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Nu får Drigstrup, Bregnør og en stor bid af det nordøstlige Munkebo 
også del i det blødere og rene vand fra Kerteminde 
 
Det gode kertemindevand er på vej til Drigstrup, Bregnør og en stor del af det nordøstlige Munkebo, 
som hidtil har fået drikkevand fra Odense leveret af Kerteminde Forsyning. Her i slutningen af marts 
åbner teknikerne fra Kerteminde Forsyning for det rene og noget blødere vand, som indvindes nær 
Urup og Skovsbo Gods. Åbningen sker af tekniske årsager i støt og roligt tempo over nogle uger.  
  
Vandet fra Odense ligger på hårdhedsgrad på 16-19 °dH, mens kertemindevandet ligger på ca. 12 
°dH. Det betyder i praksis: en del mindre kalk i brusekabinen og mindre forbrug af sæbe og knofedt 
til rengøring. Og mulighed for at spare penge og mindske miljøbelastning med kemi.  
 
Direktør for Kerteminde Forsyning, Michael Høj-Larsen, fortæller: ”Når vi åbner for 
kertemindevandet i Drigstrup, Bregnør og en stor bid af Munkebo, er resultatet, at vandet bliver en 
del blødere. Det vil sige, at vandet fra Kerteminde Vandværk indeholder mindre kalk. Så 
vandkunderne i de pågældende områder kan skrue ned for brugen af shampoo, rengøringsmidler 
og vaskepulver.”  
 
Bestyrelsesformand Hans Luunbjerg tilføjer: ”Vandkunderne, der får del i vandet fra Kerteminde, må 
meget gerne genindstille selvdoserende vaskemaskiner, opvaskemaskiner og så videre. Mindre 
forbrug af sæbe og kemi er godt både for pengepund og vandmiljøer.”  
 
Kerteminde Forsyning informerer de pågældende vandkunder direkte med en sms om overgangen 
fra at få vand fra Odense, leveret af Kerteminde Forsyning, til blødere og rent vand fra Kerteminde 
Vandværk.  
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Fakta om levering af kertemindevand til Drigstrup, Bregnør og en stor del af 
det nordøstlige Munkebo: 
 

• Ca. 100.000 kubikmeter vand vil blive pumpet fra Kerteminde Vandværk til Drigstrup, Bregnør og 
en stor del af det nordøstlige Munkebo pr. år. 

• Ca. 900 kunder får blødere vand. 
• Det lilla område på kortet nedenfor viser, hvor der fremover kommer vand fra Kerteminde 

Vandværk. 
• Det grønne område er der, hvor Kerteminde Forsyning stadig leverer vand fra Odense.  
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