeget indvindingsoplandet, nitra ølsomme indvindingsområder (NFI) og indsats‐
områder. Indvindingsoplandet har en størrelse på ca. 0,4 km2. Der er ikke udpeget NFI og indsatsområder i indvindingsop‐
landet. Se figur 3.28.
I hele indvindingsoplandet er der intensivt landbrug og mindre natur/mose områder. Der er ingen skov i oplandet.
Der er 4 kortlagte forureninger.
Risikovurdering:
Boringerne er velbesky ede og der er ikke udpeget sårbare områder.

Figur 3.28. Ørsted Vandværks indvindingsboringer,
BNBO, 25 årsopland, indvindingsopland og ind‐
satsområder.
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Aarup Vandværk
Aarup vandværk er et primærvandværk, der har lladelse l at indvinde 260.000 m3/år. I 2012 indvandt vandværket
179.619 m3og over en tre‐årigperiode har vandværket indvundet i gennemsnit 192.178 m3/år.
Vandværket er forbundet med E erup‐Grønnemose, Kerte, Skydebjerg og Rørup vandværk. Aarup vandværk kan forsyne
alle de nævnte vandværker, men kan kun delvis forsynes fra E erup‐Grønnemose.
Rentvand: Vandværket har ikke problemer med at overholde drikkevandskvalitetskravene. Vandværket har lladelse l ke‐
misk lsætning af jern, for at arsen‐indholdet kan holdes under drikkevandskvalitetskravet.
Grundvand: Vandværket indvinder grundvand fra 5 boringer; DGU nr. 144.24, 144.666, 144.468, 144.173 og 144.222.
Arsen niveauet er højt i boringerne DGU nr. 144.173 og 144.222, og vandværket lsæ er jernklorid for at udfælde arsen i
filtrene. Der er ikke fundet miljøfremmede stoﬀer eller nitrat.
Boringerne DGU nr. 144.24, 144.666 og 144.468 er filtersat mellem 34‐42 meter under terræn. Magasinet er spændt og er
dækket af 26‐31 m ler. Der er ikke tegn på pyritoxida on. Boringerne indvinder reduceret vand fra jern‐ og sulfatzonen
(vandtype C) og er velbesky ede.
Boringerne DGU nr. 144.173 og 144.222 er filtersat mellem 71‐81 meter under terræn. Magasinet er spændt og dækket af
62‐66 m ler. Der er ikke tegn på pyritoxida on og indvinder stærkt reduceret vand fra methanzonen (vandtype D). Boringer‐
ne er særdeles velbesky et.
Indvindingsopland: Naturstyrelsen har udpeget indvindingsoplandet, nitra ølsomme indvindingsområder (NFI) og indsats‐
områder. Indvindingsoplandet har en størrelse på ca. 12 km2. Ca. 23 % af indvindingsoplandet er udpeget som NFI og ind‐
satsområder. Se figur 3.29.
I hele indvindingsoplandet er der by, intensivt land‐
brug og mindre natur områder. I den nordlige del
af oplandet er lidt større sammenhængende skov.
Der er 22 V2 og 16 V1 kortlagte forureninger.
Risikovurdering:
Boringerne er velbesky ede. En del af oplandet er
Aarup by, hvor der ligger en del kortlagte grunde,
samt en risikovirksomhed. Det er således en sårbar
arealanvendelse, men godt besky ede boringer.

Figur 3.29. Aarup Vandværks indvindingsboringer,
BNBO, 25 årsopland, indvindingsopland og indsats‐
områder.
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4. Kortlægningen
Kortlægningen af grundvandet i kortlægningsområdet Odense Vest er udført af Naturstyrelsen. Formålet med kortlægnin‐
gen er at den nuværende og frem dige grundvandsressource besky es, så forsyningen med drikkevand forsat kan baseres
på simpel vandbehandling.

