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Forord

Indledning

Jeg er stolt over på de
følgende sider at kunne
præsentere
Odense
Kommunes
Vandforsyningsplan
for
perioden 2018—2030.

Rent drikkevand er en selvfølge for de fleste borgere i
Danmark. Vi har i dag et velfungerende net af almene
vandværker, der leverer rent drikkevand ud fra
grundvand, der som oftest kun bliver iltet og filtreret
gennem sandfilter. Et mindretal får drikkevand fra
egen brønd eller boring. Her bliver vandet typisk ikke
behandlet, før det bruges.

Rent vand er helt
fundamentalt for vores
liv og velbefindende. Vi lever i et samfund, hvor vi er
dybt privilegerede. Vi skal blot dreje på hanen, så
kommer vandet. Klar til at drikke. Det er desværre ikke
alle forundt.

Denne situation er ikke en selvfølge – det er ganske
usædvanligt, at man i Danmark kan hente rent
drikkevand direkte op fra undergrunden. Store dele af
EU er afhængig af vand fra floder og søer. Dette vand
skal renses gennem mange og komplicerede processer,
inden det kan anvendes som drikkevand.

Vi skal imidlertid ikke tage vandet for givet. Derimod
skal vi aktivt sikre, at vi fortsat kan have en ren og
stabil vandforsyning i Odense.

Grundvandet er i tæt samspil med vådområder,
kildevæld, vandløb og visse naturtyper. Grundvandets
kvalitet og mængde har derfor betydning for
naturværdierne.

Her skal vi bruge den nye plan. Meget er sket siden den
seneste vandforsyningsplan fra 2006. Kommunalreformen har ændret på kommunens opgaver, og
samfundet har udviklet sig. Det har været nødvendigt
med en afløser til 2006-planen, og der er gjort meget
ud af at gøre det tydeligt overfor borgere, erhverv og
vandværker, hvordan Odense Kommune vil
administrere inden for den ramme, som
vandforsyningsloven giver.

Adgang til rent drikkevand er afgørende for
folkesundheden. Vandforsyningsplanen medvirker til
at sikre, at alle borgere har en sund, sikker og stabil
vandforsyning.

Læsevejledning
Vandforsyningsplanen er inddelt i tre overordnede
dele.

Det sker gennem formuleringen af tre overordnede
mål for udviklingen af vandforsyningen i Odense
Kommune: Vi skal have en god drikkevandskvalitet, vi
skal have tilstrækkeligt med drikkevand, og vi skal
have en sikker vandforsyning.

I den første del gennemgås planens overordnede
målsætninger. Her er der også angivet en række mål
ift. bekendtgørelse om økonomiske rammer for
vandselskaber.
I anden del findes en række retningslinjer, der redegør
for hvad Odense Kommune vil lægge vægt på, når vi
afgør en række almindelige typer sager.

Herudover er der formuleret en række retningslinjer,
der udstikker rammerne for de afgørelser og tilladelser,
som der arbejdes med i hverdagen. På den måde
signalerer vi, hvad By- og Kulturforvaltningen lægger
vægt på som myndighed.

I den tredje del gøres der status på vandforsyningssituationen i Odense Kommune, og der ses på mulige
udviklingstendenser. Det er bl.a. her man kan finde en
gennemgang af de enkelte vandværker.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle, som har været
involveret i udarbejdelsen af Odense Kommunes nye
Vandforsyningsplan.

Formål

Rigtig god læselyst!

En vandforsyningsplan er en plan for, hvordan
kommunens borgere skal forsynes med drikkevand fra
de almene vandværker.
Formålet med vandforsyningsplanen er dermed at
tilrettelægge den fremtidige vandforsyning i
Odense Kommune, så der er tilstrækkeligt og rent
drikkevand til befolkning og erhvervsliv.

Jane Jegind
By- og Kulturrådmand

Vandforsyningsplanen
tager
udgangspunkt
i
Vandforsyningslovens §14, samt Bekendtgørelse om
Vandforsyningsplanlægning.
Odense Kommune har endvidere vedtaget
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en

miljøpolitik, hvor følgende mål særligt er i spil:
- Den miljømæssigt bæredygtige by, idet
vandforsyningsplanen også skal støtte op om, at
Odense udvikler sig i denne retning. Her tænker vi dels
på ressourceforbrug og indvindingsstrategi, dels på at
vandværkerne har taget et aktivt medansvar for at
sikre, at der fortsat kan pumpes rent drikkevand op af
undergrunden, og at driften af vandværkerne og deres
ledningsnet energioptimeres.
- Klimaby i europæisk særklasse, idet
vandforsyningsplanen støtter op om klimavenlige
løsninger,
f.eks. mindre
energiforbrug
ved
oppumpning og transport af drikkevand.
Vandforsyningsplanen giver værdi for den enkelte
borger, idet planen skaber forudsætningen for, at
kommunens beboere har adgang til godt drikkevand
til den rigtige pris.
Planen skal desuden give tydelige rammer for Odense
Kommunes
administration
af
sager
om
vandindvinding til såvel borgere som industri og
erhverv.
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•

Målsætninger
Odense Kommune har opstillet tre overordnede
mål for vandforsyningsplanen:
1) God drikkevandskvalitet
2) Tilstrækkelig vandforsyning
3) Sikker vandforsyning

•

1) God drikkevandskvalitet
Drikkevandskvaliteten skal overholde gældende krav i
drikkevandsbekendtgørelsen og derudover være så
god som mulig.

•

Målet vil vi opnå på følgende måde:
•

•

•

•

Odense Kommune vil gennem arbejdet med
grundvandsbeskyttelsesplanerne,
samt
gennem godkendelse og tilsyn med
vandværkerne, arbejde for, at drikkevandet
baseres på rent grundvand.
Drikkevandet skal som minimum overholde
drikkevandsbekendtgørelsen krav til kvalitet.
Vandet bør have et passende indhold af de
naturligt forekommende ioner, der giver
vandet smag og karakter. Vandet bør ikke
indeholde miljøfremmede stoffer som
pesticider, olieprodukter mm. Vandet bør
have en passende temperatur ved forbrugernes stikledninger.
I private brønde/boringer, der leverer vand til
f.eks. fødevarevirksomheder og kommercielle
aktiviteter, skal ejeren sørge for, at vandet
bliver undersøgt, og at anlægget opfylder
gældende krav.
Brønde og boringer, der ikke anvendes til
drikkevandsforsyning, eller ikke har tilladelse
til erhvervsindvinding, skal sløjfes forskriftsmæssigt, så de ikke fungerer som en
adgangsvej til grundvandet for forurening.

•

De almene vandværker skal udnytte
grundvandsmagasinerne bæredygtigt. Det
betyder, at der ikke må pumpes mere
grundvand op, end der dannes, og at
grundvandet ikke må ændre kemisk
sammensætning som følge af overindvinding.
Der bør ligeledes være tilstrækkeligt med vand
til natur og vandløb. Indvindingen skal fortsat
ske decentralt og kan baseres på de
eksisterende vandværker.
Det enkelte vandværk skal have tilstrækkelig
med boringer og kildepladser til at dække
vandforbruget. Der skal være tilstrækkelig
kapacitet på vandværket til at behandle
råvandet, også i perioder med stort forbrug.
Så mange borgere som muligt skal have
adgang til vandværksvand. Vandværkerne
skal derfor fortsat udbygge ledningsnettet
inden for forsyningsområderne, hvor der er et
behov. Det er dog ikke altid, at det er muligt at
føre vandværksvand ud til alle borgere. Nogle
ejendomme ligger så langt fra vandværkernes
ledningsnet, at det vil være uforholdsmæssigt
dyrt at blive tilsluttet vandværket.
Der bør fortsat være fokus på at spare vand.
Dette kan dels ske hos forbrugerne, dels hos
vandværkerne selv, der fortsat skal sikre, at
der er fokus på løbende at vedligeholde deres
anlæg, bl.a. for at begrænse vandtabet fra
utætheder i ledningsnettet.

3) Sikker vandforsyning
Stabil forsyning med drikkevand af høj kvalitet
afhænger af, at vandværkerne har fokus på sikker drift.
Målet vil vi opnå på følgende måde:
•

•

2) Tilstrækkelig vandforsyning
At levere drikkevand af god kvalitet forudsætter, at
man har adgang til en tilstrækkelig ressource. Er
ressourcen under pres, vil det typisk gå ud over
kvaliteten.

•

Tilstrækkelig vandforsyning er også, at så mange
borgere som muligt har mulighed for at få drikkevand
af god kvalitet.
Målet vil vi opnå på følgende måde:
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Odense Kommune vil gennem sit tilsyn
arbejde for, at vandværkerne arbejder aktivt
med ”Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed”
eller lignende.
Det enkelte vandværk bør have mulighed for
at blive forsynet fra et eller flere nabovandværker. Vandforsyningen bør således
kunne opretholdes i situationer, hvor vandværkets egne forsyningsanlæg er ramt af
pludselig forurening, hærværk eller uheld.
Dette forudsætter et godt samarbejde mellem
vandværkerne.
Alle almene vandværker skal have en
operationel beredskabsplan, der fortæller,
hvordan
vandværket
vil
håndtere
beredskabssituationer. Det kan f.eks. være
forureninger med giftige stoffer eller
mikrobiologi, eller det kan være svigtende
forsyning (strømsvigt, sammenstyrtning af
boringer, hærværk mm.)

2) Tilstrækkelig vandforsyning
Måling af vandføring i udvalgte vandløb.

Kommunalt fastsatte mål
jf. §11 i Bekendtgørelse om
økonomiske rammer for
vandselskaber.

VandCenter Syd skal foretage målinger af vandføringen i en række vandløb.
Formålet er at påvise, hvorvidt den miljøpåvirkning,
VandCenter Syds indvinding af grundvand medfører,
hindrer de påvirkede vandløb i at opnå den målsatte
økologiske tilstand. Vandføringsstationerne placeres i
både de øvre og nedre dele af de påvirkede vandløb ud
fra hensyn til bl.a. behov for data til grundvandsmodellering og vurdering af økologisk tilstand.

Odense Kommune fastsætter hermed en række
bindende mål for Vandselskaber, der indvinder
mere end 800.000 m3/år. I Odense Kommune er
det kun VandCenter Syd A/S, der er omfattet.

Omfanget af overvågningen aftales med Odense
Kommune.

1) God drikkevandskvalitet

Pejlinger af grundvandsspejlet.

Målinger af vandkvalitet på kildepladser, ud
over krav fastsat i tilsynsbekendtgørelsen.

VandCenter Syd skal foretage pejlinger af grundvandsspejlet i pejleboringer i og omkring oplandene til
selskabets indvindingsboringer.

I grundvandsbeskyttelsesplanerne for Odense
Kommune er det fastsat, at VandCenter Syd skal
overvåge grundvandet i oplandene til selskabets
indvindingsboringer.
Formålet er, at vandværket kan danne sig et overblik
over behovet for at gennemføre foranstaltninger for at
beskytte grundvandet på vandværkets kildepladser.
Analysehyppigheden fastsættes løbende i VandCenter
Syd A/S handleplaner for de enkelte kildepladser,
samt i vandværkets analyseplan.

Formålet er at påvise, hvorvidt den miljøpåvirkning,
VandCenter Syds indvinding af grundvand medfører,
hindrer de påvirkede vandløb og naturtyper i at opnå
den målsatte økologiske tilstand. Samtidig skal
pejlingerne medvirke til at sikre, at grundvandsmagasinerne ikke overudnyttes. Pejleboringerne
placeres ud fra hensyn til bl.a. behov for data til
grundvandsmodellering.

Handleplaner og analyseplan forhandles med Odense
Kommune, der sikrer, at de lever op til målsætningen.

Omfanget af overvågningen aftales med Odense
Kommune.

Stabil pumpedrift

3) Sikker vandforsyning

VandCenter Syd skal indrette indvindingsstrategien
på deres kildepladser på en sådan måde, at
indvindingen spredes, og at udsving i pumpeydelser
minimeres.

Hygiejniske barrierer på ledningsnettet.
VandCenter Syd skal etablere hygiejniske barrierer i
form af UV-belysning på strategisk udvalgte steder i
ledningsnettet.

Formålet er at sikre, at grundvandsmagasinet udnyttes så skånsomt som muligt.

Formålet er at sikre, at en eventuel mikrobiologisk
forurening på ledningsnettet ikke kan brede sig, og
dermed ramme et stort antal forbrugere.
Konkret antal og placering af UV-anlæg aftales med
Odense Kommune.
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Retningslinjer
En retningslinje er en bestemmelse, der skal sikre,
at planens mål kan opfyldes. Planens retningslinjer er styrende for Odense Kommunes myndighedsudøvelse overfor kommunens almene vandværker og borgere / erhvervsliv.

God drikkevandskvalitet
Retningslinje 1. Kvaliteten af drikkevandet
Drikkevandsforsyningen i Odense Kommune bør
baseres på rent grundvand. Drikkevandet skal
overholde de til enhver tid gældende kvalitetskrav.
Desuden skal drikkevandet med hensyn til smag, lugt,
temperatur og udseende være bedst muligt.
Odense Kommune har vedtaget planer for
grundvandsbeskyttelse, som danner rammerne for, at
det grundvand, vandværkerne indvinder i Odense
Kommune, beskyttes tilstrækkeligt til at sikre god
drikkevandskvalitet.

Retningslinje
3.
vandbehandling bør undgås

Bemærkninger

På
almene
vandværker
skal
videregående
vandbehandling (dvs. ud over almindelig beluftning
og filtrering) som udgangspunkt undgås.

