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Endelig vandindvindingstilladelse – Kerteminde For-
syning – Vand A/S 
 
Anlægs-ID:  (JupiterID81532, anlægsnr.: 439- 
  0001-00) 
 
Beliggenhed: matr.nr. 10a, Rynkeby By, Rynkeby  
  og  
  matr.nr. 1e, Skovsgård Hgd., Rynke 
  by 
 
Boringer:  DGU nr. 146.3367, DGU nr. 146.3538  
  og DGU nr. 146.3603 
 
Indvindingsmængde:    550.000 m³/år  
 
Gyldighed:  Tilladelsen gælder i 30 år til den 1.  
  januar 2050. Hvis tilladelsen til den  
  tid ønskes forlænget, skal der inden  
  fristens udløb søges om fornyelse af  
  tilladelsen 
 
 
Afgørelse om ikke VVM-pligt 
 
 
 
1. Kerteminde Kommunes afgørelse 
 

1.1 Endelig vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven  
 
Kerteminde Kommune giver hermed Kerteminde Forsyning – Vand A/S tilladelse til 
at indvinde grundvand til almen vandforsyning. Vilkår og bestemmelser for tilladel-
sen er beskrevet nedenfor i afsnit 2.  

 
KERTEMINDE FORSYNING - VAND A/S 
Kohaven 12 
5300 Kerteminde 
 
 



 

Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på: www.kerteminde.dk 

Side 2 af 24  
Grundvandet indvindes fra boringerne:  

• DGU nr. 146.3367 på matr.nr. 10a, Rynkeby By, Rynkeby  

• DGU nr. 146.3538 på matr.nr. 10a, Rynkeby By, Rynkeby.  

• DGU nr. 146.3603 på matr.nr. 1e, Skovsbo Hgd., Rynkeby. 
 
 
Tilladelsen gives i henhold til vandforsyningslovens1 §§20 og 21 samt miljøbeskyt-
telseslovens2 §§ 22 og 24. 
 
 
Tilladelsen erstatter følgende tilladelser: 
 

• Foreløbig vandindvindingstilladelse af 1. september 2016 fra Kerteminde 
Kommune  

• Midlertidig vandindvindingstilladelse af 29. august 2018 fra Kerteminde 
Kommune 

• Midlertidig vandindvindingstilladelse af 26. juni 2019 fra Kerteminde Kom-
mune 

 
 
 
2. Vilkår og bestemmelser 
 
2.1 Vilkår for tilladelsen fastsat efter vandforsyningsloven 
 

1. Formål 
Formålet er indvinding af vand til almen vandforsyning indenfor det vand-
forsyningsområde, der er bestemt af den til enhver tid gældende vandfor-
syningsplan. 
 

2. Boringer 
Tilladelsen gives til indvinding fra følgende boringer: 
 
Boring DGU nr. 146.3367: etableret i 2016. Boringen er 46 m dyb og er fil-
tersat fra 29 m til 37 m under terræn (Urup-magasin – smeltevandssand). 
 
Boring DGU nr. 146.3538: etableret i 2018. Boringen er 79 m dyb og er fil-
tersat fra 55 m til 60 m under terræn (mergel-magasin – Kerteminde Mer-
gel). 
 
Boring DGU nr. 146.3603: etableret i 2019. Boringen er 59 m dyb og er fil-
tersat fra 30 m til 45 m under terræn (mergel-magasin – Kerteminde Mer-
gel). 
 
Boringernes placering er vist på bilag 1 og 2 

 
 
 

                                                      
1 Lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018, Bekendtgørelse af lov om vandforsyning. 
2 Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019, Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyt-
telse. 
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Den årlige indvinding må ikke overstige 550.000 m³ fordelt på de enkelte 
boringer. 
 
Boring DGU nr. 146.3367  
 
Boring DGU nr. 146.3538 
 
Boring DGU nr. 146.3603  
 
 
Boringerne samlede ydeevne må ikke overstige 67 m³/t svarende til: 
 
Boring DGU nr. 146.3367: 30 m³/t 
 
Boring DGU nr. 146.3538:  12 m³/t 
 
Boring DGU nr. 146.3603: 25 m³/t 
 
Indvindingsboringernes pumpeydelse mv. må kun ændres efter forudgåen-
de godkendelse fra Kerteminde Kommune. 
 
Den indvundne vandmængde skal måles i hver boring for sig med en flow-
måler eller anden vandmåler med tilsvarende nøjagtighed. Kerteminde 
Kommune kan til enhver tid ændre bestemmelsen vedrørende måler 

 
4. Sløjfning af boringer 

Boringerne skal sløjfes hvis tilladelsen bortfalder eller tilbagekaldes, eller 
såfremt de bliver overflødige jf. vandforsyningslovens § 36. Hvis boringerne 
ikke er brugt i 5 på hinanden følgende år, skal de ligeledes sløjfes (vandfor-
syningslovens § 35). 

 
5. Tidsfrist (udløb af tilladelse) 

Vandindvindingstilladelse meddeles for et tidsrum af 30 år. Tilladelsen ud-
løber den 1. januar 2050. Hvis indvindingen til den tid ønskes fortsat, skal 
der inden tidsfristens udløb søges om fornyelse af tilladelsen. 
Når begge magasiner er udbygget, vil der blive udarbejdet en ny samlet 
indvindingstilladelse. 

 
6. Egenkontrol 

Vandværkets indvinding fra de tre boringer skal kontrolleres med flowmåler 
eller anden vandmåler med tilsvarende nøjagtighed, og årsindvindingen 
(opgjort fra den 1. januar til den 31. december) skal indberettes til Kerte-
minde Kommune inden den følgende 1. februar 
 
Bestemmelserne om målemetoden kan til enhver tid ændres af tilladelses-
myndigheden. 
 
Vandværket skal desuden kontrollere vandstandssænkningen i boringerne 
mindst 4 gange årligt (i januar, april, juni og oktober måned) ved at pejle bo-
ringernes vandspejl såvel i ro som under pumpning. Vandværket skal ind-
berette disse pejlinger hvert år samtidig med indberetningen af årsindvin-
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linger) 
Boringer og pumper skal indrettes således, at disse pejlinger kan finde sted. 

 
7. Anlæggets indretning 

Boringerne skal stedse være mærket med DGU-nummer. 
 
Der indvindes fra  følgende fra følgende boringer: 
 
Boring DGU nr. 146.3367: Der er installeret en dykpumpe, type SP, med en 
ydeevne på 30 m³/t  
 
Boring DGU nr. 146.3538: Der er installeret en dykpumpe, type SP, med en 
ydeevne på 12 m³/t  
 
Boring DGU nr. 146.3603: Der er installeret en dykpumpe, type SP, med en 
ydeevne på 25 m³/t  
 
Vandbehandling foregår på eksisterende vandbehandlingsanlæg på Kerte-
minde Vandværk på Vandværksvej 84, 5300 Kerteminde. 
 
Behandlingsanlægget er beskrevet i og omfattet af fortsat gældende indvin-
dingstilladelse for Kerteminde Forsyning, meddelt af Fyns Amt i august 
1996 med ændring af vilkår vedrørende driftsanalyser og pejling i septem-
ber 1999. Tilladelsen er gældende til 1. september 2026. 
 
Vandindvindingsanlægget må ikke på væsentlig måde udbedres eller æn-
dres uden tilladelse fra Kerteminde Kommune – dvs. ændringer på materiel, 
som vandet er i kontakt med fra oppumpning i boringerne til udpumpning til 
forbrugerne, og som kan have indflydelse på vandkvaliteten (f.eks. renove-
ringer, ledninger, filtre, rentvandsbeholder, rentvandspumper, vandmålere 
m.m.)  
 