Grundvandsmagasiner og dæklag
Geologien i området består nederst af skrivekridt, der blev aflejret i dybhav for mere end 65 millioner år siden, da der var
tropisk klima i området. Ovenpå kridtet formodes der at ligge Danien kalk fra perioden Palæogen. De lidt yngre lag fra Palæ‐
ogen, der er fundet i området er fed ler eller mergel (ler med kalk) bl.a. Kerteminde Mergel og Æbleø‐ler.
Prækvartæroverfladen er betegnelsen for overfladen af lagene fra perioderne Kridt og Palæogen og yngre kvartære lag, der
er aflejringer fra is der og mellemis der. Flere steder er der dale i prækvartæroverfladen. Det er dale i de gamle landskaber,
der i is‐ og mellemis der er blevet dækket af yngre aflejringer. Figur 4.1 viser dalstrækninger i området.
Begravede dale er interessante, da de kan indeholde betydende grundvandsressourcer. Herudover kan dalene gennemskæ‐
re lerede dæklag og dermed forøget risikoen for at forurenet overflade vand hur gere kan sive ned l dybe grundvandsma‐
gasiner.
For 2,5 millioner år siden begyndte klimaet at blive koldere og flere is der og mellemis der indtraf. I is derne blev der aflej‐
ret moræneler under gletsjerne og smeltevandsand i floderne eller sle erne foran isen. Det er i disse lag af smeltevands‐
sand‐ og grus, vi i dag finder hovedparten af de grundvandsmagasiner, vi indvinder vand fra. Moræneleret fungerer som
vandstoppende dæklag, der besky er magasinerne. De øverste 10 m kan være op sprækket, så den besky ende eﬀekt kan
her være begrænset.
I området er der fundet aflejringer fra Saale Is d, Eem Mellemis d og Weichsel Is d, der er den seneste is d. Fra Weichsel
is d er der spor fra tre gletsjerfremstød, hvoraf det sidste – Det Ungbal ske Fremstød fra sydøst ‐ har dannet nu dens land‐
skab.
Figur 4.2 viser geomorfologien for området. Dødislandskabet i den centrale del af Fyn fremstår som et bakket terræn og
består af hovedsagelig moræneler og smeltevandsfloder‐ eller sle er, hvor vandet er løbet fra dødisen. Odense ådal er så‐
dan en smeltevandflod og området omkring Haarby Å en smeltevandssle e.
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Figur 4.1 viser begravede dale i kortlægningsområdet

Figur 4.2 viser geomorfologien i kortlægningsområdet.
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Periode

Tid

Sedimenter og aflejringsmiljø

Hydrostra grafiske lag

Magasiner og dæklag

Ler, sand, tørv og gytje

(DK‐modellag)
1‐2

Dæklag

3

Øvre sandmagasiner

Moræneler – Ungbal ske Fremstød

(KS1)
4

Dæklag

Smeltevandssand – Hovedfremstødet

5

Mellem sandmagasiner

Moræneler – Hovedfremstødet

(KS2)
6

Dæklag

Moræneler – Gammelbal ske Frem‐
stød

6

Dæklag

Smeltevandssand – Gammelbal ske
Fremstød eller Hovedfremstødet. Kan
også være fra Saale Is d eller ældre

7

Nedre Sandmagasiner

Eem Mellemis d

Cyprinaler – Marint og limnisk, flager

Lokalt

Dæklag

Saale Is d

Smeltevandssand – Saale Is d eller
ældre. Kan også være fra Gammelbal ‐
ske Fremstød eller Hovedfremstødet.

7

Nedre Sandmagasiner

Saale Is d

Moræneler

8

Dæklag

Æbelø Fm.

Fed plas sk ler. Brune, grønne og røde
farver. Kan være kalkholdig og kalkfri.

8

Dæklag

E er sidste is d

Smeltevandssand – Ungbal ske Frem‐
stød

Weichsel Is d

Kvartær

Palæogen

(Muligvis også Ølst
Fm., Røsnæs Ler
Fm., Lillebælt Ler
Fm.)

De forskellige forma oner kan kun
vanskeligt adskilles visuelt.

Kerteminde Mergel
Fm.