Odense Kommune vil gennem planer for
grundvandsbeskyttelse, kommuneplanen og vandforsyningsplanen i samarbejde med vandværkerne
bidrage til, at de grundvandsmagasiner, som vandværkerne indvinder fra, beskyttes mod væsentlige
forureningstrusler. Odense Kommune har udarbejdet
planer for grundvandsbeskyttelse for alle vandværker.

Sundhedsmæssige forhold skal altid veje tungere end
økonomiske, ved vurdering af tilladelse til videregående vandbehandling.
I private enkeltanlæg vil Odense Kommune som
udgangspunkt ikke give tilladelse til videregående
vandbehandling.

Der gennemføres et løbende kontrolprogram for at
sikre, at vandkvaliteten er god, såvel på kildepladser
og i behandlingsanlæg, som i ledningsnettet. Odense
Kommune følger løbende denne kontrol i samarbejde
med vandforsyningerne og Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvis kontrollen giver anledning til
opfølgning, f.eks. skærpet kontrol, gennemføres denne
i et samarbejde mellem parterne.

Bemærkninger
Råvand kan af geologiske årsager behøve videregående vandbehandling. Her fjernes naturligt forekommende stoffer som f.eks. organisk stof eller arsen.
Videregående vandbehandling har dog oftest til formål
at fjerne rester af sprøjtemidler og deres nedbrydningsprodukter. Dette sker typisk i kulfiltre.
Teknikken er så udviklet, at anlæggene kan køres uden
problemer. Odense Kommune lægger dog vægt på, at
vandværkerne har afsøgt alle andre muligheder for at
forbedre vandkvaliteten, inden der eventuelt kan gives
tilladelse til videregående vandbehandling. Styrelsen
for Patientsikkerhed vurderer anlæggets betydning for
folkesundheden.

Odense Kommune vil løbende hjælpe de almene
vandværker med at tilpasse værkernes kontrolprogrammer.
Grundvandsbeskyttelsesplaner
www.odense.dk

kan

findes

Videregående

på

Retningslinje 2. Information om drikkevandskvaliteten hos vandværkerne
Vandværker skal mindst én gang om året offentliggøre
information om det leverede vands kvalitet.

Flere vandværker har ytret et ønske om at fjerne kalk
fra drikkevandet. Ved vurdering af en eventuel
ansøgning vil Odense Kommune lægge vægt på, at
blødgøringen ikke i væsentligt omfang fjerner eller
tilfører stoffer fra/til vandet, der er af betydning for
folkesundheden. Det kan f.eks. være magnesium.
Endvidere skal processen være samfundsøkonomisk

Bemærkninger
Offentliggørelsen kan ske på vandværkets hjemmeside.
Alternativt i et trykt medie, f.eks. i forbindelse med
indkaldelsen til vandværkets generalforsamling.
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rentabel. Den sundhedsmæssige vurdering sker i
samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed.
Private enkeltindvindere ønsker i sjældne tilfælde at
installere ”minirenseanlæg” på deres vandforsyning,
f.eks. til at fjerne bakterier eller pesticidrester, eller
blødgøre vandet. Odense Kommune vil som udgangspunkt ikke give tilladelse til disse anlæg, da råvandet
bør være egnet til drikkevandsproduktion, og videregående efterbehandling derfor bør være unødvendig.
Retningslinje 4: Forsyning fra ikke-almene
anlæg
Retningslinje 4A: Vandforsyninger, som i
gennemsnit leverer mindre end 10 m3 vand pr. dag til
én husstand, og som ikke leverer vand som led i en
kommerciel eller offentlig aktivitet.
Vandet er ikke underlagt obligatorisk kontrol eller
kvalitetskrav (jf. §1 i Drikkevandsbekendtgørelsen).
Odense Kommune skal hvert 5 år underrette ejer om
at drikkevandet med fordel kan kontrolleres, samt
vejlede om hvordan god vandkvalitet kan opretholdes.
Retningslinje 4c: Vandforsyninger, der levere vand
til én husstand og til kommerciel eller offentlig
aktivitet, eller alene til kommerciel / offentligt formål.

Retningslinje 4b: Vandforsyninger, som i
gennemsnit leverer mindre end 10 m3 vand pr. dag til
mere end én husstand, og som ikke leverer vand som
led i en kommerciel eller offentlig aktivitet.

I disse anlæg skal ejeren for egen regning sørge for, at
vandet bliver undersøgt, og at anlægget opfylder
gældende krav (jf. Boringsbekendtgørelsen og/eller
DS441). Vandet skal kontrolleres efter et
kontrolprogram, som Odense Kommune fastsætter.

I disse anlæg skal ejeren for egen regning sørge for, at
vandet bliver undersøgt, og at anlægget opfylder
gældende krav (jf. Boringsbekendtgørelsen og/eller
DS441). Vandet skal kontrolleres ved ”forenklet
kontrol” mindst hvert 5. år, jf. Drikkevandsbekendtgørelsens bestemmelser.

Kontrolprogrammet afhænger af vandforsyningens
formål og mængde. Drikkevandsbekendtgørelsens
bilag 5 lægges til grund for fastsættelse af
kontrolprogrammets omfang og hyppighed.

Bemærkninger
Private forsyningsanlæg kontrolleres for ejers regning
mindst hvert 5. år. Hvis vandkvaliteten ikke er tilfredsstillende, følger Odense Kommune op med påbud og
indskærpelser. Odense Kommunes mål er, at vandet i
vandforsyningsanlægget skal overholde kvalitetskravene som fastsat i Drikkevandsbekendtgørelsen.

Bemærkning: Private forsyningsanlæg kontrolleres
for ejers regning efter et kontrolprogram, Odense
Kommune fastsætter. Hvis vandkvaliteten ikke er
tilfredsstillende, følger Odense Kommune i relevant
omfang op med påbud og indskærpelser. Odense
Kommunes mål er, at vandet i vandforsyningsanlægget skal overholde kvalitetskravene som fastsat i
Drikkevandsbekendtgørelsen.
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Tilstrækkelig vandforsyning

sikrer, at vandløbet kan opfylde målsætningerne i
vandområdeplanerne.

Retningslinje 5: Prioritering af grundvandsressourcens anvendelse

Røde oplande: Vandløb kan ikke opfylde målsætningerne i vandområdeplanerne.

I områder, hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig
til at tilgodese alle behov for vandindvinding og alle
behov for vand i vandløb, søer og våde naturtyper, bør
udnyttelsen
af
grundvandsressourcerne
som
udgangspunkt prioriteres således:

Grønne oplande: Vandløb er kun lettere påvirket og
kan opfylde målsætninger i vandområdeplanerne.

1. Befolkningens almindelige vandforsyning, der
omfatter bl.a. husholdning og institutioner, samt
andre vandindvindinger hvortil der stilles krav om
drikkevandskvalitet og regelmæssig kontrol, jf.
Drikkevandsbekendtgørelsen.
2. Opretholdelse af en miljømæssig acceptabel
vandføring og vandstand i vandløb samt vandudskiftning og vandstand i søer og vandafhængige
terrestriske naturtyper i overensstemmelse med
vandområdeplanens målsætninger
3. Andre erhvervsformål (se endvidere retningslinje 15).
Hvis ressourcen er så begrænset, at et miljømål jf.
ovenstående punkt 2 må fraviges for at opfylde
befolknings behov for drikkevand, kan dette kun ske
ved en konkret vurdering ifm. en vandindvindingstilladelse. Ved den konkrete vurdering skal hensynet
til befolknings behov for drikkevand afvejes mod
hensynet til målsatte naturområder.
Bemærkninger
Retningslinjen er hjemlet i vandforsyningslovens §2.

Eksempel på røde og grønne oplande. I de to rødt
skraverede oplande vil øget vandindvinding ikke være
mulig.

Odense Kommune vurderer, at retningslinjens
prioritering af udnyttelsen af vandressourcen er vigtig,
hvis der i områder sker så stor en vandindvinding, at
ressourcen trues af overudnyttelse.

Retningslinje 6. Vandværker skal have adgang
til tilstrækkelige ressourcer

”Andre erhvervsformål”, jf. retningslinjens pkt. 3, kan
f.eks. være indvinding til mere vandforbrugende
industrier, vanding i husdyrbrug, vanding i jordbrugserhvervene (bortset fra vanding og vask af spiselige
gartneriafgrøder), vanding af golfbaner o. lign.,
varmeudvinding og køleformål samt påvirkninger fra
råstofindvinding under grundvandsspejlet, prioriteret
efter en samfundsmæssig helhedsvurdering.

Vandværkerne skal have den nødvendige indvindingsreserve på deres kildepladser. Reserven skal
dække det nuværende og det fremtidige forsyningsbehov. Hvis en sådan reserve ikke er til stede, skal der
enten etableres nye boringer, findes nye kildepladser
eller ske tilstrækkelig sammenkobling med et andet
vandværk.
Den tilladte indvindingsmængde bliver i nye eller
ændrede indvindingstilladelser fastsat ud fra
gennemsnittet af de forudgående fem års produktion
med en tillagt mængde, som Odense Kommune
vurderer størrelsen af i samarbejde med vandværket.

Opgørelsen af den tilgængelige mængde vand sker ved
hjælp af et IT-værktøj som kan påvise en given
indvindings formodede påvirkning af miljøet.
Værktøjet skal kunne regne på tilladte indvindingsmængder set i forhold til nettonedbør og strømningsforhold i magasinerne.

Bemærkninger
Odense Kommune mener, at vandværkerne skal have
en passende indvindingsreserve på deres kildepladser
for at sikre, at indvindingstilladelserne har plads til
udsving i vandindvindingen mellem de enkelte år og
til vækst i vandforbruget. Størrelsen på reserven

Et vigtigt output fra IT-værktøjet er et kort, der viser
vandløbsoplande og vandløb, og angiver udnyttelsesgraden. Kortet skal vise oplande og vandløbsstrækninger i rød/grøn. Udgangspunktet er, at vandløbene skal modtage vand nok, og i en kvalitet der
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afgøres ved en konkret vurdering i forbindelse med, at
der bliver givet indvindingstilladelse. Odense
Kommune vil ved den konkrete vurdering lægge vægt
på hvor stor en del af vandværkets forsyningsområde,
der allerede er forsynet, samt på prognoser for boligog erhvervsudvikling.

Kommunalbestyrelsen kan jf. Vandforsyningslovens
§29 bestemme, at en eller flere ejendomme skal
tilsluttes et alment vandværk, hvis de samlede forhold
i området, eller den enkelte ejendoms forhold, taler for
det.
Kort med forsyningsområder kan findes i Odense
Kommunes kortviser på www.odense.dk (Kortinfo).

I vandværkernes indvindingstilladelser vil Odense
Kommune typisk fastsætte et loft for indvindingen på
de enkelte kildepladser eller i den enkelte boring.
Summen af disse mængder vil som udgangspunkt
være større end vandværkets samlede indvindingstilladelse, således at vandværket har mulighed for at
flytte indvindingen mellem de enkelte kildepladser og
boringer.

Retningslinje 8. Indvindingsstrategi
Grundvandsindvindere bør sikre en jævn pumpedrift i
boringerne, således at grundvandsspejlet på kildepladserne varierer så lidt som muligt.
Bemærkninger
Odense Kommune vil i planperioden fortsætte
dialogen med grundvandsindvindere omkring en
optimeret styring af kildepladser og boringer.

Gennem de enkelte vandindvindingstilladelser
fastlægger Odense Kommune, hvorledes grundvandsressourcen kan udnyttes under hensyn til
beskyttelsen af natur- og miljøinteresser (vand i
grundvandsmagasiner, vandløb, søer og våde
naturtyper mm). De statslige vandområdeplaner er
styrende for kommunen.

Det er vigtigt for den fremtidige forsyningssikkerhed
at sikre en optimeret drift af de enkelte kildepladser.
For kraftig pumpning medfører en unødvendig stor
sænkning i grundvandsmagasinet omkring boringen.
Denne sænkning kan have uheldige konsekvenser.
Atmosfærisk luft kan suges ind i magasinet med
kraftigt øget pyritoxidation til følge. Konsekvenserne
er problemer med jern, sulfat og evt. nikkel og arsen i
det indvundne grundvand samt evt. tilklokning af
boringer. Der kan også blive trukket overfladevand
ned langs ydersiden af boringer, hvorved der kan ske
forurening med f.eks. bakterier og nitrat.

Vandforsyningsloven fastsætter, at en indvindingstilladelse bl.a. skal fastlægge omfanget af de
undersøgelser og målinger anlæggets ejer skal udføre,
for at dokumentere at anlægget ikke skader
omgivelserne.
Staten har gennemført grundvandskortlægning af
Danmarks vigtigste grundvandsmagasiner. Herved er
de større grundvandsressourcer udpeget, herunder
deres omtrentlige afgrænsning og kapacitet. Hvis et
vandværk ønsker at udnytte andre grundvandsressourcer, skal vandværket sørge for en tilsvarende
kortlægning, som afgrænser ressourcens størrelse,
kapacitet og sårbarhed mm.

Retningslinje
vandforbruget

9.

Begrænsning

af

Både befolkningen og erhvervslivet skal fortsat spare
på det almindelige vandforbrug.
For industrien betyder det, at virksomheder skal
tilrettelægge produktionen, så der bruges så lidt vand
som muligt, at kølevand bør genbruges og at
sekundavand (forurenet vand) så vidt muligt nyttiggøres.

Retningslinje 7. Forsyningsområder
På kortbilag 1 er angivet, hvilke områder de enkelte
vandværker skal forsyne. De udlagte forsyningsområder dækker hele kommunen.