Det skal bemærkes at Kerteminde Kommune den 31. juli 2019 har givet 
Kerteminde Forsyning tilladelse til etablering af råvandsledning fra borin-
gerne DGU nr. 146.3367 og DGU nr. 146.3538 ved Skovsbo til Kerteminde 
Vandværk.  
 
Udbygning  af råvandsledning til boring DGU nr. 146.3603 m.fl. i Bremer-
skov forudsætter særskilt tilladelse hertil. 

 
8. Drikkevandskvalitet og analyser 

Kvaliteten af vandet fra boringerne skal kontrolleres efter de til enhver tid 
gældende regler. 
 
Udgifterne ved prøvetagning og undersøgelserne afholdes af Kerteminde 
Forsyning – Vand A/S. 
 
Prøverne til undersøgelser udtages fra: 
1. råvandet fra de enkelte indvindingsboringer 
2. vandet der udpumpes fra vandværket 
3. vandet, der leveres til forbrugerne 
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Side 5 af 24 Prøverne skal udtages af og undersøges på miljølaboratorium, der er ak-
krediteret hertil, jf. de til enhver tid gældende regler. 

 
9. Afledning af filterskyllevand 

Afledning af filtervand fra er beskrevet i og omfattet af gældende indvin-
dingstilladelse meddelt af Fyns Amt i 1996 med senere ændring af vilkår i 
september 1999. 

 
10. Anlæggets funktion i udtagelsessituationer 

I undtagelsessituationer (driftsforstyrrelser og beredskabssituationer) skal 
den til enhver tid gældende beredskabsplan følges.  

 
11. Adgang til boringer 

Det skal sikres at Kerteminde Forsyning - Vand A/S herunder tredjepart har 
adgang til boringerne og til senere råvandsledning, f.eks. ved køb af area-
lerne, tinglysning eller anden skriftlig aftale. 

 
 
2.2 Bestemmelser efter vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven 
 
Vi gør opmærksom på følgende bestemmelser, der fastsat i vandforsyningsloven 
og miljøbeskyttelsesloven med tilhørende bestemmelser. Bestemmelserne omfat-
ter også en evt. kommende indvindingstilladelse og derved ifølge heraf udlagt bo-
ringsnært beskyttelsesområde (BNBO). Bestemmelserne kan ikke påklages. 
 

a) Den årligt indvundne vandmængde (fra den 1. januar til den 31. december) 
skal indberettes til kommunen inden den 1. februar det følgende år. Er må-
leranordningen udskiftet i årets løb, skal dette fremgå af indberetningen, jf. 
§ 23 i drikkevandsbekendtgørelsen. 

 
b) Der må kun foretages væsentlige udbedringer eller ændringer ved borin-

gerne, hvis kommunen har givet tilladelse til det, jf., § 21i vandforsynings-
loven. 

 
c) Ejeren af boringerne er ifølge vandforsyningslovens § 23 erstatningspligtig, 

hvis boringerne under udførelse eller drift skader eksisterende vandindvin-
dingsanlæg, vandløb, søer m.v. I mangel af enighed afgøres erstatnings-
spørgsmål af taksationsmyndighederne 

 
d) Tilladelsen kan tilbagekaldes af kommunen uden erstatning, såfremt tilla-

delsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger af væsentlig betydning, 
eller hvis vilkårene for tilladelsen tilsidesættes. 

 
e) Overtrædelse af vilkår fastsat i afgørelsen kan straffes efter vandforsy-

ningslovens § 84. Hvis vilkår ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes 
jævnfør lovens § 34 

 
f) Boringerne skal påsættes et blivende kotemærke (boringsfikspunkt), der 

entydigt angiver, hvor indmåling af koten for boringen foretages. Kotemær-
ket anvendes desuden til bestemmelse af pejledybde fra kotemærke til 
grundvandsspejl, jf. § 12 i boringsbekendtgørelsen. 
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Side 6 af 24 g) Kommunen fastsætter kravene til kontrol af vandkvaliteten (§7 i drikke-
vandsbekendtgørelsen). 

  
h) Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og 

offentlige formål må ikke foretages indenfor en radius af 25 m fra boringen 
(§ 21 i miljøbeskyttelsesloven). 

 
i) Indenfor boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) må der ikke til er-

hvervsmæssige og offentlige formål etableres nye vaskepladser eller ske 
opblanding af pesticider, påfyldning af pesticider, påfyldning af pesticider 
på pesticidsprøjter eller udvendig vask af pesticidsprøjter, traktorer og an-
det materiel, der har været anvendt til udbringning af pesticider (§ 21 c i 
miljøbeskyttelsesloven). 

 
j) Opblanding af pesticider, påfyldning af pesticider på pesticidsprøjter og 

udvendig vask af pesticidsprøjter, traktorer og andet materiel til erhvervs-
mæssige og offentlige formål på det areal, hvor udbringningen sker, skal 
altid finde sted i en afstand af mindst 300 m fra en boring, der indvinder 
grundvand til almene vandforsyninger (§ 21C i miljøbeskyttelsesloven). 

 
k) En vaskeplads, der benyttes til aktiviteter omfattet af l) (se ovenfor) skal al-

tid etableres mindst 50 m fra en boring, der indvinder vand til almene vand-
forsyninger (§ 21c i miljøbeskyttelsesloven). 

 
l) I medfør af § 24 i miljøbeskyttelsesloven gives (opretholdes) følgende for-

bud: 
”På arealerne hvor boringerne er etableret, er der forbud mod gødskning, 
brug af eller håndtering af pesticider, oplag eller aktiviteter, der kan forure-
ne grundvandet. Forbuddet gælder fra det øjeblik denne indvindingstilla-
delse er gældende og indtil boringerne sløjfes.” 

 
m) I medfør af miljøbeskyttelseslovens § 22 fastlægges omkring hvert indvin-

dingsanlæg  et cirkulært beskyttelsesområde med radius 300 m, indenfor 
hvilket det forbydes fremtidigt at indrette nedsivningsanlæg eller andre an-
læg, der ved udledning af væsker kan forurene grundvandet.  

 
 
Tidligere meddelte indvindingstilladelser 
Kerteminde Forsyning – Vand A/S har en gældende Indvindingstilladelse til 
800.000 m³/år. Tilladelsen er meddelt af Fyns Amt i august 1996 med ændring af 
vilkår vedrørende driftsanalyser og pejling i september 1999. 
Tilladelsen er gældende til 1. september 2026. 
 
Indvindingen i 2018 var på 610.415 m³ (Kerteminde magasinet), heraf 49.392 m³ til 
Rynkeby Vandværk. 
Indvindingen er fordelt på 8 aktive boringer i magasinet mellem Kerteminde Fjord 
og Kejrup. 
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pligt 
 
Anlægget (de tre boringer) er omfattet af planlovens3 regler om VVM-pligt jævnfør 
VVM-bekendtgørelsens4 bilag 2 pkt. 2 d) lll), da der er tale blivende anlæg til ind-
vinding af grundvand. 
Anlæg på bilag 2 er kun omfattet af VVM-pligt, hvis de konkret vurderes at kunne 
påvirke miljøet negativt i væsentlig grad. 
Kerteminde Kommune har derfor i forbindelse med tilladelserne til etablering af de 
tre boringer foretaget  VVM-screeninger for hver enkelt boring på baggrund af an-
søgninger og oplysninger i anmeldelsesskemaer. 
 
Kerteminde Kommune har truffet afgørelse om, at bore- og indvindingstilladelserne 
ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt jf. § 21 i VVM-bekendtgørelsen. 
Resultatet af VVM-screeningerne var vedlagt de meddelte tilladelser af 1. septem-
ber 2016, 29. august 2018 og 26. juni  2019. 
 