Marin, grå mergel. Er kun fundet som
en fast, ikke opsprækket mergel

Danien Kalk Fm.
Kridt

Skrivekridt

Marin, dannet af bankeformede rev.
Udgør bunden af nogle dalstrukturer.
Kan være opsprækket i toppen
Kan udgøre prækvartæroverfladen.
Har forkastninger

(KS3)

(Prækvartært Ler)

8

Dæklag

(Prækvartært Ler)
9

Kalkmagasin

(Kalk)
9

Kalkmagasin

(Kalk)

Figur 4.3 viser skema sk oversigt af de geologiske lag, samt deres nummer i den hydrosta grafiske model.
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Ud fra kortlægningen er der udarbejdet en overordnet model for de forskellige sand‐ og lerlag. Se figur 4.3 og 4.4. Der er ud‐
peget 3 sandmagasiner i området, øvre‐, mellem‐ og nederst sandlag og dæklag for disse. Det er vig g at påpege, at det er en
model, hvor det er forsøgt at gengive virkeligheden så godt som muligt. O e kan det dog være lfældet, at der lokalt findes en
langt mere varieret geologi.
Øvre sandlag: Laget kaldes også lag 3 i den hydrosta grafiske model. Her indvindes hovedsagelig vand fra private brønde og
boringer, samt nogle enkelte vandværker. Det er kun en del af laget, der ligger under grundvandsspejl og der således kan ind‐
vindes vand fra. De største sandtykkelser ses ved Skallebølle, vest for Voldto e og øst for Haarby.
Dæklag over øvre sandlag består af lag 2 i den hydrostra grafiske model. Fra Skallebølle, Tommerup By, Nårup og Søllested er
der pletvis over 15m ler, hvilket indikerer lille sårbarhed. De øvrige steder er dæklaget over øvre sandlag mellem 0 og 15 m.
Mellem sandlag: Laget kaldes lag 5 i den hydrosta grafiske model. Fra Haarby l Odense og omkring Aarup er tykkelserne op
l 20 m, mens de er 60‐70 m i et bælte fra Glamsbjerg l Blommenslyst.
Hovedparten af vandværkerne i området indvinder fra det mellem sandlag.
Dæklaget over mellem sandmagasiner (lag 2 og lag 4) er mellem 0 og 110 m. I ådalene (Odense Å og Haarby Å) er leret højst
15 m – o e under 5 m. I den øvrige del af området er dæklaget over 15 m og her er således lille sårbarhed. Der findes lertyk‐
kelser på op l 60‐80 m i området ved Krengerup og øst for Haarby.
Nedre sandlag: Laget kaldes lag 7 i den hydrosta grafiske model. Det er et dybtliggende sandlag og toppen ligger i de fleste
områder under kote ‐20 m. Nedre sandmagasin ligger hovedsageligt i begravede dale, hvor de største tykkelser er op mod 170
m, men også udenfor dalene i den centrale og sydlige dele af kortlægningsområdet. Flere steder i kortlægningsområdet er
sandlaget 5 og 7 sammenhængende og nogle steder adskilt af lerlag med varierende tykkelse.
Enkelte vandværker indvinder fra nedre sandmagasin bl.a. Vandcenter syd fra Holmehave og Borreby og Haarby Vandværk.
Dæklaget over Nedre sandmagasin består af lag 2, 4 og 6 og har en mæg ghed på mellem 0 ‐160 m indenfor området. På
grund af den store mæg ghed, har nedre Sandmagasin ringe sårbarhed. I den sydlige del af området ses dæklag mindre end
15 m – det er områder hvor der ikke er lerlag mellem Mellem og Nedre sandmagasin. Det drejer sig om meget små områder.

Figur 4.4 model for kortlægningsområdet. Rød farve viser sandlag, brune lag viser moræneler, gult lag er smel‐
tevandsgrus, blå lag viser mergel fra Palæogen og grøn lag viser kalken. Det øverste grønne lag er ferskvands‐
aflejringer.
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Hydrologiske forhold
Strømningsforholdene er vig ge for hvordan
forurening på overfladen kan påvirke grund‐
vandsmagasinerne.
Grundvandsdannelsen l øvre sandlag er be‐
regnet l 38 mio. m3 og 21 mio. l mellem
sandlag og 14 mio. m3 l nedre sandlag. Den
samlede årlige indvinding på 14,6 mio. m3 er
dermed betydelig mindre end grundvandsdan‐
nelsen.
Grundvandsdannelsen sker i de områder, der
er vist på figur 4.5 med rødt. De blå områder er
områder, hvor vandet strømmer ud af jorden.
Det er hvor jorden er grundvandsmæ et helt
op l overfladen.
Ved hjælp af grundvandsmodellen er poten a‐
let beregnet. Poten alet er grundvandets over‐
flade, hvis vandspejlet stod frit. Grundvandet
kan være spændt, når vandstandsende lag hol‐
der vandet nede.