Vandværkerne skal hvert år i januar måned indberette
tal for indvundne, udpumpede og solgte mængder til
Odense Kommune.

Inden for forsyningsområderne forudsættes det, at
vandværket kan levere den nødvendige vandmængde,
og at der etableres de nødvendige forsyningsledninger
efter de fastlagte målsætninger og bestemmelser i
planen.

Erhvervsindvindere skal hvert år i januar måned
indberette indvundne mængder til Odense Kommune.
Bemærkninger

Vandværkerne må ikke anlægge vandledninger i strid
med vandforsyningsplanens områdeafgrænsninger.
Er vandværker enige om at ændre forsyningsområdeafgrænsninger kan de kontakte Odense Kommune.

Der er ikke ubegrænset med grundvand i Odense
Kommune. En god del af grundvandet findes under
den vestlige og sydlige del af Odense By. Byen udgør
dermed en reel fare for forurening af grundvandet.
Hvis det på sigt bliver nødvendigt at opgive
indvindingen under Odense By, bliver presset på
grundvandsmagasinerne uden for byen tilsvarende
større. Det vil derfor være klogt at begrænse
drikkevandsforbruget så meget som muligt.

Bemærkninger
I vandforsyningsplanen er der fastsat justeringer af
forsyningsområderne i forhold til de tidligere vandforsyningsplaner. Disse justeringer er aftalt med de
berørte vandværker.
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Genbrug af vand:

værkets forsyningsområde. Miljøstyrelsens anbefalinger afspejles ligeledes i de private vandværkers
forenings (Danske Vandværker) vejledning om takster.

Genbrug af vand og nyttiggørelse af sekundavand i
industrien fra f.eks. afværgepumpninger medfører, at
der spares på drikkevandsressourcen til gavn for
grundvandsmagasiner, vandløb, søer og våde
naturtyper mm.

Odense Kommune vil arbejde for, at vandværkernes
takster lever op til disse anbefalinger.
For at sikre, at nye husholdningsanlæg giver så god
drikkevandskvalitet som muligt, vil Odense Kommune
som udgangspunkt ikke give tilladelse til nye brønde,
da disse er meget sårbare overfor overfladeforurening.
En ny privat enkeltvandforsyning bør derfor altid være
en boring. (Se i øvrigt retningslinje 12).

Ledningstab:
Staten har fastsat, at ledningstabet bør være mindre
end 10% målt som gennemsnit over 3 år. Hvis
ledningstabet overstiger dette mål, skal vandforsyningen undersøge muligheder for og omkostninger ved at nedbringe tabet. De enkelte vandværker
skal årligt opgøre deres spild til Skats beregning af en
eventuel strafafgift. Spildet kan, ud over tab fra utætte
ledninger, f.eks. være brandhaneudskylninger og
målerfejl.
Retningslinje
10.
husholdningsanlæg

Etablering

af

Ansøgninger om større privat enkeltindvinding, typisk
til erhvervsmæssig indvinding, vil blive vurderet
individuelt. Kommunen vil foretage en konkret afvejning af hensynet til almene interesser, grundvandsressourcen, miljøet og andre relevante forhold.

nyt

Retningslinje 11. Erhvervsmæssig indvinding.
Etablering af nyt anlæg

Indenfor et vandværks forsyningsområde tillader
kommunen kun ny privat vandforsyning til husholdningsbrug, hvis
- det planlagte anlæg
drikkevandskvalitet, og

kan

levere

vand

Har en ejendom indlagt vandværksvand til husholdningsbrug, kan Odense Kommune give tilladelse til
etablering af eget supplerende indvindingsanlæg hvis

af

- det almene vandværk ikke kan levere vand på
økonomisk rimelige vilkår.

•

Et alment vandværk ikke har en berettiget
forventning om at skulle forsyne ejendommens erhvervsdel og

•

Ejendommens husholdning fortsat forsynes
fra vandværk og

•

Vandet fra eget anlæg anvendes til erhvervsmæssig brug.

Bemærkninger
Et vandværk har forsyningspligt i nærheden af sit
ledningssystem og er endvidere forpligtet til på sigt at
forsyne forbrugere inden for hele forsyningsområdet.
Der vil dog altid være ejendomme, der ligger så langt
væk fra forsyningsledningerne, at det vil være
uforholdsmæssigt dyrt at lægge vandværksvand ind,
frem for at etablere egen boring.

Bemærkninger
Erhverv vil ofte have en økonomisk interesse i at
kunne forsyne sig selv fra eget indvindingsanlæg.
Har ejendommen indlagt vandværksvand i forvejen,
skal ejendommen beholde denne vandforsyning til
husholdning og personale.

Odense Kommune vælger at definere ”økonomisk
rimelige vilkår” som, at prisen for at blive tilsluttet et
alment vandværk (tilslutningsafgift og grundejers
udgift til ledning på egen grund) ikke må være højere,
end prisen for at etablere eget anlæg (boring og
tekniske installationer). Odense Kommune vil også
tage hensyn til, om der er vandværksvand ”i vejen”.
Kommunen vil som udgangspunkt ikke tillade
nyanlæg af eget vandforsyningsanlæg i områder, hvor
vandværket allerede har etableret forsyningsledninger,
og forventer tilslutning af et antal ejendomme.

”Berettiget forventning”: Har vandværket efter aftale
med en erhvervsdrivende dimensioneret forsyningsledningen til en ejendom efter et forventet erhvervsmæssigt forbrug, vil Odense Kommune ikke give
tilladelse til et privat enkeltvandsanlæg som forsyner
det erhvervsmæssige forbrug, med mindre det almene
vandværk er indforstået.

Miljøstyrelsen anbefaler, at vandværkernes takster er
rimelige og gennemskuelige. Det betyder bl.a., at man
bør undgå de uligheder, der følger af ejendommes
forskellige beliggenhed inden for forsyningsområdet.
Takster bør derfor være faste og ikke dannes ved en
fordeling af prisen på en bestemt ledningsstrækning
mellem de grundejere, der tilsluttes på strækningen,
men fastsættes ud fra en beregning for hele vand12

Retningslinje 12. Begrænsede muligheder for
at indvinde vand fra eget anlæg efter
tilslutning af ejendommen til vandværk

Jf. denne rørcenteranvisning skal der altid være et
luftgab mellem drikkevandssystemet og regnvandssystemet.

Hvor boliger forsynes med vandværksvand, må
forsyningen normalt ikke suppleres med vandindvinding fra private brønde og boringer. Hvis en
ejendom er eller bliver forsynet med vandværksvand,
skal overflødige brønde eller boringer som udgangspunkt sløjfes.

Retningslinje 14. Grundvandssænkning
Enhver, der udfører grundvandssænkning, skal sikre,
at grundvandssænkningen ikke medfører skader på
anden persons ejendom.
Erstatningsansvar ifm. grundvandssænkning følger af
vandforsyningsloven, byggeloven, vandløbsloven og
naturbeskyttelsesloven.

Man kan i særlige tilfælde få tilladelse til at indvinde
vand fra en eksisterende brønd eller boring, hvis den
skal bruges til erhverv, der har behov for større
mængder vand (f.eks. erhvervsmæssigt dyrehold eller
gartneri). Det er dog en forudsætning, at et alment
vandværk ikke har en berettiget forventning om at
forsyne det behov, brønden/boringen skal dække.

Bemærkninger
Bygherrer skal i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter, hvor der gennemføres grundvandssænkning, redegøre for, hvordan man vil undgå at
skade omkringliggende bygninger, anlæg, vandløb og
beskyttede naturtyper.

Bemærkninger

Odense Kommune skal tydeliggøre, at der er et
erstatningsansvar ifm. med eventuelle skader fra
sænkning af grundvandsstanden jf. vandforsyningslovens §28 og naturbeskyttelseslovens §3.

Grunden til, at gamle brønde og boringer som
udgangspunkt skal sløjfes er, at de:
•

•
•

Udgør en fare for mennesker og dyr, hvis
afdækningen af brønden ikke er indrettet
forsvarligt
Udgør en risiko for forurening af grundvandet
Udgør en sundhedsrisiko, hvis vandet fra
brønden alligevel drikkes

Retningslinje 15: Prioritering af vand til andre
erhvervsformål, jf. retningslinje 5, pkt 3, ved
ansøgning om indvindingstilladelse

Det er bl.a. derfor der stilles krav om, at en vandindvinding, som kommunen tillader kan fortsætte,
skal være i en stand, der er i overensstemmelse med
ingeniørforeningens norm for private enkeltvandforsyninger (DS441).

Hvor der ikke er tilstrækkelig vandressource til
erhvervsformål, skal anvendelsen prioriteres således:

Hvis forurenet vand fra en privat brønd eller boring
finder ind i vandværkets ledningssystem pga. en
ulovlig sammenkobling af ledningssystemerne, vil
grundejer
være
erstatningsansvarlig
overfor
vandværket.

3. Vanding af almindelige landbrugsafgrøder,
samt vanding i skovbrug

1.

2. Vanding af gartneriafgrøder på friland

Bemærkninger
Da gartnerisektoren er et vigtigt erhverv i Odense
Kommune prioriteres vand til erhvervet over andre
vandingsformål.

Retningslinje 13. Anvendelse af regnvand

Som udgangspunkt anvender Odense Kommune
følgende erfaringstal ved tildeling af vandindvindingstilladelse:

Anlæg, der anvender regnvand til brug for
toiletskyld
og
tøjvask
skal
etableres
i
overensstemmelse med rørcenteranvisning 003: ”Om
brug af regnvand til WC-skyl og vaskemaskiner i
boliger”.
•

Vanding i væksthuse og husdyrbrug

•
•

Der må under ingen omstændigheder ske
direkte sammenkobling af ledningssystemer
med henholdsvis regnvand og drikkevand.

•

Bemærkninger

1.000 m3 pr. ha. pr. år til skovbrug, landbrugsafgrøder herunder også kartofler,
1.500 m3 pr. ha. pr. år til frilandsgartneri –
potteplanter på friland dog 0,5 m3 / m2. pr. år,
1,0 m3/m2 pr. år til væksthusgartneri.

Odense Kommune vil arbejde for, at gartnerier
anvender så meget regnvand som muligt samt
recirkulerer vandingsvand i videst muligt omfang.
Formålet er at begrænse udnyttelsen af grundvand af
drikkevandskvalitet, såfremt dette ikke er nødvendigt
til gartneriproduktionen.

Anvendelse af regnvand i husholdninger reguleres i
Tilsynsbekendtgørelsen og i gældende rørcenteranvisning.

13

Retningslinje 16: Grundvandskøling og -varme
For anlæg, der indvinder varme fra eller afleder varme
til grundvandet, gælder, at Odense Kommune ikke vil
tillade, at vand indvindes fra eller afledes til et primært
grundvandsmagasin, når indvindingen sker inden for
et indvindingsopland til et alment vandværk.
Sker der afledning af varme til et sekundært
grundvandsmagasin inden for et indvindingsopland til
et alment vandværk, vil Odense Kommune konkret
vurdere, om der er fare for termisk forurening af det
primære magasin. I givet fald vil en ansøgning om
tilladelse ikke blive imødekommet.
Bemærkninger
Odense Kommune vurderer, at det ikke er nødvendigt
at lave en særlig beskytte alle dele af ”områder med
særlige drikkevandsinteresser”. Derfor er der kun
restriktioner inden for indvindingsoplande til almene
vandværker.
Hvis et alment vandværk er i gang med at etablere en
kildeplads, eller forventer at etablere en kildeplads, vil
restriktionerne også gælde inden for indvindingsoplandet til den fremtidige kildeplads. Vandværket
skal have konkrete planer, f.eks. i form af undersøgelsesboringer og en begrundet hensigtserklæring,
med argumentation for, at den potentielle kildeplads
er nødvendig og egnet. Der skal endvidere være
udpeget et forslag til indvindingsopland.
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Sikker vandforsyning

inspiration til egen
www.danskevv.dk.

Retningslinje 17. Sammenkoblinger med nabovandværker

beredskabsplan

f.eks.

på

Retningslinje 19. Indhegning og tinglysning af
fredningsbælter til almene vandforsyningsboringer

Alle almene vandværker bør have nødforbindelse til
mindst ét andet vandværk.

Når Odense Kommune giver tilladelse til at indvinde
vand fra en boring til et alment vandværk, vil der i
indvindingstilladelsen blive stillet vilkår om et
fredningsbælte, som skal være indhegnet og tinglyst.

Forbindelser skal være dimensioneret til at
vandværket kan forsynes fuldt ud i en nødsituation.
De(t) forsynende vandværk(er) skal have indvindingsog behandlingskapacitet til i en periode at kunne
forsyne nabovandværket fuldt ud.

Bemærkninger
Indhegning skal sikre, at det er tydeligt for enhver,
hvornår man er inden for fredningsbæltet.

Bemærkninger
Forsyningssikkerhed kan udmærket opnås gennem
sammenkobling af vandværker. Specielt mindre
vandværker med én eller få kildepladser og begrænset
behandlingskapacitet kan være følsomme over for
uheld med vigtige indvindingsboringer eller med selve
behandlingsanlægget.

En indhegning kan være et hegn, en beplantning eller
undtagelsesvist andre former for markeringer.

Da alle ikke kan forsyne alle, søger Odense Kommune
gennem administrationen af vandindvindingstilladelser at sikre, at der er tilstrækkelige indvindingsmuligheder, specielt på de større vandværker.

Inden for fredningsbæltet må der ikke anvendes
sprøjtemidler og gødning, og arealet må ikke dyrkes.
Der må ligeledes ikke være opbevaring af væsker og
stoffer, der kan forurene grundvandet. (jf §24 i miljøbeskyttelsesloven).