Resultatet af efterfølgende prøvepumpninger og analyser giver ikke grundlag for at 
ændre VVM-afgørelserne. 
 
Kerteminde Kommune har endvidere i forbindelse med meddelelse at tilladelse til 
etablering af råvandsledning fra de to boringer DGU nr. 146.3367 og DGU nr. 
146.3538 ved Skovsbo til Kerteminde vandværk foretaget VVM-screening. Kom-
munen traf her afgørelse om at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt. Resultatet af 
screeningen var vedlagt tilladelse af 29. august 2019. 
 
Kommunens afgørelser om ikke-VVM pligt beror også på, at Kerteminde Forsyning 
har iværksat og gennemfører et omfattende moniteringsprogram for at fremskaffe 
konkrete data til vurdering af effekten af vandindvinding fra de eksisterende og 
planlagte nye boringer i Urup-magasinet og mergelmagasinet som led i etablering 
af to nye kildepladser hhv. ved Skovsbo og i Bremerskov. 
 
Moniteringsprogrammet er udarbejdet af Orbicon A/S for Kerteminde Forsyning, og 
omfatter nærliggende beskyttet natur, beskyttede vandløb samt Natura 2000-
området Urup Dam foruden indvindingsboringer - herunder ved Flødstrup Vand-
værk i Nyborg Kommune. 
 
Kerteminde Kommune vurderer på grundlag af moniteringsprogrammet og de fore-
tagne prøvepumpninger mv. af de tre boringer, at der en høj grad af sikkerhed for 
at vandindvinding fra DGU nr. 146.3367, DGU nr. 146.3538 og DGU nr. 146.3603 
ikke vil medføre væsentlige negative effekter på beskyttet, natur, beskyttede vand-
løb samt Natura 2000 området.  
 

 
  

                                                      
3 Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018, Bekendtgørelse af lov om planlægning. 
4 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM), lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018. 
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Klage efter vandforsyningsloven 
Kommunens afgørelse kan efter vandforsyningslovens § 75 påklages til Natur- og 
Miljøklagenævnet. Klageberettigede er afgørelsens adressat og enhver, der må 
antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 
 
Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. I 
tilfælde hvor offentlig annoncering har fundet sted, regnes klagefristen fra offentlig-
gørelsen, uanset tidspunkter for eventuel individuel underretning. 
 
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter vandforsyningsloven skal være anlagt 
inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen 
offentlig bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog fra bekendtgørelsestidspunktet. 
 
 
Klage efter miljøbeskyttelsesloven 
Kommunens afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
Klageberettigede er afgørelsens adressat og enhver, der må antages at have indi-
viduel, væsentlig interesse i sagen udfald. 
 
Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. I tilfælde hvor offentlig 
annoncering har fundet sted, regnes klagefristen fra offentliggørelsen, uanset tids-
punktet for eventuel individuel underretning. 
 
Spørgsmål til prøvelse af afgørelsen efter miljøbeskyttelsesloven skal være anlagt 
inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen 
offentlig bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog fra bekendtgørelsestidspunktet. 
 
 
Klage efter planloven 
Der kan ligeledes jævnfør planlovens § 58, stk.1 klages over Kerteminde Kommu-
nes afgørelsen om at den ansøgte indvinding ikke udløser VVM-pligt, hvad angår 
retslige spørgsmål. 
 
Klageberettigede efter planloven er enhver med retlig interesse i sagens udfald 
samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har be-
skyttelse af natur og miljø eller som varetager væsentlige brugerinteresser inden 
for arealanvendelsen. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. I tilfælde hvor offentlig 
annoncering har fundet sted, regnes klagefristen fra offentliggørelsen, uanset tids-
punkter for individuel underretning. 
 
 
Søgsmål for VVM 
Vær opmærksom på planlovens § 62 om søgsmål. Heraf fremgår, at hvis afgørel-
sen ønskes afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder 
efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen beregnes fra den dato afgørelsen er offent-
liggjort på Kerteminde Kommunes hjemmeside. 
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Side 9 af 24 Indsendelse af klage 
Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den på-
klagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld. 
 
Klager skal indgives ved anvendelse af digital selvbetjening via Klageportalen. 
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på  
www.borger.dk eller www.virk.dk - typisk med NEM-ID. 
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Kla-
genævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klage-
portalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Kla-
geportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til 
kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som 
træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 
 
Klagegebyr 
Det er en betingelse for klagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler 
et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomhe-
der og organisationer. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til 
Klagenævnet. 
 
Klagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 
myndighed. For søgsmål vedrørende nævnets afgørelser gælder de regler, der er 
fastsat i den lovgivning, som afgørelsen er truffet efter. 
 
For yderligere information henvises til Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk  
 

 
5. Sagens behandling 
 
5.1 Ansøgningen 
Kerteminde Forsyning har den 28. marts 2019 ansøgt om en indvindingstilladelse i 
det primære grusmagasin i Urup-magasinet samt i mergel-magasinet.  
 
Der er endvidere ansøgt om tilladelse til permanent indvinding fra de eksisterende 
boringer DGU nr. 146.3367 og DGU nr. 146.3538. 
Efterfølgende har Kerteminde Forsyning ansøgt om tilladelse til at etablere en ny 
boring i mergel-magasinet under Bremerskov. Kerteminde Kommune gav den 26. 
juni 2019 tilladelse til etablering af boringen (DGU nr. 146.3603) 
 
Kerteminde Forsyning har efterfølgende præciseret, at der ønskes tilladelse til 
indvinding af op til 600.000 m³/år fra Urup-magasinet og op til 600.000 m³/år fra 
mergel-magasinet (Kerteminde Mergel). Indvindingen skal foregå fra to nye kilde-
pladser, som Kerteminde Forsyning ønsker at etablere henholdsvis ved Skovsbo 
og i Bremerskoven.  
 
 
Kerteminde Forsyning ønsker at tage de tre eksisterende boringer i brug som ind-
vindingsboringer primo 2020 efter positivt resultat af de gennemførte prøvepump-
ninger og undersøgelse r af grundvandskemi og hydrogeologiske forhold.  
Endelig indvindingstilladelse for de tre eksisterende boringer vil blive meddelt sær-
skilt primo 2020. 
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Side 10 af 24 Kerteminde Forsynings gældende indvindingstilladelse er på 800.000 m³/år. Tilla-
delsen er meddelt af Fyns Amt i august 1996 med ændring af vilkår vedrørende 
driftsanalyser og pejling i september 1999. 
Tilladelsen er gældende til 1. september 2026. 
På nuværende tidspunkt indvindes der ca. 600.000 m³/år fra den eksisterende 
kildeplads (Kerteminde-magasinet). 
 
Kerteminde Forsynings ønske om etablering af to nye kildepladser har baggrund i 
forureningen med pesticidet desphenyl-chloridazon, der er konstateret i boringerne 
på den nuværende kildeplads mellem Kerteminde Fjord og Kejrup.  
Forureningen med desphenyl-chloridazon har medført påbud til Kerteminde Forsy-
ning – Vand A/S om at den højst tilladelige værdi på 0,1 µg/l i vandet ved forbru-
gers taphane skal være overholdt inden den 1. september 2020. Indtil da har Ker-
teminde Forsyning – Vand A/S dispensation til at levere vand med et indhold af 
desphenyl-chloridazon under 0,8 µg/l.  
 
Idet Kerteminde-magasinet er godt ydende og udover Desphenyl-Chloridazon har 
god vandkvalitet, ønsker Kerteminde Forsyning at opretholde den eksisterende 
kildeplads ved Kejrup ønskes, så der fortsat kan indvindes fra dette magasin, dog i 
et begrænset omfang. 
 