Figur 5.5 viser den gennemsnitlige grundvandsdannelse l mellem
sandmagasinet. De røde områder er udstrømningsområder og blå
områder, hvor der sker grundvandsdannelse.

Grundvandspoten alet i Mellem Sandlag ses på
figur 4.6. Her ses det at der er et poten aletop‐
punkt ved Vissenbjerg, hvorfra vandet strøm‐
mer mod syd i retning af de mest nedstrøems
dele af Haarby Å og mod øst l Odense Ådal.

Figur 4.6 viser poten alet i mellem sandlag.
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Nitratreduk on og nitra ront
Nitrat er væsentlig for at vurdere grundvandskvaliteten og grundvandsmagasinets sårbarhed. Grænseværdien for nitrat er 50
mg/l. Nitrat kommer primært fra udvaskning af kvælstof fra planternes rødder. Hvorvidt den nedsivende nitrat når grund‐
vandsmagasinet, a ænger bl.a. af jordens evne l at nedbryde og omsæ e nitraten. Hvis jordlagene har lstrækkelig af den‐
ne reduk onskapacitet, i form af mineralet pyrit, ferrojern og organisk stof, vil nitraten blive nedbrudt før det når grund‐
vandsmagasinet. Dybden under jordoverfladen, hvor reduk onen sker, kaldes nitra ronten eller redoxgrænse. E erhånden
som jordlagenes reduk onskapacitet bliver opbrugt, vil nitra ronten vandre nedad, for l sidst at nå grundvandsmagasinet
og grundvandet er dermed forurenet med nitrat. Nitrat kan også strømme gennem sprækker i lerlag, hvorved reduk onska‐
paciteten i jorden får mindre betydning. Figur 4.7 viser kort over den øverste redoxgrænse, der er bestemt ved farveski i
boringer.
I kortlægningsområdet er der fundet nitrat primært i de terrænnære magasiner (Øvre‐ og Mellem Sandlag). Nitrat udgør et
lokalt problem for vandindvindingen, men det synes ikke at være udbredt l hele området.

Grundvandsressourcens sårbarhed:
Resultatet af sårbarhedsvurderingen er sammenfa et i figur 4.8. På baggrund heraf er Områder med særlig drikkevandsinte‐
resser, indsatsområder og nitra ølsomme indvindingsområder udpeget. Områderne er vist på figur 3.1.

Figur 4.7 viser den første redoxgrænse.
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Hydro-

Alder

Magasin

stratigra
fiske lag
(DKmodellag)

Dæklagstyk-

GrundvandsNitratfront

kelse
(m)

Vandtype

Sårbarhed

dannelse og
gradient

A og B

Generelt under 5
eller 5‐15 m

Øvre
Sandma‐
gasiner

3

(KS1)

Pletvis over 15 m
ved Tommerup
Sta onsby‐ Sølle‐
sted, Vissenbjerg‐
Blommenslyst

Nitra ront bestemt
ved redoxgrænse i
boringer, dybde af
nitrat‐ og nitri und:

Generelt over 15 m

Mellem
Sandma‐
gasiner

Nedre
Sandma‐
gasiner

Gennemsnitlig 5‐15 m
under terræn (op l 40
meter under terræn) i
kortlægningsområdets
østlige del fra Haarby
l Odense. Desuden
under grusbakkerne
ved Vissenbjerg.