Tinglysningen skal sikre, at vandværket har en formel
ret til at være på grundstykket, og at der altid er
adgang til boringen.

Er det ikke muligt at blive koblet sammen med et
andet vandværks ledningssystem, kan vandværket
sikre sig på anden vis. Det kan f.eks. være ved at have
flere uafhængige kildepladser. Hvis der er flere
rentvandstanke, bør anlægget være indrettet således,
at driften kan fortsætte, selvom en tank må tages ud af
produktion.

Retningslinje 20. Etablering af beskyttelsesområder
Når Odense Kommune giver tilladelse til indvinding af
grundvand fra en boring til et alment vandværk, vil der
blive etableret et beskyttelsesområde, jf. Miljøbeskyttelseslovens §22

For VandCenter Syd gælder den samme retningslinje
for at sikre, at VandCenter Syds vandværker på skift
kan tages ud af drift ved uheld, vedligehold mm.

Bemærkninger
Beskyttelsesområdet vil som udgangspunkt være en
cirkel med centrum i boringen og en radius på 300
meter. Inden for dette område må der fremadrettet
ikke anlægges nedsivningsanlæg for husspildevand.

Retningslinje 18. Forsyningsberedskab for det
enkelte vandværk
Alle vandværker skal inden udgangen af 2020 have
konkrete planer for, hvordan der – i tilfælde af
midlertidige forstyrrelser af teknisk eller forureningsmæssig karakter – sikres størst mulig forsyningssikkerhed.

I visse tilfælde kan det boringsnære beskyttelsesområde anvendes i stedet.
Andre afstandskrav fastlagt i boringsbekendtgørelsen:
•
•
•
•
•

Bemærkninger
Odense Kommune vil i samarbejde med vandværkerne udarbejde en overordnet beredskabsplan for
de mest sandsynlige forstyrrelser af teknisk og
forureningsmæssig karakter. Beredskabsplanen kan
findes på www.odense.dk når den er udarbejdet.

nedsivningsanlæg mv=300 m,
samletanke=50 m,
vaske/fyldepladser =50 m,
olietanke=50 m,
jordvarmeanlæg = 50 m

Retningslinje
drikkevand

21.

UV-behandling

af

UV-anlæg kan installeres på de almene vandværkers
ledningsnet.

Derudover skal alle almene vandværker som
udgangspunkt have sin egen beredskabsplan, der
specifikt gør rede for hvordan vandforsyningsanlægget håndteres i en beredskabssituation. Planen
skal bl.a. sikre, at andre end driftspersoner kan
betjene vandværket i en nødsituation. Man kan få

UV-anlæggene skal være i konstant drift (dog kan
anlæggene slukkes kortvarigt ved f.eks. reparation og
vedligehold), så deres virkning er sikret. UVanlæggenes effekt skal nøje dimensioneres ift. den
ønskede virkning. Der skal ske en overvågning af
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anlæggets effekt, så det altid leverer den fornødne
beskyttelse.
Drikkevandets kvalitet ved afgang vandværk og på
ledningsnettet skal overholde de gældende bestemmelser i tilsynsbekendtgørelsen.
Der skal forud for installation af UV-anlæg på et
vandværk indhentes tilladelse hos Odense Kommune.
Bemærkninger
Odense Kommune er indstillet på at give tilladelse til,
at almene vandværker kan installere UV-anlæg på
ledningsnettet. Formålet skal være at sikre
forbrugerne
mod
mikrobiel
forurening
af
drikkevandet.
Bakterier kan finde ind i ledningssystemet ved f.eks.
uheld ved bl.a. gravearbejder og ledningsbrud.
Strategisk anbragte UV-anlæg kan begrænse
konsekvenserne af et sådant uheld betragteligt.
Installation og drift af UV-anlæg på ledningsnettet
fritager ikke vandværket for at sikre, at drikkevandskvaliteten altid overholdes ved afgang fra vandværk og
på ledningsnettet.
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Status og Plan

nye anlæg og at ændre ud over hvad der er indeholdt i
de gældende indvindingstilladelser.

Formålet med vandforsyningsplanen er at tilrettelægge den fremtidige vandforsyning i Odense
Kommune, så der er tilstrækkeligt og rent drikkevand
til befolkning og erhvervsliv.
Ifølge Vandforsyningslovens § 14 skal kommunalbestyrelsen udarbejde planer for, hvordan vandforsyningen skal tilrettelægges, herunder hvilke
vandværker der skal være, og hvilke områder de
enkelte vandværker skal forsyne.
Vandforsyningsplanens indhold er beskrevet i
bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning. I §3
er der angivet en række punkter, der skal indgå i
planen:
1) Angivelse og lokalisering af de forventede behov
for vand i kommunen, fordelt på forskellige
forbrugergrupper (husholdning, institutioner,
industri- og håndværksvirksomheder, landbrug,
herunder markvanding, gartneri, samt dambrug
m.v.).
2) Angivelse af beliggenheden og kapacitet af de
bestående almene vandforsyninger med tilhørende
behandlingsanlæg, beholderanlæg og pumpeanlæg
samt
beliggenhed
af
vandforsyningernes
ledningsnet, herunder eventuelle forbindelsesledninger mellem vandforsyningerne.
3) Angivelse af, hvilke dele af kommunen, der
påregnes forsynet med vand fra indvindingsanlæg
på de enkelte ejendomme eller fra ikke-almene
vandforsyninger, og hvilke dele af kommunen, der
straks eller senere påregnes forsynet fra almene
vandforsyninger.
4) Angivelse af de bestående almene vandforsyninger, der skal indgå i den fremtidige
vandforsyning i kommunen, herunder deres
ejerforhold, og af beliggenheden og kapacitet af
fremtidige almene vandforsyninger.
5) Angivelse af de nuværende og fremtidige
forsyningsområder for almene vandforsyninger i
kommunen.
6) Angivelse af om der skal tilføres vand fra andre
kommuner, eller om der fra kommunen kan leveres
vand til forbrug uden for kommunen.
7) Angivelse af hvorvidt der skal etableres,
nedlægges eller udbygges almene vandforsyninger
for at sikre en tilstrækkelig og hensigtsmæssig
forsyning i kommunen.
Vandforsyningsplanen giver ikke i sig selv vandværkerne tilladelse til at iværksætte udbygning eller
ændringer af deres anlæg. Der kræves således fortsat
tilladelse efter bl.a. Vandforsyningsloven til at etablere
17

Vandforsyningsplanens
planer

forhold

til

andre

Kommuneplanen
Vandforsyningsplanen skal være i overensstemmelse
med kommuneplanen. I kommuneplanen for Odense
2016-2028 er der fastsat målsætninger og angivet
visse retningslinjer for den generelle grundvandsbeskyttelse og drikkevandsadministration. Der er også
retningslinjer for anvendelse af det tilgængelige
grundvand og overfladevand i kommunen. Kommuneplanen søger således at give en generel beskyttelse af
morgendagens vand.
Den statslige vandområdeplan
Sammen med den statslige vandområdeplan er der
udstedt bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer (som skal sikre, at miljømålene kan
opnås).
I medfør af vandforsyningsloven er der i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer
udpeget ”områder med særlige drikkevandsinteresser”, ”indvindingsoplande uden for områder
med særlige drikkevandsinteresser” samt ”områder
med drikkevandsinteresser”.
Grundvandskortlægning og planer for grundvandsbeskyttelse
Ud over udpegningen af drikkevandsområder og
afgrænsning af særligt følsomme områder har staten
foretaget en afgrænsning af områder, hvor der er
behov for en særlig indsats til sikring af
drikkevandsinteresserne. Udpegningen er sket på
baggrund af statens detaljerede kortlægning af
grundvandsmagasinerne, hvorefter kommunerne
udarbejder planer for grundvandsbeskyttelse.
Grundvandskortlægningen blev påbegyndt i 2000 og
blev afsluttet i 2015. Der er dog visse aktiviteter frem
til 2021. Odense Kommunes arbejde med indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse blev afsluttet i
2016. Der er vedtaget grundvandsbeskyttelsesplaner
for Odense Vest, Odense Syd samt Odense Nord og
Fraugde-Over Holluf vandværk.
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Eksisterende vandforsyningsforhold
Gældende indvindingstilladelser

Vandværk

Det er Odense Kommune, der giver tilladelse til
indvinding af grundvand i kommunen. Det kan f.eks.
være til almene vandværker, erhverv, landbrug,
markvanding, gartnerier og husholdningsanlæg.

Tilladelse
udløber

Mængde
(m3/år)

Allesø

31-7-2046

40.000

Bellinge Vest

1-6-2025

200.000

Bellinge Øst

1-6-2042

80.000

Brændekilde

1-12-2023

38.000

Davinde

1-9-2040

30.000

Fangel

1-11-2023

60.000

I skemaet til højre er angivet de almene vandværkers
tilladte indvindingsmængder, samt hvornår deres
indvindingstilladelser udløber.

Fraugde
Holluf

Over 1-4-2025

100.000

Højby

1-8-2018

210.000

Lindved

31-12-2046

30.000

Næsby

1-12-2018

750.000

Søhus

30-4-2040

207.000

Tarup

1-12-2030

525.000

VandCenter Syd
værker / kildepladser
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VandCenter
Syd, Bolbro

31-12-2045

1.800.000

VandCenter
Syd, Borreby

1-11-2040

1.600.000

VandCenter
Syd, Dalum

1-11-2032

1.000.000

VandCenter
31-12-2045
Syd,
Eksercermarken

1.200.000

VandCenter
Syd, Lindved

2.100.000

10-6-2018

Vandforsyningsstruktur
Odense Kommune forsynes fra 13 almene vandværker
(selskaber - enkelte har mere end et behandlingsanlæg). Det største vandværk (VandCenter Syd
A/S) er ejet af Odense og Nordfyn Kommuner, resten
drives typisk af A.M.B.A’er.
Vandværkernes og deres boringers beliggenhed fremgår af kortet herunder.
Det skal bemærkes, at VandCenter Syd indvinder fra
to kildepladser uden for Odense Kommune:
- Lunde Vandværk i Nordfyns Kommune og
- Holmehave Vandværk i Assens Kommune.

20

Indvinding til erhverv
Erhvervsindvindere i Odense Kommune er vist
på kortet til højre. De fleste erhvervsindvindere
er gartnerier, der anvender vandet til vanding.
De fleste indvinder fra en boring.
Der er et mindre antal industrier, der har en ret
til at indvinde vand fra Odense å, eller
grundvand fra egen boring.
Der er i alt ca. 220 erhvervsindvindere i Odense
Kommune (pr. 1. august 2017)

Indvinding til husholdninger
Husholdningsindvindinger
i
Odense
Kommune er vist på kortet til højre. En
husholdningsindvinding er en ejendom, hvor
vandforsyningen kommer fra egen brønd eller
boring, eller hvor der er en brønd eller boring,
der forsyner mindre end 10 ejendomme.
Der er ca. 240 husholdningsindvindere i
Odense kommune (pr. 1. august 2017). Tallet
falder med tiden, idet mange vælger at få
indlagt vandværksvand ifm. hushandler.
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Vandværkernes anlæg

problemer. Pesticider optræder dog i en del af
boringerne, og nitrat findes ligeledes flere steder.

Vandværksboringer

Pesticider

Indvindingen til vandværkerne sker fra ca. 80
boringer inden for Odense Kommunegrænse (august
2017, se kort side 18). Der er i de senere år kun
etableret enkelte nye boringer. Det skyldes bl.a. det
stagnerende vandforbrug, samt at de enkelte
vandværkers ledningsnet stort set er fuldt udbyggede.
Desuden er de nuværende indvindingsboringer fuldt
ud i stand til at producere de nødvendige mængder
drikkevand. Foruden disse boringer indvinder
VandCenter Syd fra fire boringer ved Lunde i Nordfyns
Kommune og fra 12 boringer ved Holmehave i Assens
Kommune. Endvidere ligger tre af boringerne på
Borreby Kildeplads i Assens Kommune.

Rent vand:
En søgning i Jupiterdatabasen på rent vand viser, at
der i perioden 1992 — 2014 er fundet pesticider over
detektionsgrænsen i ca. 2% af alle de analyserede
prøver (ca. 140.000). Kun omkring 0,15 % af analyserne viser indhold over grænseværdien for drikkevand. (Det skal her bemærkes, at vandværkerne i deres
daglige tilrettelæggelse af indvindingen sikrer, at der
kun er yderst få og kortvarige overskridelser af
grænseværdien for det vand, der pumpes ud til
forbrugerne.) Analyserne omfatter af databasemæssige grunde også prøver udtaget på gartnerier,
virksomheder og i private brønde. Den højeste
koncentration, der er målt, er på 2 mikrogram/liter
(1995), og stammer fra afgang fra et vandværk.

Vandværkernes behandlingsanlæg
Vandværkernes behandlingsanlæg er registreret i de
gældende tilladelser efter Vandforsyningsloven. De
enkelte anlæg er sammenfattende beskrevet senere i
planen.

Råvand:
Råvandet i alle vandværksboringer i Odense Kommune er undersøgt for indhold af pesticider.

Vandbehandlingen sker typisk ved beluftning og
filtrering gennem sandfiltre. Disse kan både være åbne
filtre og lukkede trykfiltre. Det behandlede vand bliver
efterfølgende ledt til rentvandsbeholdere. Der er pr. 1.
august 2017 ingen vandværker i Odense Kommune,
der anvender videregående vandbehandling. Dog har
VandCenter Syds Dalumværk fået tilladelse til at
blødgøre vand til det ny OUH. Det vil ske fra omkring
2021.