På sigt vil Kerteminde Forsyning gerne indvinde op til 900.000 m³/år samlet fra de 
tre kildepladser, således at Munkebo-nettet også delvist kan forsynes fra Kerte-
minde Vandværk. 
 
Mulig fordeling af vandindvindingen: 

Magasin Indvindingstilladelse 
[m³/år] 

Oppumpet mængde 
[m³/år] 

Kerteminde-magasinet 800.000  100.000 

Urup-magasinet 600.000 400.000 

Mergel-magasinet 600.000 400.000 
 
 
Kerteminde Forsyning – Vand A/S har udført et omfattende prøvepumpnings- og 
undersøgelsesprogram, omfattende boringerne DGU nr. 146.3367 og DGU nr. 
146.3538 etableret i henholdsvis 2016 og 2018 samt   boringen DGU nr. 146.3603 
etableret i 2019, hvor prøvepumpning af denne boring er tilendebragt ved udgan-
gen af 2019. Desuden er der udført undersøgelsesprogrammer for andre relevante 
boringer. 
 
Orbicon A/S har som rådgiver for Kerteminde Forsyning – Vand A/S udarbejdet et 
notat (dateret 16. december 2019) vedrørende hydrogeologiske og grundvands-
kemiske forhold ved Urup magasinet og magasin i Kerteminde mergel. Notatet er 
udarbejdet som supplement til de oplysninger og beskrivelser der skal være inde-
holdt i kommende indvindingstilladelse til Kerteminde Forsyning.  
 
 
5.2 Moniteringsprogram 
 
Orbicon A/S har som rådgiver for Kerteminde Forsyning udarbejdet en plan for 
monitering af beskyttet natur, beskyttede vandløb samt Natura 2000-områder i 
forbindelse med etablering af en undersøgelsesboring og senere vandindvinding i 
Bremerskov. Endvidere dækker moniteringsplanen også vandindvinding fra de to 
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Side 11 af 24 eksisterende boringer, som Kerteminde Forsynings – Vand A/S har nord for 
Skovsbo Gods samt boringer ved Flødstrup Vandværk i Nyborg Kommune. 
  
Kerteminde Forsynings rådgiver Orbicon A/S forventer ikke umiddelbart en påvirk-
ning af Natura 2000-området ved Urup Dam fra vandindvinding fra Kerteminde-
merglen i Bremer Skov og fra Urupmagasinet (boringer ved Skovsbo og Kauslunde 
Å), men rådgiver medgiver, at det er vanskeligt med det nuværende datagrundlag 
fuldstændig at udelukke en påvirkning. 
 
Kerteminde Forsyning har derfor iværksat moniteringsprogrammet for at der ud fra 
indsamlede data fra moniteringen kan foretages en væsentlighedsvurdering af, om 
vandindvinding fra de nye kildepladser vil kunne påvirke udpegningsgrundlaget for 
Natura 2000-området samt omkringliggende beskyttet natur og vandløb m.v. 
 
Forud for ansøgningen har Kerteminde Forsyning således den 29. april 2019 frem-
sendt Orbicon A/S  udkast til moniteringsprogram for fremskaffelse af konkrete 
data til vurdering af eventuelle negative effekter på beskyttet natur, vandløb og 
Natura 2000-området Urup Dam.  
 
Orbicon A/S har den 29. maj 2019 efter spørgsmål til notat vedrørende monitering-
sprogrammet fra Kerteminde Kommune fremsendt supplerende bemærkninger til 
notatet.  
 
Moniteringsprogrammet er senest drøftet den 6. juni 2019 mellem Kerteminde For-
syning, Orbicon, Nyborg Kommune samt Kerteminde Kommune, hvor der var enig-
hed om programmets udformning og omfang samt at iværksætte det hurtigst mu-
ligt. Orbicon A/S har efterfølgende den 25. juni 2019 fremsendt revideret udkast til 
moniteringsprogram (version 3) 

 
 
5.3 Hydrogeologiske og grundvandskemiske forhold ved Urup-magasinet og 
magasin i Kerteminde Mergel 
 
Kerteminde Forsyning – Vand A/S rådgiver Orbicon A/S har udarbejdet et notat 
som supplement til de oplysninger og beskrivelser, der skal være indeholdt i ind-
vindingstilladelse til Kerteminde Forsyning. 
 
Notatet redegør for de hydrogeologiske og grundvandskemiske forhold ved Urup 
magasinet og det kommende indvindingsmagasin under Bremerskov. Kerteminde 
Kommune har valgt at indarbejde notatet i sin helhed i nærværende indvindingstil-
ladelse: 
 
Tekst i [ ] indeholder de seneste oplysninger, der er tilføjet notatet 
 
”Notat – Hydrogeologiske og grundvandskemiske forhold ved Urup magasinet og 
magasin i Kerteminde Mergel 
Notat udarbejdet af ansøgers rådgiver Orbicon A/S d.16.12.2019. 
 
Kerteminde Forsyning har etableret et større moniteringsprogram i både grund-
vandsmagasiner, vandløb og moser”. 
 
”I forbindelse med længerevarende prøvepumpninger af undersøgelsesboringer i 
hhv. Urup magasinet og Kerteminde Mergel er der indsamlet og bliver der indsam-

http://www.kerteminde.dk/


 

Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på: www.kerteminde.dk 
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gerne. Prøvepumpning af boringen i Kerteminde Mergel (DGU nr. 146.3603) blev 
afsluttet ved udgangen af december 2019, og alle indsamlede data er først til rå-
dighed i begyndelsen af januar 2020. 
 
Der foreligger dog allerede resultater fra prøvepumpningen af boringen i Urup ma-
gasinet samt en række foreløbige resultater fra pumpeforsøget i Kerteminde Mer-
gel, som sammen de geologiske informationer fra de nyeste boringer i området og 
de seneste undersøgelser af vandkemien udgør grundlaget for nærværende notat. 
 
Kerteminde Forsyning har i området etableret følgende boringer der tænkes at 
indgå i den kommende indvindingstilladelse: 
 
DGU nr. 146.3367 ved Skovsbo, filtersat i Urup Magasinet i smeltevandssand 
 
DGU nr. 146.3538 ved Skovsbo, filtersat i Kerteminde Mergel 
 
DGU nr. 146.3603 Ved Bremerskov, filtersat i Kerteminde Mergel 
 
 
Kerteminde Forsyning ønsker at etablere to kildepladser; en kildeplads med tre 
boringer filtersat i Urup Magasinet og en kildeplads med 4 boringer i Bremerskov 
filtersat i Kerteminde Mergel, suppleret med en boring DGU nr. 146.3538 ligeledes 
i Kerteminde Mergel, men beliggende nær kildepladsen til Urup magasinet. På figur 
1 er de etablerede og fremtidige boringer vist. 
 
 

http://www.kerteminde.dk/


 

Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på: www.kerteminde.dk 

Side 13 af 24 

 

Figur 1. Undersøgelsesboringer som skal indgå som fremtidige indvindingsboringer samt 

fremtidige  indvindingsboringer. Rød markering er boringer i Urup magasinet. Blå i Kerte-

minde Mergel. 

 
 
Urup Magasinet 
 
Urup Magasinet er beliggende mellem Urup og Skovsbo. Magasinet er kortlagt af 
Fyns Amt, ud fra en  
geofysisk TEM kortlægning. Der er tale om et magasin i smeltevandssand i et 
nordøst-sydvestgående strøg mellem Urup og Hannesborg. Amtet etablerede i 
2004 undersøgelsesboringen DGU nr. 146.2542 placeret centralt i det forventede 
magasin /1/. I boringen er truffet moræneler til 14 m.u.t., dog med et to meter tykt 
sand-/gruslag fra 8 – 10 m.u.t. Fra 14 m til boringens bund i 44,5 m træffes sande-
de og grusede aflejringer, der repræsenterer det primære grundvandsmagasin. 
 