5

(KS2)

Under 15 m i ådale‐
ne ved Odense Å og
Hårby Å, og om‐
kring Vissenbjerg‐
Gribsvad og Blom‐
menslyst

7
Over 15 m

(KS3)

Stor grundvands‐
dannelse:
Nogen – stor

ca. 100 mm/år

Lille i afgræn‐
sede områder
med over 15
m dæklag

Nedadre et gradi‐
ent generelt, men
opadre et ved
Odense Ådal, Ryds
Å, Haarby Ådal og
Brende Å syd for
Vissenbjerg

Øverste redoxgrænse:
Gennemsnitlig mindre
end 5 m under terræn

Kvart
ær

I halvdelen af
boringerne er
der blandings‐
vand og vandty‐
pe C2 op l 10 m
under terræn,
dvs. der sker
nitratreduk on.

Nitra ront vandrer
150 år/m i sandlag og
lidt under 500 år/m i
lerlag. De hur gste
vandringshas gheder i
dag findes sydvest for
Glamsbjerg.

1‐2 nedre redoxgræn‐
ser: Vandret lstrøm‐
ning af nitratholdigt
grundvand. Omkring
Glamsbjerg er 3.
redoxgrænse omkring
kote 0, svarende l
bunden af Mellem
Sandmagasiner.

Bregning af fri
energi svarer l
vandtyperne

C og D
Lille
Nogen grundvands‐
dannelse:

A og B vest og
sydvest for
Glamsbjerg i 60‐
80 m under
terræn, dvs.
sårbare.

Nogen – stor i
ådalene ved
Odense Å og
Hårby Å, og
omkring
A og B ved Brylle‐ Vissenbjerg‐
Gribsvad,
Brændekilde.
Blommenslyst
og vest‐
Bregning af fri
sydvest for
energi svarer l
Glamsbjerg
vandtyperne

Ca. 60 mm/år

Nedadre et gradi‐
ent generelt, men
opadre et ved
Odense Ådal, Ryds
Å, Haarby Ådal og
Brende Å syd for
Vissenbjerg

Nitrat og sulfat

Forhøjede nitratkoncen‐
tra oner over hhv. 5 og
25 mg/l, samt nitrat over
grænseværdien på 50
mg/l, mellem Glamsbjerg
og Bellinge.
S gende/faldende ten‐
denser kan ikke bestem‐
mes.

Forhøjet sulfat fra Glams‐
bjerg l Odense og fra
Odense l Blommenslyst
pga. pyritoxida on med
nitrat.

Forhøjet nitrat, over hhv.
5 og 25 mg/l, samt nitrat
over grænseværdien 50
mg/l mellem Glamsbjerg
og Bellinge.
S gende/faldende ten‐
denser kan ikke bestem‐
mes.

Forhøjet sulfat fra Glams‐
bjerg l Odense og fra
Odense l Blommenslyst
pga. pyritoxida on med
ilt ved grundvandsænk‐
ning.

Nitrat under 5 mg/l.
Nogen grundvands‐
dannelse:

C og D
Bregning af fri
energi svarer l
vandtyperne

Lille

Ca. 40 mm/år

Gradient ubestemt

S gende/faldende ten‐
denser kan ikke bestem‐
mes.

Forhøjet sulfat pga.
pyritoxida on med ilt ved
grundvandsænkning.
Nitrat under 5 mg/l.

Pa‐
læog
en

9

Kalkma‐
gasin

Reduk onskapaciteten
ukendt
Over 15 m

(Kalk)

C1 og C2

Lille

Grundvandsdannel‐
se og gradient
ubestemt

S gende/faldende ten‐
denser kan ikke bestem‐
mes.
Forhøjet sulfat pga.
saltvand

Figur 4.8. viser den samlede sårbarhedsvurdering
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6.
6. Økonomi
Referenceliste
Assens Kommunes øgede ressourceforbrug l lsyn, påbud mm., der opstår som følge af indsatspla‐
nen finansieres af særskilt gebyr, der opkræves af skat.
Vandcenter Syds forbrugere bidrager l finansiering af VandCenter Syds investeringer i grundvandsbesky else via den krone
pr. m3, der allerede opkræves l grundvandsbesky ende ak viteter.
De øvrige almene vandværker vil have udgi er l f.eks. øget overvågning, e ersyn af indvindingsboringer og lignende. Ud‐
gi en l handlingerne betales af vandværkernes forbrugere over vandprisen.
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