I perioden 1992-2014 er der foretaget ca 17.500
analyser af råvand. Af disse var der indhold af
pesticider over detektionsgrænsen i ca. 490 analyser,
svarende til 2,8% af analyserne.
Antallet af prøver med overskridelser er stor set
konstant i perioden. Der er dog en tendens til, at de
højeste koncentrationer er faldende over tid (se figur
på forrige side).

I forbindelse med de ordinære vandværkstilsyn er de
enkelte vandværkers vedligeholdelsesmæssige tilstand blevet vurderet. Vandværkernes tilstand bliver
løbende fulgt ved Odense Kommunes teknisk-hygiejniske tilsyn efter Vandforsyningsloven.

En gennemgang af data viser endvidere, at der er
fundet pesticider i ca. 25% af de aktive vandværksboringer. I mange af boringerne er der dog kun ét eller
få fund.

Vandkvalitet
Ifølge Drikkevandsbekendtgørelsen
skal der foretages kontrol af vandet i
boringer, på vandværkerne og i
ledningsnettet. Det er kommunen,
der fører tilsyn med, at de gældende
grænseværdier bliver overholdt.
Vandværkerne arbejder bevidst på at
undgå mikrobiologisk forurening.
Dette sker gennem forebyggende
beskyttelsesforanstaltninger og hensigtsmæssig og omhyggelig drift,
samt
gennem
indførelse
af
Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS) eller tilsvarende.
Generelt producerer vandværkerne i
Odense Kommune drikkevand af høj
kvalitet, og det er sjældent, at der er

Pesticidindhold i rentvand over detektionsgrænsen
(0,01 mikrogram/liter)
(3128 analyser ud af 139.871)
2
1,5
1
0,5
0
11-aug-87

31-jan-93
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24-jul-98

14-jan-04

06-jul-09

27-dec-14

18-jun-20

Desphenyl-Chloridazon

under pres, idet de ramte vandværker ikke kan
udnytte deres boringer optimalt uden at overskrider
grænseværdien for drikkevand.

I 2017 blev det almindeligt kendt, at nedbrydningsproduktet Desphenyl-Chloridazon var til stede i et
væsentligt antal boringer, og desværre ofte i indhold,
der var klart over grænseværdien for pesticider i
drikkevand. I Odense Kommune har vi også problemet.
Der blev i sommeren 2017 udtaget prøver fra afgang
vandværk på alle vandværker og resultatet var
desværre, at syv vandværker pumpede vand ud til
forbrugerne med indhold over grænseværdien.
Yderligere fire vandværker havde indhold under
grænseværdien, men over detektionsgrænsen, og syv
vandværker havde ikke fund. Et overblik over
koncentrationerne ved afgang vandværk kan ses på
figuren ovenfor. Disse udfordringer er ved at være løst,
og i foråret 2018 leverer alle vandværker, bortset fra et,
vand der overholder kravene til drikkevand.
Moderstoffet Chloridazon er blevet anvendt til roer og
løgplanter. En stor del af forbruget kan formentlig
henføres til marker, der har leveret sukkerroer til
sukkerfabrikken i Assens. Stoffet blev trukket tilbage
fra markedet i 1996, men kunne anvendes frem til 2011,
hvor et egentligt anvendelsesforbud blev indført.
Vandværkerne har generelt løst problemerne ved at
omlægge indvindingen, således at vand fra de
forskellige indvindingsboringer er blevet blandet
anderledes. En del af de mindre vandværker har
endvidere valgt at få leveret renere vand fra et
nabovandværk og har på den måde blandet vandet, så
det kan overholde krav-værdierne til drikkevand.
Forureningen med Desphenyl-Chloridazon har dog
betydet, at vandværkernes tilgængelige ressource er
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Nitrat:
Rentvand:
For nitrat gælder det, at 0,5 % af rentvandsprøverne
(afgang fra vandværk) fra perioden 1954-2014 overskred grænseværdien for drikkevand på 50 mg/l. Der
er ikke målt overskridelser siden 1983. Siden 1995 har
ingen rentvandsprøver haft indhold af nitrat over 20
mg/l (se figur herunder).

Råvand:
Der er 851 råvandsanalyser for perioden 1950-2014. Af
disse er der konstateret indhold af nitrat over
detektionsgrænsen i 149 analyser (se figur herunder).
Kun én af disse har overskredet grænseværdien for
drikkevand (50 mg/l - i 50’erne). Kun ganske få har
været over 10 mg/l (nitrat dannes i filtre og
ledningsnet ud fra ammonium, derfor kan der være
mere nitrat i rentvandet end i råvandet). Det skal
nævnes, at flere boringer er taget ud af drift i tidens løb
pga. for højt nitratindhold.
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Filterskyllevand

Forsyningsområder

Til skylning af filtre på behandlingsanlæggene blev der
i 2015 brugt ca. 235.000 m3 vand svarende til ca. 2%
af den indvundne mængde.

På kortet herunder er angivet de fastlagte
forsyningsområder for alle kommunens vandværker.
Områderne er fastlagt i de tidligere vandforsyningsplaner og er kun justeret i mindre grad i forbindelse
med denne plan.

Skyllevandet
nedsivning i
kloaknet. En
skyllevandet,

ledes ofte gennem fældningsbassin til
jorden, til vandløb eller til offentligt
del vandværker har dog så lidt slam i
at fældningsbassinet kan undværes.

Der findes stadig mange ejendomme med egne
vandforsyningsanlæg i form af brønde eller boringer.
Ifølge Odense Kommunes fagsystem findes der pr. 1.
august 2017 ca. 240 ejendomme med egen vandforsyning. Disse ejendommes placering er vist på
kortet side 20.
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Vandforbrugets udvikling
Hidtidigt vandforbrug

De mindre anlæg er fortrinsvis brønde og boringer på
ejendomme
med
egen
vandforsyning
til
husholdningsbrug. På nogle af disse ejendomme
findes større dyrehold og dermed behov for mere
drikkevand end i almindelige husholdninger.

Der blev i 2016 oppumpet 13,1 mio. m3 grundvand til
de almene vandværker og større enkeltindvindere. I
1990 var det tilsvarende tal 25,8 mio. m3. Udviklingen
ses på grafen herunder, og en oversigt i tabellen
herover.

Der er et tab af vand på grund af utætheder i vandværkernes forsyningsledninger. Dette spild kendes
ikke præcist, men kan gøres op som forskellen på den
udpumpede mængde (fratrukket forbrug til filterskylning og brandhaneudskylninger mm.) og den
målte mængde hos forbrugerne (solgt vand).
Vandværkernes spild er i 2017 på omkring 4,5%.
Dette tal dækker dog over store variationer, fra et
enkelt vandværk med et spild på godt 9%, og til
vandværket med et meget lille spild på omkring 0%.
Den statslige målsætning er et spild på maksimalt
10%.

Indvindingen har været jævnt faldende i hele perioden
1990-2016.

Fremtidigt vandforbrug
Med den nuværende samfunds- og erhvervsudvikling
i Odense Kommune er der intet der tyder på, at
vandforbruget vil stige væsentligt i de kommende år.

Indvindingen kan fordeles på et antal kategorier. Et
øjebliksbillede fra 2016 er vist i tabellen øverst på
siden.

Der er endvidere en rimelig reserve på kildepladserne,
og i vandværkernes produktionskapacitet. Grundvandsreserven er dog under pres pga. forurening med
bl.a. Desphenyl-Chloridazon, som betyder, at

De større anlæg er typisk gartnerier og erhverv med
større vandforbrug.
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grænseværdien for drikkevand er overskredet i dele af
magasinerne. Den tilgængelige ressource er derfor
blevet mindre.

i forhold til 2017. Dette behov anses for at være det
maksimale i planperioden og ligger inden for den
mængde, som vandværkernes tilladelser giver
mulighed for at indvinde (Ialt: 16,47 mio m3/år i 2017).

Der er i denne vandforsyningsplan ikke udført
detaljerede beregninger af det fremtidige vandbehov.
Odense Kommune har dog i forbindelse med
kommuneplanen vurderet den mulige udvikling. Der
er en række forhold, der har betydning for, om
forbruget vil være faldende eller stigende:

Ressourcen i Odense Kommune
I Odense Kommune sker vandværkernes indvinding af
grundvand overvejende fra sandmagasiner dannet
under istiden. Magasinerne ligger typisk 15-40 meter
under overfladen. Disse magasiner er generelt dækket
af lerlag, og er nogenlunde velbeskyttede. Enkelte
vandværker indvinder fra kalk og mergellag afsat
længe før istiderne.

Mulige faldende tendenser:
• Der kan måske opnås yderligere besparelser
gennem tekniske foranstaltninger hos forbrugerne
(installation af vandbesparende armaturer og
lavtforbrugende toiletter m.v.) og renovering af
utætte installationer. I industrien kan der opnås
besparelser ved brug af sekundavand f.eks. til
køleformål.
• Der er et stigende ønske om at anvende regnvand
til f.eks. toiletskyl, tøjvask og vanding af husdyr og
have.
• Nogle vandværker kan givetvis nedsætte det
umålte forbrug (typisk spild fra utætte ledninger).

Statens grundvandskortlægning i Odense Kommune
har tilvejebragt detaljerede data for eksempelvis
magasinudbredelser, tykkelsen af lerdækket over
magasinerne og indvindingsoplandene til vandværksboringer.
En oversigt over de forskellige magasiner kan ses på
kortet på næste side. Tallene i tegnforklaringen
henviser til det lag i GEUS’ grundvandsmodel for hele
landet (Danmarksmodellen), som de enkelte
magasiner er henført til. Staten har i Vandområdeplan
2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland-Fyn
angivet, at der ikke er grundvandsforekomster, der
vurderes at have ringe kvantitativ tilstand, hverken på
grund af overindvinding, eller fordi vandløb og søer
påvirkes uacceptabelt af indvinding.

Odense Kommune vurderer, at det er begrænset, hvor
meget vandforbruget kan mindskes. Det store
besparelsespotentiale er stort set udnyttet op gennem
1990’erne og 2000’erne.
Mulige stigende tendenser:

Staten har endvidere vurderet, at et antal grundvandsforekomster har ringe kemisk tilstand; også flere
af forekomsterne i Odense Kommune. På side 20-22
er der redegjort for indholdet af pesticider og nitrat i
grundvandet i Odense Kommune.

• Befolkningstallet i Odense Kommune vil ifølge
analysen op til kommuneplan (2013) stige fra ca.
192.000 til op mod 220.000 i 2030 (der er regnet
med en stigning på ca. 1500 personer om året).
Hvis en husstand i gennemsnit er på tre personer,
giver det 9.300 husstande med et forbrug på 100
m3/år/husstand. Tilsammen giver det et øget
drikkevandsbehov på maximalt 1 mio m3/år.
• Tilslutning af ejendomme med egen vandforsyning
og større enkeltindvindere. Det anslåede forbrug
på ejendomme med egne brønde og boringer er
gjort op til 2,2 mio m3/år. Det er formentlig ikke
realistisk, at alle disse ejendomme får
vandværksvand. Potentialet inden for planperiode
er formentlig omkring 1 mio m3/år.
• Udvidelse af større dyrehold. Tendensen inden for
landbrugserhvervet går mod større og færre
enheder. Hvis udviklingen samtidig betyder, at der
bliver flere dyreenheder, vil behovet for vand til
vanding og rengøring mm. blive større. Det har
desværre ikke været muligt for Odense Kommune
at sætte tal på denne tendens.
• Der kan komme industrier til Odense med et stort
vandforbrug. Det er ikke muligt at forudsige om det
vil ske, og i givet fald hvornår.

Odense Kommune har gennemgået pejledata fra et
bredt udsnit af kildepladserne. Pejleserierne er vist i
afsnittet, der gennemgår de enkelte vandværker.
Gennemgangen har vist, at grundvandsspejlet har
ligget stabilt, eller været stigende igennem flere årtier
og fortsat gør det. Samtidig har ingen kildepladser haft
problemer med, at grundvandsspejlet er blevet sænket
så meget, at spændte magasiner er blevet frie, eller
med andre indikationer på overudnyttelse. Der er
således et klart billede af, at grundvandsindvindingen
i Odense Kommune foregår på en sådan måde, at
grundvandsmagasinerne ikke overudnyttes. Odense
Kommune har, ligesom staten, ikke et datagrundlag,
der tillader en nærmere analyse af indvindingens
påvirkning af vandløb og søer.

Det samlede indvindingsbehov vil herefter være på ca.
14,6 mio m3/år, svarende til en stigning på omkring 20%
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Import/eksport af drikkevand.
Odense Kommunes største vandværk,
VandCenter Syd A/S har i alt 7
kildepladser. To af disse ligger uden for
Odense Kommune. Holmehave Kildeplads
i Assens Kommune har en indvindingstilladelse på 5,5 mio m3/år. Lundeværkets
kildeplads i Nordfyns Kommune har en
indvindingstilladelse på 1 mio m3/år.
Hovedparten af det vand, der indvindes på
disse kildepladser importeres til Odense
Kommune. I 2015 var det ca. 3,6 mio m3
fra Holmehaveværket og 0,7 mio m3 fra
Lundeværket.
Der er herudover er der ca. 150
ejendomme, der får vandværksvand fra
almene vandværker i nabokommunerne.
Det svarer til i størrelsesordenen 18.000
m3/år
Der er ca. 55 ejendomme i nabokommunerne, som modtager vandværksvand
fra et vandværk i Odense Kommune. Det
svarer til i størrelsesordenen 6.500 m3/år.
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Vandværker i Odense Kommune

Normal beholderbehov (m3). Beholderen skal kunne

Indledning
I det følgende findes et
skema for hvert vandværk.
I skemaet er angivet en
række
tal
oplyst
af
vandværkerne, samt nogle
tal beregnet af Odense
Kommune. I skemaerne er
under ”Rentvand” i grå
felter vist tre tal. Disse tal er
beregnet af Odense Kommune,
og
udtrykker
forskellige nøgleparametre
for de enkelte vandværker.
I skemaet er angivet:
Forsyningsfordeling
Tal for hvor mange ejendomme fordelt på en række
kategorier,
som
vandværket
forsyner.
Tallene bliver indberettet
af vandværkerne hvert år.
Tallene er i denne plan fra
2016.