I forbindelse med en kortvarig prøvepumpning af DGU nr. 146.2542 blev magasi-
nets transmissivitet bestemt til 4,68 x 10-³ m²/s i den centrale del af magasinet. 
 
Ved en indvinding på 18,6 m³/t sker der en sænkning på 1,75 m, svarende til en 
specifik kapacitet på 10,6 m³/t/m. Beregningerne fra prøvepumpningen viste, at 
hvis indvindingen ved DGU nr., 146,2542 øges fra 20 m³/t til 90 m³/t forventes 
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Side 14 af 24 sænkningen i boringen at stige til 9,5 m. Med henblik på at undgå optrængning af 
salt grundvand blev det vurderet, at vandspejlet i fremtidige indvindingsboringer 
ikke må komme under kote 4 svarende til en maksimal sænkning på ca. 6 m. En 
sådan sænkning vurderes at opnås ved en ydelse på 55 m³/t i boringen, hvilket 
svarer til en årlig indvinding på ca. 400.000 m³ /1/. 
 
Kerteminde Forsyning har i foråret 2016 etableret undersøgelsesboringen DGU nr. 
146.3367, der er placeret lidt nordøst for DGU nr. 146.2542 og Skovsbo Gods. 
Boringen er 46 meter dyb. Med en terrænkote på 9,6  DVR90 er bunden af borin-
gen i korte -36,4. Boringen er udbygget med et 225 mm filter fra 29 – 37 m.u.t. 
(kote -19,4 og -27,4). 
 
Boringen viser at der overvejende er sand og grus fra terræn og til boringens bund, 
hvor der er truffet fed ler. Der er truffet to morænelerslag indenfor de øverste 10 
meter, hhv. fra 0,4 til 4,45 m.u.t.,  og fra 7 til 8 m.u.t. 
Der er desuden et to meter tykt siltlag fra 21 til 23 m.u.t. Dæklaget er således tyn-
dere end det er set i DGU nr. 146.2542. 
 
Boringen er velydende med 30 m³/t ved en sænkning på 2,54 m.u.t. Boringen er 
artesisk med et vandspejl ca. 20 cm over terræn, svarende til kote 9,8 m. 
 
Boringens hydrauliske egenskaber blev undersøgt ved en prøvepumpning i 2016. 
Transmissiviteten er beregnet til 3,2x10-³ m²/s og en specifik kapacitet på 11,8 
m²/t/m, magasintallet er i nærliggende observationsboring bestemt til 1,24x10-³. 
Transmissiviteten og den specifikke kapacitet er i samme niveau som beregnet ved 
DGU nr. 146.2542. Sammen med den hydrauliske ledningsevne indikerer dette et 
godt ydende sandmagasin. Magasintallet viser, at magasinet er forholdsvis hurtigt 
til at reetablere sig. Dvs. at der er meget vand tilstede. /2/. Prøvepumpningen fra 
2016 har vist, at en indvinding på 30 m³/t (svarende til 267.000 m³) medfører en 
sænkning på ca. 2,5 meter i boringen samtidig med at grundvandsstanden retable-
re sig stort set indenfor 3 døgn. 
 
Boringen blev prøvepumpet i en længere periode i 2018 med 18 m³/t. Her kunne 
der beregnes en transmissivitet på 5,98x10-³ m²/s, altså endnu bedre transmissivi-
tet end tidligere beregnet, men dog i samme overordnede niveau. 
 
Lerdækket har en begrænset tykkelse vurderet ud fra boringen, men de artesiske 
og spændte forhold i magasinet betyder dog en vis beskyttelse fra terrænoverfla-
den. Lerdækket i et fremtidigt indvindingsopland, som formodes at strække sig mod 
Rynkeby, har en tykkelse i denne retning på i hvert fald 10 meter /2/. 
 
Vandkvaliteten viser en vandtype C uden nitrat og med et sulfatindhold på omkring 
100 mg/l. Der er et NVOC indhold på 3,5 mg/l og et jernindhold omkring 2,4 mg/l. 
Der er ikke fundet pesticider i boringen. 
Prøvepumpningen i 2018 har vist, at grundvandets kemiske sammensætning er 
forholdsvis konstant. Jern-, ammonium- og NVOC-indholdet har dog været afta-
gende, men kun marginalt. I nedenstående tabel 1 er vist resultaterne fra forskelli-
ge vandprøver fra boringen. 
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 24. april 18 
[mg/l] 

11. juli 18 
[mg/] 

28. august 
18 
[mg/l] 

9, oktober 18 
[mg/l] 

Chlorid 35,6 36,4 33,6 34,9 

Natrium 15,8 16 16,7 16,6 

NVOC 4,0 4,0 3,8 3,5 

Sulfat 97,1 109 100 108 

Jern 2,7 2,73 2,75 2,4 
Tabel 1. Vandprøver fra DGU nr. 146.3367. 
 
Med en indvinding på 3 boringer fordelt ud i Urup magasinet og en samlet indvin-
ding på 600.000 m³ skal der indvindes 22,5 m³/t pr. boring. Det er i notat /2/ vurde-
ret at 22,5 m³/t giver en sænkning på 1,9 m plus påvirkningen fra naboboringerne 
svarende til 0,4 m, nå boringerne placeres i en indbyrdes afstand på 200 m. 
Ved etablering af en tredje boring, der indvinder 22,5 m³/t vil der optræde en ekstra 
sænkning der påvirker de andre boringer i størrelsesordenen 0,8 m. Der vil således 
etableres en sænkning i boringerne på ca. 2,6 m, svarende til sænkningen i DGU 
nr. 146.3367 under til prøvepumpningen på 30 m³, hvor vandkemien var stabil. 
Hvis boringerne placeres tættere på hinanden stiger den gensidige påvirkning. 
 
De tidligere vurderinger i notat fra  Fyns Amt /1/, hvor der var angivet en maksimal 
indvinding på 400.000 m³ bygger på en forventning om en samlet kildeplads og 
ikke som planlagt, en kildeplads spredt ud over et større areal. 
 
Med et udgangspunkt i at vandspejlet er beliggende omkring kote 9,8 m, vurderes 
det muligt at indvinde 600.000 m³ fra minimum3 boringer uden at skabe sænk-
ningstragter, der sænke vandspejlet til under kote 4 m, som der tidligere er taget 
udgangspunkt i – og uden at påvirke vandkemien i negativ retning. 
 
Det skal understreges, at der ikke ved nogle af prøvepumpningerne er regnet på 
evt. lækage, dvs. øget grundvandsdannelse fra mere terrænnære magasiner. Lige-
som der ikke er gjort betragtninger om den samlede grundvandsdannelse til maga-
sinet. 
 
 
Magasinet i Kerteminde Mergel 
 
Kerteminde Forsyning har etableret 2 boringer til indvinding fra Kerteminde Mergel: 
DGU nr. 146.3538 ved Skovsbo, filtersat i Kerteminde Mergel fra 55 til 60 m.u.t. 
svarende til kote -45,4 og -50,4 og DGU nr. 146.3603 ved Bremerskov filtersat fra 
30-45 m.u.t. svarende til ca. -12,9 og -27,9 m. 
 
En prøvepumpning i DGU nr. 146.3538 viser der er hydraulisk kontakt mellem 
merglen og Urup magasinet. En sænkning på over 12 meter i mergelmagasinet 
påvirker Urupmagasinet med 0,4 meter. Derfor vurderes påvirkningen på Urup-
magasinet, at være meget lokalt /3/. Rovandspejlet er omkring 1,9 m.u.t., svarende 
til kote 7,7 m. 
 