Råvand
Tilladt indvindingsmængde (m3 /år).

Indvindingskapacitet (m3 /time) – Hvor meget råvand
kan pumpes fra boringerne og ind til vandværket.

indeholde 35% af den leverede mængde pr. døgn tillagt
en sikkerhedsmargen på 50%, da rentvandsbeholderen ellers vil kunne løbe tør under normale
spidsbelastninger.

Rentvand
Filterkapacitet (m3 /time). Hvor meget vand kan
filtreres pr. time.

Beholder”evne”. Rentvandsbeholder / Normal
beholderbehov. Forholdet skal være over 1 for at være
tilfredsstillende.

Forsyningsevne pr. døgn. Forholdet siger noget om
vandværkets evne til at levere den nødvendige
mængde vand pr. døgn. Forholdet skal være over 1 for
at være tilfredsstillende.

Større områder uden almen vandforsyning
Her er i tekst beskrevet om vandværket mangler at
forsyne større sammenhængende områder.

Leveringskapacitet (m3 /time). Hvor meget vand kan
vandværket pumpe ud i ledningsnettet. Tallet er et
udtryk for rentvandspumpernes udpumpningskapacitet.

Her er kort beskrevet eksisterende forbindelser til
andre vandværker. Disse forbindelser er endvidere
angivet på kortbilag 2.

Gennemsnitlig indvinding i 2011-2016 (m3 /år)

Forbindelse til nabovandværker

Kildepladser
Her er vandværkets kildepladser kort beskrevet.

Leveringsevne pr. time. Forholdet siger noget om
vandværkets evne til at klare spidsbelastninger.
Forholdet skal være over 1 for at være tilfredsstillende.
Rentvandsbeholder. Rentvandsbeholderens volumen i
m3.
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Allesø Vandværk AMBA
Forsyningsfordeling (2016)
Parcelhuse 148
Landbrug 4
Industri 5
Institutioner 1
Andet 5
I alt 163

Spild (2011-2016)
7,6 %

Råvand
Tilladt indvindingsmængde (m3/år)

Gennemsnitlig indvinding 2011-2016

Indvindingskapacitet (m3/time)

40.000

25.089

15

Rentvand
Filterkapacitet (m3/time)

Leveringskapacitet (m3/time)

Rentvandsbeholder (m3)

7,5

30

45

Forsyningsevne pr. døgn (forhold)

Leveringsevne pr. time (forhold)

Beholder”evne”

1,75

5,24

1,25

Kommentarer til anlægget
De tre beregnede forholdstal for forsynings-, leverings- og beholderevne er alle fine. Der er således et
hensigtsmæssigt overskud på vandværkets evne til at producere og levere vand. Beholderkapaciteten er ligeledes
passende.
Vandkvalitetsmæssige forhold
Odense Kommune har gennemgået tidsserier for bl.a. ammonium, jern, nitrit, farvetal, mikrobiologiske parametre
og pesticider ved afgang vandværk. Vandværket leverer en stabil, god drikkevandskvalitet, hvor alle grænseværdier
er overholdt.
Større områder uden forsyning
Der er ikke større områder inden for Allesø Vandværks forsyningsområde, der mangler mulighed for forsyning
Odense Kommune har kendskab til 6 ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde, der har egen
vandforsyning.
Forbindelse til nabovandværker
Allesø Vandværk har nødforbindelse til Næsby Vandværk.
Kildepladser
Allesø Vandværk har én kildeplads med to boringer, der findes ved vandværket.
Pejlinger i vandværkets boringer og indberettede tal for den årlige indvinding viser, at grundvandsstanden med
den nuværende indvinding er stabil. Indholdet af jern, sulfat og nitrat er ligeledes konstant. Der er således ikke
tegn på, at vandværket overudnytter kildepladsen.
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Bellinge Vest Vandværk AMBA
Forsyningsfordeling (2016)
Parcelhuse 1469

Spild (2011-2016)

Industri 27

5,5 %

Institutioner 4
Skoler 2
I alt 1502
Råvand
Tilladt indvindingsmængde (m3/år)

Gennemsnitlig indvinding 2011-2016

Indvindingskapacitet (m3/time)

200.000

141.222

65

Rentvand
Filterkapacitet (m3/time)

Leveringskapacitet (m3/time)

Rentvandsbeholder (m3)

60

40

350

Forsyningsevne pr. døgn (forhold)

Leveringsevne pr. time (forhold)

Beholder”evne”

2,48

1,24

1,72

Kommentarer til anlægget
De tre beregnede forholdstal for forsynings-, leverings- og beholderevne er alle fine. Der er således et
hensigtsmæssigt overskud på vandværkets evne til at producere og levere vand. Beholderkapaciteten er ligeledes
passende.
Vandkvalitetsmæssige forhold
Odense Kommune har gennemgået tidsserier for bl.a. ammonium, jern, nitrit, farvetal, mikrobiologiske parametre
og pesticider ved afgang vandværk. Vandværket leverer en stabil, god drikkevandskvalitet, hvor alle grænseværdier
er overholdt. Der er dog fundet et mindre indhold af nedbrydningsproduktet Desphenyl-Chloridazon (fra
sprøjtemidlet Chloridazon) i afgang vandværk. Vandværket har efterfølgende optimeret kildepladsdriften og har
styr på vandkvaliteten.
Større områder uden forsyning
Der er ikke større områder inden for Bellinge Vest Vandværks forsyningsområde, der mangler mulighed for
forsyning. Odense Kommune har kendskab til 9 ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde, der har
egen vandforsyning.
Forbindelse til nabovandværker
Bellinge Vest Vandværk har nødforbindelse til VandCenter Syd. Bellinge Vest vandværk har endvidere forbindelse
til Bellinge Øst Vandværk, der dog ikke kan levere tilstrækkelige mængder til at nødforsyne Bellinge Vest
Vandværk.
Kildepladser
Bellinge Vest Vandværk har to kildepladser. Den ene, med fire boringer, findes ved vandværket og den anden, med
to boringer, i det åbne land nordøst for Bellinge By.
Pejlinger i vandværkets boringer og indberettede tal for den årlige indvinding viser, at grundvandsstanden med
den nuværende indvinding er stabil. Indholdet af jern, sulfat og nitrat er ligeledes konstant (i kildepladsen nordøst
for byen) eller faldende (kildepladsen ved vandværket). Der er således ikke tegn på, at vandværket overudnytter
ressourcen.
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Bellings Øst Vandværk AMBA
Forsyningsfordeling (2016)
Parcelhuse 446
Landbrug 3
Industri 12
Institutioner 1
Skoler 1
Andet 6
I alt 469

Spild (2011-2016)
6,7 %

Råvand
Tilladt indvindingsmængde (m3/år)

Gennemsnitlig indvinding 2011-2016

Indvindingskapacitet (m3/time)

80.000

61.691

21,5

Rentvand
Filterkapacitet (m3/time)

Leveringskapacitet (m3/time)

Rentvandsbeholder (m3)

15

50

280

Forsyningsevne pr. døgn (forhold)

Leveringsevne pr. time (forhold)

Beholder”evne”

1,42

3,55

3,16

Kommentarer til anlægget
De tre beregnede forholdstal for forsynings-, leverings- og beholderevne er alle fine. Der er således et
hensigtsmæssigt overskud på vandværkets evne til at producere og levere vand. Beholderkapaciteten er ligeledes
passende.
Vandkvalitetsmæssige forhold
Odense Kommune har gennemgået tidsserier for bl.a. ammonium, jern, nitrit, farvetal, mikrobiologiske parametre
og pesticider ved afgang vandværk. Der er i afgang vandværk fundet et indhold over grænseværdien for drikkevand
af nedbrydningsproduktet Desphenyl-Chloridazon (fra sprøjtemidlet Chloridazon). Bellinge Øst Vandværk er i
forhandling med Bellinge Vest om sammenlægning, idet indholdet er så højt, at kildepladserne ikke kan anvendes
til drikkevandsproduktion.
Større områder uden forsyning
Der er ikke større områder inden for Bellinge Øst Vandværks forsyningsområde, der mangler mulighed for
forsyning. Odense Kommune har kendskab til 1 ejendom inden for vandværkets forsyningsområde, der har egen
vandforsyning.
Forbindelse til nabovandværker
Bellinge Øst Vandværk har nødforbindelse til Bellinge Vest Vandværk, der har nødforbindelse til VandCenter Syd.
Kildepladser
Bellinge Øst Vandværk har to kildepladser. Den ene findes ved vandværket (en boring) og den anden i det åbne
land nordøst for Bellinge By (en boring).
Pejlinger i vandværkets boringer og indberettede tal for den årlige indvinding viser, at grundvandsstanden med
den nuværende indvinding er stabil. Indholdet af jern, sulfat og nitrat er gennemgået i Jupiter databasen. På
kildepladsen nordøst for byen er der et relativt højt jernindhold og et svagt stigende indhold af sulfat. Denne
udvikling bør der holdes øje med, medmindre vandværket beslutter at nedlægge kildepladsen.
På kildepladsen ved vandværket er der væsentlig mindre jern og sulfatindholdet et svagt faldende. Her findes der
til gengæld BAM, dog i koncentrationer under grænseværdien.
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Brændekilde Vandværk AMBA
Forsyningsfordeling (2016)
Parcelhuse 115
Landbrug 13
Industri 1
Institutioner 1
Husstande 9
I alt 139

Spild (2011-2016)
4,9 %

Råvand
Tilladt indvindingsmængde (m3/år)

Gennemsnitlig indvinding 2011-2016

Indvindingskapacitet (m3/time)

38.000

20.670

30

Rentvand
Filterkapacitet (m3/time)

Leveringskapacitet (m3/time)

Rentvandsbeholder (m3)

30

20

48

Forsyningsevne pr. døgn (forhold)

Leveringsevne pr. time (forhold)

Beholder”evne”

8,48

4,24

1,61

Kommentarer til anlægget
De tre beregnede forholdstal for forsynings-, leverings- og beholderevne er alle fine. Der er således et
hensigtsmæssigt overskud på vandværkets evne til at producere og levere vand. Beholderkapaciteten er ligeledes
passende.
Vandkvalitetsmæssige forhold
Odense Kommune har gennemgået tidsserier for bl.a. ammonium, jern, nitrit, farvetal, mikrobiologiske parametre
og pesticider ved afgang vandværk. Vandværket leverer en stabil, god drikkevandskvalitet, hvor alle grænseværdier
er overholdt.
Større områder uden forsyning
Der er ikke større områder inden for Brændekilde Vandværks forsyningsområde, der mangler mulighed for
forsyning
Odense Kommune har kendskab til 3 ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde, der har egen
vandforsyning.
Forbindelse til nabovandværker
Brændekilde Vandværk har nødforbindelse til VandCenter Syd.
Kildepladser
Brændekilde Vandværk har én kildeplads. To boringer findes ved vandværket og en tredje 100 meter nordvest for
vandværket.
Pejlinger i vandværkets boringer og indberettede tal for den årlige indvinding viser, at grundvandsstanden med
den nuværende indvinding er stabil. Indholdet af jern, sulfat og nitrat er gennemgået i Jupiter databasen. På
kildepladserne der et relativt højt jernindhold. I boringen mod nordvest og i den ene boring ved vandværket er der
et svagt stigende indhold af sulfat. Denne udvikling bør der holdes øje med. Der er dog ingen tegn på at
grænseværdierne for stoffernes indhold i drikkevand overskrides foreløbig.
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Davinde Vandværk AMBA
Forsyningsfordeling (2016)
Parcelhuse 140
Landbrug 11
Industri 2
I alt 153

Spild (2011-2016)
0,8 %

Råvand
Tilladt indvindingsmængde (m3/år)

Gennemsnitlig indvinding 2011-2016

Indvindingskapacitet (m3/time)

30.000

23.244

8

Rentvand
Filterkapacitet (m3/time)

Leveringskapacitet (m3/time)

Rentvandsbeholder (m3)

10

12

30

Forsyningsevne pr. døgn (forhold)

Leveringsevne pr. time (forhold)

Beholder”evne”

2,51

2,26

0,90

Kommentarer til anlægget
De tre beregnede forholdstal for forsynings-, leverings- og beholderevne er alle fine. Der er således et
hensigtsmæssigt overskud på vandværkets evne til at producere og levere vand. Beholderkapaciteten er ligeledes
passende.
Vandkvalitetsmæssige forhold
Odense Kommune har gennemgået tidsserier for bl.a. ammonium, jern, nitrit, farvetal, mikrobiologiske parametre
og pesticider ved afgang vandværk. Vandværket leverer en stabil, god drikkevandskvalitet, hvor alle grænseværdier
er overholdt.
Større områder uden forsyning
Der er ikke større områder inden for Davinde Vandværks forsyningsområde, der mangler mulighed for forsyning
Odense Kommune har kendskab til 4 ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde, der har egen vandforsyning.
Forbindelse til nabovandværker
Davinde Vandværk har nødforbindelse til VandCenter Syd.
Kildepladser
Davinde Vandværk har en kildeplads., med en boring ved vandværket.
Pejlinger i vandværkets boringer og indberettede tal for den årlige indvinding viser, at grundvandsstanden med
den nuværende indvinding er stabil. Indholdet af jern, sulfat og nitrat er gennemgået i Jupiter databasen. I
råvandet fra vandværkets boring er der stigende indhold af jern og sulfat, foruden at arsen-indholdet også er svagt
stigende. Disse stoffer er i Davinde-området til stede i de kvartære magasiner over kalken, hvilket indikerer, at der
kan være en utæthed i borerøret. Borerøret bør derfor undersøges nærmere.
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Fangel Vandværk AMBA
Forsyningsfordeling (2016)
Parcelhuse 298
Landbrug 19
Industri 6
Institutioner 4
Gartnerier 4
I alt 331

Spild (2011-2016)
1,7 %

Råvand
Tilladt indvindingsmængde (m3/år)

Gennemsnitlig indvinding 2011-2016

Indvindingskapacitet (m3/time)

60.000

53.410

16

Rentvand
Filterkapacitet (m3/time)

Leveringskapacitet (m3/time)

Rentvandsbeholder (m3)

17

30

165

Forsyningsevne pr. døgn (forhold)

Leveringsevne pr. time (forhold)

Beholder”evne”

1,86

2,46

2,15

Kommentarer til anlægget
De tre beregnede forholdstal for forsynings-, leverings- og beholderevne er alle fine. Der er således et
hensigtsmæssigt overskud på vandværkets evne til at producere og levere vand. Beholderkapaciteten er ligeledes
passende.
Vandkvalitetsmæssige forhold
Odense Kommune har gennemgået tidsserier for bl.a. ammonium, jern, nitrit, farvetal, mikrobiologiske parametre
og pesticider ved afgang vandværk. Der er i afgang vandværk fundet indhold af nedbrydningsproduktet
Desphenyl-Chloridazon (fra sprøjtemidlet Chloridazon). Vandværket har ikke mulighed for at producere vand fra
sine kildepladser, der overholder drikkevandskriteriet, og er derfor ved at undersøge muligheden for at anlægge
en ny boring.
Større områder uden forsyning
Der er ikke større områder inden for Fangel Vandværks forsyningsområde, der mangler mulighed for forsyning.
Odense Kommune har kendskab til 26 ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde, der har egen
vandforsyning.
Forbindelse til nabovandværker
Fangel Vandværk har nødforbindelse til Allested-Vejle Vandværk.
Kildepladser
Fangel Vandværk har to kildepladser. En boring findes ved vandværket og en boring på åbne marker øst for Fangel
By. Der er endvidere maj 2018 ansøgt om tilladelse til at etablere en ny boring sydvest for Fangel.
Pejlinger i vandværkets boringer og indberettede tal for den årlige indvinding viser, at grundvandsstanden med
den nuværende indvinding er stabil. Indholdet af jern, sulfat og nitrat er gennemgået i Jupiter databasen. I
boringen ved vandværket har der været et relativt højt nitratindhold. I sidste måling er det dog lavt igen. Sulfatindholdet er konstant og ikke særlig højt. I boringen øst for byen er jernindholdet lavt. Der er kun gjort mindre
fund af nitrat. Sulfatindholdet er lidt højere end i boringen ved vandværket, og konstant.

40

Tidsserie for pejlinger i vandværkets boringer

Tidsserie for årlig indvinding

41

Fraugde Over Holluf Vandværk AMBA
Forsyningsfordeling (2016)
Parcelhuse 880
Institutioner 4
I alt 884

Spild (2011-2016)
6,5 %

Råvand
Tilladt indvindingsmængde (m3/år)

Gennemsnitlig indvinding 2011-2016

Indvindingskapacitet (m3/time)

200.000

91.612

24

Rentvand
Filterkapacitet (m3/time)

Leveringskapacitet (m3/time)

Rentvandsbeholder (m3)

25

40

330

Forsyningsevne pr. døgn (forhold)

Leveringsevne pr. time (forhold)

Beholder”evne”

1,59

1,91

2,50

Kommentarer til anlægget
De tre beregnede forholdstal for forsynings-, leverings- og beholderevne er alle fine. Der er således et
hensigtsmæssigt overskud på vandværkets evne til at producere og levere vand. Beholderkapaciteten er ligeledes
passende.
Vandkvalitetsmæssige forhold
Odense Kommune har gennemgået tidsserier for bl.a. ammonium, jern, nitrit, farvetal, mikrobiologiske parametre
og pesticider ved afgang vandværk. Der er i afgang vandværk fundet indhold af nedbrydningsproduktet
Desphenyl-Chloridazon (fra sprøjtemidlet Chloridazon). Vandværket har kun lige akkurat mulighed for at
producere vand fra sine kildepladser, der overholder drikkevandskriteriet, og er derfor i gang med at undersøge
andre muligheder, bl.a. at anlægge en ny boring.
Større områder uden forsyning
Der er ikke større områder inden for Fraugde Vandværks forsyningsområde, der mangler mulighed for forsyning
Odense Kommune har kendskab til 2 ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde, der har egen
vandforsyning.
Forbindelse til nabovandværker
Fraugde Vandværk har nødforbindelse til VandCenter Syd.
Kildepladser
Fraugde Vandværk har en kildeplads med tre boringer ved vandværket.
Pejlinger i vandværkets boringer og indberettede tal for den årlige indvinding viser, at grundvandsstanden med
den nuværende indvinding er stabil. Indholdet af jern, sulfat og nitrat er gennemgået i Jupiter databasen. Der er
faldende nitrat og sulfatindhold i råvandet, hvilket formentlig afspejler, at vandværket har ændret pumpestrategi.
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Højby Vandværk AMBA
Forsyningsfordeling (2016)
Parcelhuse 1092
Landbrug 1
Industri 28
Skoler 2
I alt 1123

Spild (2011-2016)
10 %

Råvand
Tilladt indvindingsmængde (m3/år)

Gennemsnitlig indvinding 2011-2016

Indvindingskapacitet (m3/time)

210.000

141.856

144

Rentvand
Filterkapacitet (m3/time)

Leveringskapacitet (m3/time)

Rentvandsbeholder (m3)

60

60

280

Forsyningsevne pr. døgn (forhold)

Leveringsevne pr. time (forhold)

Beholder”evne”

2,47

1,85

1,37

Kommentarer til anlægget
De tre beregnede forholdstal for forsynings-, leverings- og beholderevne er alle fine. Der er således et
hensigtsmæssigt overskud på vandværkets evne til at producere og levere vand. Beholderkapaciteten er ligeledes
passende.
Vandkvalitetsmæssige forhold
Odense Kommune har gennemgået tidsserier for bl.a. ammonium, jern, nitrit, farvetal, mikrobiologiske parametre
og pesticider ved afgang vandværk. Vandværket leverer en stabil, god drikkevandskvalitet, hvor alle grænseværdier
er overholdt.
Større områder uden forsyning
Der er ikke større områder inden for Højby Vandværks forsyningsområde, der mangler mulighed for forsyning
Odense Kommune har kendskab til 3 ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde, der har egen
vandforsyning.
Forbindelse til nabovandværker
Højby Vandværk har nødforbindelse til VandCenter Syd.
Kildepladser
Højby Vandværk har tre kildepladser. Den ene findes i skoven vest for Højby, hvor der er to boringer til kalk. Den
anden findes ved vandværket, hvor der er to boringer på vandværksgrunden (en i kvartæret og en til kalk) og én
syd for musiklegepladsen (kalk). Endelig har der tidligere været i lille vandværk i Højby Nord (Nordværket), med
to boringer. Dette vandværk er taget ud af drift og bliver sløjfet, når økonomien tillader det. Forsyning sker fra det
sydlige vandværk (Sydværket).
Pejlinger i vandværkets boringer og indberettede tal for den årlige indvinding viser, at grundvandsstanden med
den nuværende indvinding er stabil. Indholdet af jern, sulfat og nitrat er gennemgået i Jupiter databasen. Der er
faldende nitrat og sulfatindhold i råvandet, hvilket formentlig afspejler, at vandværket har ændret pumpestrategi.
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Lindved Vandværk AMBA
Forsyningsfordeling (2016)
Parcelhuse 169
Gartneri 2
Industri 5
I alt 176

Spild (2011-2016)
0,6 %

Råvand
Tilladt indvindingsmængde (m3/år)

Gennemsnitlig indvinding 2011-2016

Indvindingskapacitet (m3/time)

40.000

24.251

40

Rentvand
Filterkapacitet (m3/time)

Leveringskapacitet (m3/time)

Rentvandsbeholder (m3)

?

?

?

Forsyningsevne pr. døgn (forhold)

Leveringsevne pr. time (forhold)

Beholder”evne”

?

?

?

Kommentarer til anlægget
Der er i afgang vandværk fundet indhold af nedbrydningsproduktet Desphenyl-Chloridazon (fra sprøjtemidlet
Chloridazon) over grænseværdien for drikkevand. Der er efterfølgende konstateret overskridelse af grænseværdien
for drikkevand i alle vandværkets boringer. Vandværket har dermed ikke mulighed for at producere vand fra sine
kildepladser, der overholder drikkevandskriteriet, og er derfor i gang med at finde alternative løsninger.
Større områder uden forsyning
Der er ikke større områder inden for Lindved Vandværks forsyningsområde, der mangler mulighed for forsyning
Odense Kommune har kendskab til 3 ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde, der har egen
vandforsyning.
Forbindelse til nabovandværker
Lindved Vandværk har nødforbindelse til VandCenter Syd.
Kildepladser
Lindved Vandværk har én kildeplads på vandværksgrunden. Der er tre boringer på kildepladsen, der alle er
filtersat i kvartæret. Pejlinger i vandværkets boringer og indberettede tal for den årlige indvinding viser, at
grundvandsstanden med den nuværende indvinding er stabil. Indholdet af jern, sulfat og nitrat er gennemgået i
jupiter databasen. Der er faldende nitrat og sulfatindhold i råvandet, hvilket formentlig afspejler, at indvindingen
er faldet betragteligt siden 1990’erne.
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Næsby Vandværk AMBA
Forsyningsfordeling (2016)
Parcelhuse 3888
Husstande i etageejendomme 8
Landbrug 3
Industri 111
Institutioner 33
Skoler 6
I alt 4048

Spild (2011-2016)
7,4 %

Råvand
Tilladt indvindingsmængde (m3/år)

Gennemsnitlig indvinding 2011-2016

Indvindingskapacitet (m3/time)

750.000

446.281

190

Rentvand
Filterkapacitet (m3/time)

Leveringskapacitet (m3/time)

Rentvandsbeholder (m3)

130

200

1400

Forsyningsevne pr. døgn (forhold)

Leveringsevne pr. time (forhold)

Beholder”evne”

1,7

1,96

2,18

Kommentarer til anlægget
De tre beregnede forholdstal for forsynings-, leverings- og beholderevne er alle fine. Der er således et
hensigtsmæssigt overskud på vandværkets evne til at producere og levere vand. Beholderkapaciteten er ligeledes
passende.
Vandkvalitetsmæssige forhold
Odense Kommune har gennemgået tidsserier for bl.a. ammonium, jern, nitrit, farvetal, mikrobiologiske parametre
og pesticider ved afgang vandværk. Vandværket leverer en stabil, god drikkevandskvalitet, hvor alle grænseværdier
er overholdt. Der er i afgang vandværk fundet mindre indhold af nedbrydningsproduktet Desphenyl-Chloridazon
(fra sprøjtemidlet Chloridazon). Vandværket har dog reguleret sin kildepladsstyring og er i stand til at producere
drikkevand, der overholder drikkevandskriterierne.
Større områder uden forsyning
Der er ikke større områder inden for Næsby Vandværks forsyningsområde, der mangler mulighed for forsyning
Odense Kommune har kendskab til 16 ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde, der har egen
vandforsyning.
Forbindelse til nabovandværker
Næsby Vandværk har nødforbindelse til Tarup og Søhus vandværker, samt VandCenter Syd.
Kildepladser
Næsby Vandværk har én kildeplads i den nordlige del af Næsby. Der er 7 boringer på kildepladsen, der alle er
filtersat i kvartæret. Pejlinger i vandværkets boringer og indberettede tal for den årlige indvinding viser, at
grundvandsstanden med den nuværende indvinding er stabil. Indholdet af jern, sulfat og nitrat er gennemgået i
jupiter databasen. Der er ikke fundet nitrat i boringerne. Indholdet af jern og sulfat i råvandet er enten stabilt eller
stigende, bortset fra én boring, hvor begge parametre er svagt faldende.
Der er således tegn på, at der sker oxidation af pyrit. Udviklingen af råvandskvaliteten bør følges.
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Søhus Vandværk AMBA
Forsyningsfordeling (2016)
Parcelhuse 1114
Husstande i etageejendomme 512
Gartneri 4
Industri 14
Institutioner 3
I alt 1647

Spild (2011-2016)
3,1 %

Råvand
Tilladt indvindingsmængde (m3/år)

Gennemsnitlig indvinding 2011-2016

Indvindingskapacitet (m3/time)

207.000

131.855

102

Rentvand
Filterkapacitet (m3/time)

Leveringskapacitet (m3/time)

Rentvandsbeholder (m3)

120

70

500

Forsyningsevne pr. døgn (forhold)

Leveringsevne pr. time (forhold)

Beholder”evne”