Prøveboringen i DGU nr. 146.3538 viste en transmissivitet på 1,36x10-³ m²/s. 
Egensænkningen i boringen er forholdsvis stor med omkring 12 m ved pumpning 
mellem 15 og 20 m³/t /3/. 
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Prøvepumpningen viste også at der ikke var nogen påvirkning af det underliggende 
kalkmagasin ved indvinding fra Kerteminde Mergel. Der kunne heller ikke ses på-
virkninger ved Flødstrup Vandværk, der også indvinder fra Kerteminde Mergel. 
 
Vandkemisk er DGU nr. 146.3538 kendetegnet ved et højt natriumindhold omkring 
318 mg/l og et kloridindhold omkring 187 mg/l (vurderet ud fra indholdet efter en 
længerevarende prøvepumpning). 
Grundvandet er således stærkt ionbyttet. Der er ingen nitrat i vandet og kun et 
moderat sulfatindhold på 37,5 mg/l. Jern- og manganindholdet er lavt. 
 
I 2019 etableredes DGU nr. 146.3603 i Bremerskov. Geologisk er boringen ander-
ledes end DGU nr. 146.3538, således træffes Kerteminde Merglen allerede 19 m 
u.t., og boringen er således filtersat betydeligt højere. Over Kerteminde Merglen 
var der dels moræneler og smeltevandssand og – grus. Samlet er  der knap 10 m 
ler over Kerteminde Merglen her. 
 
Vandspejlet i boringen er omkring kote 9,5 m. I forbindelse med etableringen af 
boringen blev det konstateret, at vandspejlet falder med 9,2 m ved 20 m³/t. Borin-
gen har således en bedre specifik kapacitet en DGU nr. 146.3538. I forbindelse 
med en længerevarende prøvepumpning, er det konstateret at vandspejlet reelt 
kun sænkes knap 8 m ved 20 m³/t. Boringen er således blevet bedre ydende. 
 
Kerteminde Forsyning har gennemført en længerevarende prøvepumpning af bo-
ringen. Divere blev installeret den 19. august 2019 og pumpen startet den 23. sep-
tember og der blev pumpet med 20 m³/t. Der er undervejs foretaget stop af op-
pumpning og foretaget tilbagepejlingstest, hvor det måltes hvor hurtigt vandspejlet 
stiger og reetableres ved pumpestop. Dataene er i forbindelse med dette notat 
anvendt til at beregne en transmissivitet på 1,3x10-³ m²/s og en specifik kapacitet 
2,45 m³/t/m. Virkningsgrad for boringen er beregnet til 72 %. 
 
Som tidligere nævnt forventes der etableret i alt 4 boringer i Bremerskov, som 
sammen med DGU nr. 146.3538 ved Skovsbo skal kunne levere 600.000 m³ fra 
Kerteminde Merglen, hvilket svarer til en indvinding på omkring 15 m3 fra hver 
boring i Bremerskov og ca. 8 m³ fra boringen ved Skovsbo. Ved en sådan indvin-
dingsfordeling vil vandspejlet falde omkring 6-7 m  i hver boring, for både dem i 
Bremerskov  og boringen ved Skovsbo. 
 
De foreløbige resultater fra prøvepumpningen viser et stabilt vandspejl gennem 
pumpeperioderene, samtidig med at vandspejlet hurtigt reetableres, se figur der 
viser vandspejlet gennem en periode fra 19. august til 30. oktober. Pumpningen 
starter den 23. oktober. 
 
Som det fremgår stabiliseres vandspejlet hurtigt omkring kote +2 m. Der ses ingen 
knæk eller yderligere sænkninger, hvilket tyder på at der er tale om et udbredt ma-
gasin, hvor der ikke er umiddelbare hydrauliske barrierer. Ved stop af pumpe den 
16. oktober reetableredes vandspejlet meget hurtigt til omkring j kote + 9,5 m, for 
derefter fortsat at stige de følgende dage indtil pumpen startes igen. 
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Figur 2. Vandspejlsdata fra DGU nr. 146.3603. Data er ikke barometer korrigeret, hvilket kan 

være årsagen til det urolige kurveforløb. 
 
 
De grundvandskemiske forhold er undersøgt i forbindelse med prøvepumpningen. 
De foreløbige resultater, vurderet ud fra 4 prøver fra hhv. 15, juli, 9 oktober, 12. 
november og [12. december 2019], Se tabel 2. 
 
 

 15. juli [mg/l] 9. okt. [mg/l] 12. nov. 
[mg/l] 

12. dec 
[mg/l] 

Chlorid 69,8 73,7 78,7 79,9 

Natrium 207 210 193 205 

NVOC 1,9 2,3 2,5 1,8 

Calcium 8,34 9,16 10,1 11,5 

Sulfat 9,2 9,8 9,8 10,5 

Jern 0,0198 0,0262 0,0209 0,0357 

Agg. Co2 20,7 21,8 < 2 18,9 
Tabel 2. Vandprøver fra DGU nr. 146.3603 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

18-08-201928-08-201907-09-201917-09-201927-09-201907-10-201917-10-201927-10-2019

K
o
te

http://www.kerteminde.dk/


 

Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på: www.kerteminde.dk 

Side 18 af 24  
Der er tale om en anden vandkvalitet end DGU nr. 146.3538. Der er stadig tale om 
stærkt ionbyttet vand, med både chlorid- og natriumindholdet er betydelig lavere i 
boringen i Bremerskov end boringen ved Skovsbo. Sulfatindholdet er ligeledes 
lavere og viser en reduceret vandtype D. I forbindelse med prøvepumpningen ses 
en udvikling i nogle af stofferne, således stiger kloridindholdet med knap 10 mg/l, 
men koncentrationen er trods alt ikke så høj. Natriumindholdet ser ud til at falde, 
vurderet ud fra seneste analyse. De øvrige parametre er rimeligt stabile, dog ses 
en svag stigning i NVOC. At der i prøven fra 12. nov. Ikke måles aggressiv kuldio-
xid vurderes at være en fejl. Ganske vist er calciumindholdet steget en smule, men 
ikke nok til at forklare at der ikke er målt aggressiv kuldioxid. 
 
Der er ikke fundet pesticider i nogle af prøverne. 
 
Samlet er der tale om en udmærket og rimelig stabil vandkvalitet. Det er positivt at 
natrium og chlorid ikke er så højt som forventet i Kerteminde Merglen. 
 
Når pumpeforsøget er tilendebragt kan der på baggrund af pejledataene foretages 
en mere detaljeret fortolkning af Kerteminde Merglens hydrauliske parametre, her-
under lækageforhold, som kan kvalificere forventningerne til hvad der kan indvin-
des fra magasinet. Desuden vil det ud fra pejledata fra en række observationsbo-
ringer ude i oplandet, bl.a. ved Urup mose kunne vurderes i hvilket omfang indvin-
dingen ved Bremerskov påvirker ud i magasinet og omgivelserne i det hele taget. 
Vurderet ud fra de hidtidige data og prøvepumpningen af DGU nr. 146.3538 vurde-
res påvirkningerne at være begrænsede. 
 
/1/ Fyns Amt, Indsatsområde Kerteminde, Supplerende undersøgelsesboringer. 
Hedeselskabet 2004. 
 
/2/ Hydraulisk vurdering af undersøgelsesboringen 146.3367. Envidan 2016 
 
/3/ Kildepladsundersøgelse ved Skovsbo. Etablering af boring af Mergel-boringen – 
DGU nr. 146.3538 og hydrologisk tolkning af Urup-boringen – DGU nr. 146.3367. 
Envidan 2019.” 
 