4,52

2,33

2,64

Kommentarer til anlægget
De tre beregnede forholdstal for forsynings-, leverings- og beholderevne er alle fine. Der er således et
hensigtsmæssigt overskud på vandværkets evne til at producere og levere vand. Beholderkapaciteten er ligeledes
passende.
Vandkvalitetsmæssige forhold
Odense Kommune har gennemgået tidsserier for bl.a. ammonium, jern, nitrit, farvetal, mikrobiologiske parametre
og pesticider ved afgang vandværk. Vandværket leverer en stabil, god drikkevandskvalitet, hvor alle grænseværdier
er overholdt.
Større områder uden forsyning
Der er ikke større områder inden for Søhus Vandværks forsyningsområde, der mangler mulighed for forsyning
Odense Kommune har kendskab til 2 ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde, der har egen
vandforsyning.
Forbindelse til nabovandværker
Søhus Vandværk har nødforbindelse til Næsby og Tarup Vandværk samt VandCenter Syd.
Kildepladser
Søhus Vandværk har tre kildeplads.er. En ved vandværket (tre boringer), en i en frugtplantage vest for vandværket
(to boringer) og en ca. 1 km nord for vandværket (en boring). Vandværket har i alt seks boringer, der alle er filtersat
i sandlag afsat i istiden. Pejlinger i vandværkets boringer og indberettede tal for den årlige indvinding viser, at
grundvandsstanden med den nuværende indvinding er stabil. Indholdet af jern, sulfat og nitrat er gennemgået i
jupiter databasen. Koncentrationen af sulfat i råvandet er stigende i flere boringer. Der er således tegn på
pyritoxidation, og udviklingen bør følges.
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Tarup Vandværk AMBA
Forsyningsfordeling (2016)
Parcelhuse 2547
Husstande i etageejendomme 499
Skoler 2
Institutioner 17
I alt 3161

Spild (2011-2016)
7,2 %

Råvand
Tilladt indvindingsmængde (m3/år)

Gennemsnitlig indvinding 2011-2016

Indvindingskapacitet (m3/time)

525.000

312.423

130

Rentvand
Filterkapacitet (m3/time)

Leveringskapacitet (m3/time)

Rentvandsbeholder (m3)

260

400

1800

Forsyningsevne pr. døgn (forhold)

Leveringsevne pr. time (forhold)

Beholder”evne”

2,43

5,61

4,01

Kommentarer til anlægget
De tre beregnede forholdstal for forsynings-, leverings- og beholderevne er alle fine. Der er således et
hensigtsmæssigt overskud på vandværkets evne til at producere og levere vand. Beholderkapaciteten er ligeledes
passende.
Vandkvalitetsmæssige forhold
Odense Kommune har gennemgået tidsserier for bl.a. ammonium, jern, nitrit, farvetal, mikrobiologiske parametre
og pesticider ved afgang vandværk. Vandværket leverer en stabil, god drikkevandskvalitet, hvor alle grænseværdier
er overholdt.
Større områder uden forsyning
Der er ikke større områder inden for Tarup Vandværks forsyningsområde, der mangler mulighed for forsyning
Odense Kommune har ikke kendskab til ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde, der har egen
vandforsyning.
Forbindelse til nabovandværker
Tarup Vandværk har nødforbindelse til Næsby Vandværk og VandCenter Syd.
Kildepladser
Tarup Vandværk har tre kildeplads.er. En ved vandværket (syv boringer). En i parcelhuskvarteret vest for
Tarupcentret (tre boringer) og en nord for Villestofte (en boring). Vandværket har i alt 11 boringer, der alle er
filtersat i istidens aflejringer. Pejlinger i vandværkets boringer og indberettede tal for den årlige indvinding viser,
at grundvandsstanden med den nuværende indvinding er stabil til stigende. Indholdet af jern, sulfat og nitrat er
gennemgået i jupiter databasen. I råvandet der jern-indholdet generelt stabilt, men flere boringer viser stigende
sulfatindhold. Der er således tegn på pyritoxidation og udviklingen bør følges.

52

Tidsserie for pejlinger i vandværkets boringer

Tidsserie for årlig indvinding

53

VandCenter Syd A/S
VandCenter Syd A/S er et aktieselskab, der er 100%
ejet af Odense og Nordfyns kommuner i fællesskab.

af de andre vandværker i kommunen kan nødforsyne.
Det betyder, at VandCenter Syd selv skal kunne
håndtere beredskabssituationer og ombygninger, hvor
et eller flere værker tages ud af drift i en kortere eller
længere periode. Det har hidtil ikke været et problem,
og gode eksempler er, at Holmehaveværket på grund
af ombygning har været delvis ude af drift i en længere
periode (2009-2014), og at det tidligere vandværk på
Borreby Kildeplads er lukket i 2016 selv om man først
i 2018 kan pumpe råvand ind til Dalumværket. Der er
tilstrækkeligt overskud på de enkelte kildepladser og
vandværker, til at disse situationer kan håndteres
uden problemer.

VandCenter Syd har seks vandværker med syv
kildepladser tilknyttet.
•

•

•
•
•

•

Hovedværket ligger i centrum af Odense og
behandler råvand fra Eksercermarken og
Bolbro kildepladser.
Dalumværket behandler råvand fra Dalum
kildeplads. Råvand fra Borreby Kildeplads
skal fremadrettet behandles på Dalumværket.
Lindvedværket behandler råvand fra Lindved
Kildeplads
Lundeværket ligger i Nordfyns Kommune og
behandler vand fra Lunde Kildeplads.
Holmehaveværket ligger i Assens Kommune
og behandler råvand fra Holmehave
Kildeplads.
Trøstrup og Omegns Vandværk er overtaget af
VandCenter Syd i 2017: Da vandkvaliteten i to
ud af vandværkets tre boringer er god holdes
vandværket i funktionsduelig stand indtil
videre, således at VandCenter Syd kan
supplere sin indvinding med vand fra værket.

Den nylige udfordring med desphenyl-chloridazon har
dog sat denne situation under pres, idet VandCenter
Syd har været ramt af høje koncentrationer af stoffet i
en række boringer. Kildepladserne er dog fortsat i drift,
idet det er lykkedes VandCenter Syd at fortynde med
råvand fra boringer, der stadig er uden desphenylchloridazon, så drikkevandskriteriet kan overholdes.
Det er dog klart, at situationen betyder, at kildepladserne ikke kan yde så store mængder, som
tidligere vurderet.
VandCenter Syd har på ledningsnettet to rentvandsbeholdere, der fungerer som bufferlager. Bolbro
højdebeholder er den største med et samlet volumen
på ca. 45.000 m3. Sanderum beholderen er noget
mindre med et volumen på ca. 7.400 m3. Der er
desuden rentvandsbeholdere på de enkelte vandværker.

VandCenter Syd har tilsluttet ca. 49.150 ejendomme,
hvoraf ca. 43.230 er parcelhuse, ca. 3.300 er
husstande i etageejendomme, ca. 1.900 er industrier,
og ca. 600 er institutioner.
VandCenter Syd indvinder ca. 9 mio. m3/år fra
kildepladserne på kortet til højre. Den samlede
tilladelse er på ca. 14 mio. m3/år.

VandCenter Syd gennemfører et omfattende
overvågningsprogram, hvor grundvandsstanden
pejles i både indvindings- og overvågningsboringer.
Der tages hyppige prøver i både boringer, afgang
vandværk og i ledningsnettet.

VandCenter Syd har endvidere overtaget flere
vandværker, bl.a. i Nordfyns Kommune.
Odense Kommune har en aftale med Assens
Kommune om at føre tilsyn med Holmehaveværket og
med Nordfyns Kommune om at føre tilsyn med
Lundeværket. Tilsynene omfatter tekniske tilsyn, hvor
hjemkommunerne bliver inviteret med, samt tilsyn
med analyseresultater mm., hvor hjemkommunerne
bliver underrettet ved problemer.

VandCenter Syd er opmærksom på at følge
udviklingen i grundvandets kemi på de enkelte kildepladser. For at sikre, at pumpestrategi, vedligehold og
grundvandsbeskyttelse gennemføres rettidigt, har
VandCenter Syd lavet handleplaner for de enkelte
kildepladser. Disse kan findes på www.vandcenter.dk.
Ledningsnettet er sektioneret, således at kvarterer kan
isoleres fra hinanden. VandCenter Syd er endvidere
ved at etablere UV-bestråling på særlige knudepunkter i ledningsnettet (f.eks. afgang vandværk og
afgang rentvandsbeholdere) for at sikre, at en evt.
mikrobiologisk forurening ikke kan brede sig uhindret
i store dele af ledningsnettet. Implementering af UVbestråling forventes gennemført i 2020.

VandCenter Syd er uden sammenligning det største
vandværk i Odense Kommune. VandCenter Syd står
derfor meget naturligt som backup for de andre
vandværker i kommunen, og hjælper med nødforsyning i beredskabssituationer eller ved større
ombygninger o.lign.
VandCenter Syds behov for vand er så stort, at ingen
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Oversigt over VandCenter Syds vandværker
Hovedværket

Indvindingstilladelse

3 mio m3/år

Gennemsnitlig indvinding 20132016

2,32 mio m3/år

Indvindingskapacitet (m3/time)

900

Rentvandsbeholder (m3)

1867

Der er i afgang vandværk fundet indhold af nedbrydningsproduktet Desphenyl-Chloridazon (fra sprøjtemidlet
Chloridazon). Vandværket har dog reguleret sin kildepladsstyring og er i stand til at producere drikkevand, der
overholder drikkevandskriterierne.
Dalumværket

Indvindingstilladelse

2,6 mio
Borreby)

m3/år

Gennemsnitlig indvinding 20132016

0,8 mio m3/år

Indvindingskapacitet (m3/time)

350

Rentvandsbeholder (m3)

970

(inkl.

Der er i afgang vandværk fundet indhold af nedbrydningsproduktet Desphenyl-Chloridazon (fra sprøjtemidlet
Chloridazon). Vandværket har dog reguleret sin kildepladsstyring og er i stand til at producere drikkevand, der
overholder drikkevandskriterierne.
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Lindvedværket

Indvindingstilladelse

2,1 mio m3/år

Gennemsnitlig
2013-2016

1,7 mio m3/år

indvinding

Indvindingskapacitet
(m3/time)

468

Rentvandsbeholder (m3)

1476

Der er i afgang vandværk fundet indhold af nedbrydningsproduktet Desphenyl-Chloridazon (fra sprøjtemidlet
Chloridazon). Vandværket har dog reguleret sin kildepladsstyring og er i stand til at producere drikkevand, der
overholder drikkevandskriterierne.
Holmehaveværket

Indvindingstilladelse

5,5 mio m3/år

Gennemsnitlig
2013-2016

3,5 mio m3/år

indvinding

Indvindingskapacitet
(m3/time)

900

Rentvandsbeholder (m3)

1256

Der er i afgang vandværk fundet indhold af nedbrydningsproduktet Desphenyl-Chloridazon (fra sprøjtemidlet
Chloridazon). Vandværket har dog reguleret sin kildepladsstyring og er i stand til at producere drikkevand, der
overholder drikkevandskriterierne.
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Lundeværket

Indvindingstilladelse

1 mio m3/år

Gennemsnitlig
2013-2016

0,8 mio m3/år

indvinding

Indvindingskapacitet
(m3/time)

178

Rentvandsbeholder (m3)

1000

Der er ikke fundet Desphenyl-chloridazon i afgang fra Lundeværket.
Trøstrup Vandværk

Indvindingstilladelse

200.000

Gennemsnitlig
2013-2016

133.585

indvinding

Indvindingskapacitet
(m3/time)

63

Rentvandsbeholder (m3)

300

Der er ikke fundet Desphenyl-chloridazon i afgang fra Trøstrup Vandværk.
Trøstrup og Omegns Vandværk er i 2017 overtaget af VandCenter Syd A/S. Vandværket er p.t. ikke i drift, og
forbrugerne får vand fra VandCenter Syds øvrige værker. Da VandCenter Syds grundvandsressource er under pres,
bl.a. på grund af fund af Desphenyl-Chloridazon, overvejer VandCenter Syd at revitalisere vandværket og den
tilhørende kildeplads.
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Pejlinger og indvinding
Figuren nederst viser pejlinger på Borreby Kildeplads
i sammenhæng med hvor meget der er indvundet fra
kildepladsen. Her fremgår det, at indvindingens
påvirkning af grundvandsspejlet er i samme
størrelsesorden som den påvirkning man kan se på
Eksercermarken Kildeplads.

På denne side vises udvalgte tidsserier for pejlinger og
indvinding for VandCenter Syds kildepladser. Øverste
figur viser vandstanden i en pejleboring på
Eksercermarken Kildeplads. På figuren kan man se
hvordan den kraftige indvinding af grundvand i
1970’erne har medført en afsænkning af grundvandsspejlet i magasinet. Efterhånden som indvindingen er
blevet mindre i 1990’erne og 2000’erne er grundvandsspejlet steget til normalt niveau igen.

Generelt arbejder VandCenter Syd målrettet med at
tilrettelægge indvindingen på de enkelte kildepladser
på en sådan måde, at påvirkningen af både
grundvandsstand og grundvandskemi bliver så lille
som overhovedet muligt. På den måde sikres det, at
vandindvindingen sker på en bæredygtig måde, og at
indvindingen kan ske med en meget lang tidshorisont.

På næste figur kan man se, at indholdet af chlorid og
sulfat i grundvandet på Eksercermarken Kildeplads
har været påvirket af den kraftige indvinding. Efter at
indvindingen blev begrænset falder grundvandskemien også til ro igen.
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Kortbilag 1: Vandværkernes forsyningsområder
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Kortbilag 2: Vandværker, boringer, vandledninger og forsyningsområder
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