 
Som anført ovenfor er der ikke fundet pesticider eller nedbrydningsprodukter i 
vandprøver (boringskontrol) udtaget fra de tre boringer. 
Seneste prøver fra boringerne DGU nr. 146.3538 og DGU nr. 146.3367 blev udta-
get 32. maj 2019. 
.Seneste prøve fra DGU nr.146.3603 blev udtaget 12. december 2019 (bilag nr. 
5.1, 5.2 – 5.3). 
 
 
Påvirkning af grundvandsmagasinet 
Da der er god afstand fra prøveboringen til det grundvandsdannende opland for 
Flødstrup Vandværk i Nyborg Kommune, forventer Kerteminde Kommune ikke at 
boringen og prøvepumpningen vil have negativ effekt på Flødstrup Vandværks 
vandindvinding. Moniteringsprogrammet vil omfatte pejling af en af Flødstrup 
Vandværks boringer for at afdække, om der trods det forventede vil være en ind-
virkning af prøvepumpningen og en evt. senere egentlig indvinding på Flødstrup 
Vandværks indvindingsboringer. 
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5.4 Påvirkning af beskyttet natur, Natura 2000-områder og habitatområder. 
 
Urup Dam 
Fra borestedet til nærmeste Natura 2000-område er der 2,3 km. Natura 2000 om-
råde nr. 113. (Habitatområde 97) omfatter Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende 
Mose og Illermose. Den nordøstlige del omfatter Urup Dam mose, der er karakteri-
seret ved at mosen kun har et tyndt tørvelag og en meget kalkrig jordbund. Det 
betyder der er udviklet store arealer med mosetypen rigkær.  
 
Som led i moniteringsplanen er der etableret en overvågningsboring ved Urup 
/Dam (DGU nr. 146.3999, som er filtersat i 15 – 17 m.u.t. og 32 – 34 m.u.t. i et 
terrænnært sandlag og i Urup-magasinet (KS3) 
Boringen skal anvendes til overvågning af grundvandsvandspejlet i de to lag, og 
har givet oplysninger om geologien på stedet. 
  
Moniteringsprogrammet omfatter desuden monitering terænnært ved pejling af 
eksisterende boringer. 
Pejlingerne i boringerne suppleres evt. med NOVANA data fra 4 vandstandsrør i 
Urup Dam, hvor er kontinuert skal måles vandstand. 
 
 
Grøfter og moser i Bremerskov. 
Moniteringsprogrammet indebærer at der opstilles midlertidige pejlerør med tryk-
måling i de tre moser i Bremerskov. Til korrelation for vandløbsovervågning og 
overvågning af vandstand i moserne anvendes upåvirkede lokaliteter i nærområ-
det. 
 
I Bremerskov suppleres med vandstandsrør der etableres i umiddelbar nærhed de 
tre § 3 beskyttede moser i skoven. Der etableres yderligere to vandstandsrør langs 
Kauslunde Å ved Bøgeskov på et § 3 område omfattende bl.a. sø og mose. 
 
Målingerne udføres vha. automatiske vandpejlere (divere), der kontinuert måler 
vandstanden hver time. 
Pejlerør med divere etableres i god tid inden pumpeforsøget og inden etablering af 
kildepladserne, så der kan tilvejebringes basismålinger for grundvandsspejlet. 
 
 
Vandløb   
Bremerskov gennemskæres af et system af render/grøfter. Grøfte-/rendesystemet i 
den nordlige ende af Bremerskov står i forbindelse med Skovsbo Skelrende som 
via et lukket vandløb har forbindelse til Rynkeby Bæk og herfra til Kauslunde Å, 
som løber til Kerteminde Bugt. 
 
Rendesystemet i den sydlige del af skoven står via et åbent vandløb i forbindelse 
med Skyllevandsrenden, der centralt i området løber mod vest til Urup Dam og 
moseområderne her. 
Ved Urup Dam løber vandet fra Skyllevandsrenden til Gels Å, som udmunder mod 
nordvest i Odense Fjord. 
 
 
Skyllevandsrenden 
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målestederne vælges Kerteminde Kommunes eksisterende vandstandsmåling nær 
krydsningen af Langeskovvej. Derved kan historikken for denne station udnyttes og 
flowmålingerne kan korreleres med vandstandsmålingerne fremover. 
 
 
Kauslunde Å 
Der gennemføres under moniteringsprogrammet flowmålinger på seks stationer 
ned gennem vandløbet fra krydsningen af Møllevejen til nedstrøms Rynkebyløbet 
ved Skovsbo. Der opstilles desuden en permanent vandløbsstation opstrøms Ryn-
kebyløbet. Der opstilles midlertidige pejlerør med trykmåling to steder i Bøgeskov 
Moser. Det forventes at de korrelerer med flowet i Kauslunde Å. 
 
Ud fra flow og vandstandsmålinger opbygges viden om Q-H relationerne, på for-
skellige årstider kan ske en beregning af vandflovet ud fra måling af vandstanden 
og Q-H relationerne på de enkelte stationer, 
 
 
Eksisterende boringer  
Der overvåges tryk med kontinuert datalogning i en række boringer beliggende i 
Nyborg Kommune. Overvågningen forudsætter at boringerne er tilgængelige, og 
der kan monteres det nødvendige udstyr. 
Det drejer sig om følgende boringer: 
DGU nr. 146.426 (åbentstående 8 meter i mergel)* 
DGU nr. 147.887 (filtersat i både smeltevandssand og i mergel) 
DGU nr. 146.536/537 (filtersat i mergel og er endvidere beskrevet i udkast til moni-
tering) 
 
* udgår af moniteringen i Nyborg Kommune. 
Det endelige valg af moniteringsboring nord for Ullerslev (Flødstrup Vandværk) 
afklares i felten af Kerteminde Forsyning og Flødstrup Vandværk. 
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 Diver i 
Terænnært 
lag 

Diver i sandma-
gasin (KS3) 

Diver i mer-
gel-magasin 

146.3603 (1. boring i 
Bremerskov) 

  X 

146.3538 (Kerteminde 
F) 

  X 

146.536 (Flødstrup VV)   X 

146.886 (Flødstrup VV)   X 

146.512 (husholdning)   X 

146.3999 (Urup Dam) X X   

146.3367 (Kerteminde 
VF) 

 X  

146.2091 (markvan-
ding) 

 X  

146.2974 (kort monite-
ringsboring) 

X   

Nyt vandstandsrør i 
Bremerskov 

X   

Nyt vandstandsrør i 
Bremerskov 

X   

Nyt vandstandsrør i 
Bremerskov 

X   

Nyt vandstandsrør ved 
mose ved 
Bøgeskov 

X   

Nyt vandstandsrør ved 
mose ved Bøgeskov 

X   

Flowmålinger i Kaus-
lunde Å 

Antal målinger aftales løbende med Kerteminde 
Kommune 

Flowmålinger i Skylle-
vandsrenden 

Antal målinger aftales løbende med Kerteminde 
Kommune** 

Tabel 3 Sammenfatning af moniteringsprogram 
 
** Målested nærmest Bremerskov udgår pga. for lille flow til vurdering af evt. på-
virkning 
 
 
Konklusion 
Kerteminde Kommune vurderer på grundlag af det moniteringsprogram, der vil 
blive iværksat, med etablering af en undersøgelsesboring ved Urup Dam, pejling af 
vandstandsrør i Urup Dam samt flowmålinger i Skyllevandsrenden og Kauslunde Å 
vil der være høj sikkerhed for at evt. negative påvirkninger af beskyttede naturom-
råder og vandløb og Bilag IV arter opdages og afværges. 
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Afstanden fra prøveboringen til andre habitatområder, som Storebælt sydøst for 
Kerteminde, eller Natura 2000-området N110 ”Odense Fjord” -  som omfatter EF-
fuglebeskyttelses område F75 og EF-habitatområde H94, er 10 km eller derover. 
Kerteminde Kommune vurderer derfor, at der ikke vil være nogen påvirkning disse 
internationale naturbeskyttelsesområder eller de arter områderne er udpeget for at 
beskytte. 
 
 
Kulturhistoriske interesser 
Afstanden til nærmeste fredede fortidsminde (gravhøj på toppen af bakke) i Kerte-
minde Kommune fra borestedet er omkring 490 m. Etableringen af boringen vil 
derfor ikke være i konflikt med beskyttelsen af fortidsmindet. 
 
 
Fredskov 
Orbicon har på vegne af Kerteminde Forsyning – Vand A/S ansøgt Miljøstyrelsen 
om dispensation efter skovloven § 38 til etablering af DGU nr. 146.3603 samt evt. 
etablering af op til tre andre boringer med overbygninger i terræn samt til lednings-
anlæg. 
 
Miljøstyrelsen har den 3. juni 2019 givet dispensation efter skovlovens § 38 til etab-
lering af undersøgelsesboringen med evt. efterfølgende ny kildeplads omfattende 
op til tre andre boringer på matr.nr. 1e Skovsbo Hgd., Rynkeby. Dispensationen 
omfatter et 25 – 50 m² fredskovspligtigt areal samt opsætning af pejlerør i tre nær-
liggende moser i oplandet til prøveboringen til monitering af vandstanden i de næ-
ste to år. 
 
 
Bilag IV-arter 
Der er ikke registreret arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, i området. 
Det vurderes, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse af plantearter eller yng-
le- eller rasteområder for de dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 
 

 
6. Forhold til vandforsyningsplan, vandplan og kommuneplan m.fl. 
 
Vandforsyningsplan 2014 – 2025 
Kommunen finder, at den endelige tilladelse til indvinding fra boring DGU nr. 
146.3367, DGU nr. 146.3538 og DGU nr. 146.3603 til brug for almen vandforsy-
ning vil medføre behov for revision eller udarbejdelse af tillæg af Kerteminde 
Kommunens Vandforsyningsplan 2014 – 2025. 
 
 
Vandplan for område nr.1.14 Storebælt 
Kommunen vurderer at indvindingen fra de to boringer ikke vil være i strid med 
Vandplan 1.14 Storebælt eller Kerteminde Kommunes vandhandleplan vedtaget i 
2015. 
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Statens grundvandskortlægning i Kerteminde Kommune har omfattet kortlæg-
ningsområderne ”Hindsholm”, Kerteminde” samt dele af ”Nyborg Vest Kortlæg-
ningsområde”. 
 
Bremerskovområdet, hvor boring DGU nr. 146.3603 er etableret, er beliggende 
mellem kortlægnings-områderne ”Kerteminde” og ”Nyborg Vest Kortlægningsom-
råde”, og bortset fra et lille område af Bremerskov længst mod syd beliggende 
uden for OSD-områderne i de to kortlægningsområder. 
 
Indvindingsboringen ligger tæt på et grundvandsskel, der forløber midt gennem 
Bremerskov lokalt i nordøstlig retning. Det ligger endvidere uden for grundvands-
dannende område og syd for magasingrænsen for Rynkeby magasinet hvorfra 
virksomheden Orana A/S indvinder og tidligere hvorfra Rynkeby Vandværk har 
indvundet drikkevand 
Bremerskovområdet er ikke omfattet af indsatsplanenerne for Kerteminde Kommu-
ne. 
 
 
Øvrige planer 
Kerteminde Kommune vurderer, at vandindvinding fra boringerne DGU nr. 
146.3367, DGU nr. 146.3538 og DGU nr. 146.3603 ikke er i strid med Kerteminde 
Kommunens spildevandsplan 2014 – 2017, med retningslinjerne i Region Syd-
danmarks Råstofplan 2008 – 2020 eller med den gældende kommuneplan 2013 – 
2025. 

 
 

7. Udtalelser i sagen 
 
Nyborg Kommunes bemærkninger til sagen 
 
Nyborg Kommune har den 17. januar 2020 udtalt: 
 
Kerteminde Forsyning har søgt om tilladelse til etablering af boringer i Urupmaga-
sin, der er et dybt sandmagasin samt i kertemindemergel under Bremerskov. Beg-
ge magasiner ligger tæt på grænsen til Nyborg Kommune, som har både naturinte-
resser og vandindvindingsinteresser i området. 
 
Kerteminde Kommune, Kerteminde Forsyning, Nyborg Kommune og Kerteminde 
Forsynings rådgiver (Orbicon) har holdt flere møder om muligheder for etablering 
af og indvinding af vand fra de 2 kildepladser under samtidig hensyntagen til områ-
dets betydelige natur- og grundvandsinteresser.  
 
Kerteminde Forsyning er Kerteminde Kommunes største almene vandforsyning. 
Forsyningen har dispensation til at levere vand med et indhold på 0,8 µg desphe-
nyl-chloridazon pr. l (dvs. 8 gange den højst tilladelige værdi) indtil den 1. septem-
ber 2020. Det er derfor af væsentlig betydning for forsyningen og forbrugerne, at 
forsyningen kan levere vand af tilfredsstillende kvalitet og i tilstrækkelig mængde.  
  
For at iagttage, om der sker påvirkning af natur- og grundvandsinteresserne, vil 
Kerteminde Forsyning foretage et omfattende overvågningsprogram af søer, mo-
ser, vandløb og grundvandsstand med en årlig vurdering af tilstand og udvikling i 
de samlede moniteringsdata, jf. afsnit 3, 5.2 og 5.4 i udkast til endelig vandindvin-
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er fastlagt i samarbejde med Nyborg Kommune og omfatter både natur- og grund-
vandslokaliteter i Nyborg Kommune, der ikke har indvendinger mod, at tilladelsen 
gives.  

 
 
8. Offentliggørelse 
Tilladelsen offentliggøres på Kerteminde Kommunes hjemmeside den 24. januar 
2020.  
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Lars Bo Holm-Andersen 
Biolog  
 
 
 
 
 
Bilag: 
 
Bilag 1     Oversigtskort 1:50.000 
Bilag 2     Oversigtskort 1:25.000 
Bilag 3     Ansøgning af 28.03.2019 om tilladelse til vandindvinding 
Bilag 3.a  Boringsområde 1.0 
Bilag 3.b  Indvindingsområde 1.0 
Bilag 4     ANMELDELSESSKEMA – screening for VVM-pligt dateret 29.03.2019 
Bilag 5.1  Analyserapport – DGU nr. 146.3367  
Bilag 5.2  Analyserapport – DGU nr. 146.3538 
Bilag 5.3  Analyserapport – DGU nr. 146.3603 
 
 
 
 
Kopi tilsendt: 
 
dn@dn.dk (Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 Køben-
havn Ø) 
kerteminde@dn.dk (Danmarks Naturfredningsforening, Kerteminde)  
fbr@fbr.dk (Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 København K) 
post@sportsfiskerforbundet.dk (Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182  
fyn@sportsfiskerforbundet.dk  
ira@nyborg.dk (Nyborg Kommune, Natur og Miljø, Torvet 1, 5800 Nyborg)  
jb@lbg.dk (Jens Belling, Skovsbovej 155, 5540 Ullerslev) 
Ejer af Haveskovvej 166, 5330 Rynkeby - Søren Lykkegaard Hansen, Revninge 
Bygade 31, 5300 Kerteminde 
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