
Kære medejere af Nordfyns Vandværk 
 
Først og fremmest vil vi ønske Jer alle en rigtig dejlig og forhåbentlig god sommer. 
 
Samtidig synes vi, at det er tid til en status fra os i bestyrelsen. Vi vil holde os på overordnet niveau og 
fortælle, hvad vi ved på nuværende tidspunkt. Samtidig vil vi understrege, at selvom der ikke ligger 
referater fra bestyrelsesmøder her igennem foråret, så har vi haft arbejdsmøder løbende. 
 
Der skal lyde en stor tak til alle fremmødte til borgermødet i marts. Vi håber, at det gav svar på, hvor vi 
gerne vil hen, hvordan vi agter at komme derhen, og hvorfor. 
 
Samtidig kan vi oplyse, at vi har det reneste vand i flere år, og ”kun” har udfordringer med et pesticid pt.. 
Et pesticid, der ikke udgør nogen sundhedsrisiko jf. Styrelsen for Patientsikkerhed. 
 
Når det er sagt, så skal der ikke være nogen tvivl om, at vejen mod rent vand stadig er fyldt med bump og 
forhindringer. 
 
Handlingsplan 
Vores handlingsplan, der blev godkendt i januar 2020 af kommunen består jo af tre delplaner, A, B og C. 
 
I forhold til plan A, så er det kommunens holdning, at rensning med kulfilter, der vil betyde øjeblikkeligt 
rent vand til alle, ikke er en mulighed. Vi vil derfor ikke pt. søge herom igen, førend kommunen 
tilkendegiver, at dette kan være en mulighed. Dette til trods for, at vi faktisk har en langt billigere løsning, 
end der tidligere har været talt om. 
 
I forhold til plan B, så blev denne jo taget ud af vores handlingsplan af kommunen i marts måned, efter at 
Fyens Stiftstidende havde skrevet, at tidsperspektivet havde ændret sig. Denne beslutning må kommunen 
og Fyens Stiftstidende stå på mål for, da vi ALDRIG har ændret på tidsperspektivet. 
 
Kommunen har også bedt os om at lovliggøre vores plan B. Vi mener principielt ikke, at vi gør noget, der 
kræver lovliggørelse, da vi blot reinfiltrere oppumpet vand for nuværende. Men vi har valgt at følge 
kommunens anvisninger for at vise, at vi ønsker at samarbejde. Endvidere har vi udvidet vores plan B med 
et anlæg, som meget gerne skulle fremrykke virkningen af reinfiltrationen. Denne lovliggørelse skulle jf. 
kommunen være en ren formalitet, og vi har nu svaret på alle kommunens spørgsmål, hvorefter vi bliver 
mødt med krav om byggetilladelse og landzone-tilladelse til en anlæg, der består af en 40 fod container. I 
øvrigt et anlæg, som blandt andet Kerteminde Forsyning har haft opstillet uden at skulle søge om noget. Vi 
håber derfor meget, at kommunen ændrer mening, og vi har bedt vores advokat undersøge, om vi vitterligt 
skal søge om byggetilladelse og landzone-tilladelse. Hele denne proces er dog desværre medvirkende til, at 
vi ikke kommer nærmere rent vand pt.. 
 
I forhold til plan C, så forholder det sig sådan, at vi er enige med en række andre vandværker om, at vi 
gerne vil lave en fælles løsning på Pugholm, såfremt der er vand i rette kvalitet og mængde. Dette har vi 
sådan set villet siden februar måned, og en løsning, som både kan løse udfordringerne med vores 
drikkevandskvalitet og kravet om nødforsyning på længere sigt. Desværre er et af medlemmerne af 
RentVandNu-gruppen ejer af jorden, hvor vores boringer er placeret. En gruppe, som ikke vil mødes med 
os, og som påstår, at de ønsker rent vand hurtigst muligt….. Lodsejer vil ikke lade os komme videre 
dernede, og har oplyst, at vi bliver politianmeldt, hvis vi arbejder videre med vores boringer dernede. Dette 
på trods af, at både Danske Vandværker og vores advokat skriftligt har forklaret, hvorfor vi har en 
gældende aftale. 
 



Lodsejer har via Otterup Vandværk dog meddelt, at vi kan købe al jorden, som vedkommende ejer til en 
pris på 2,3 mio. Dette hverken kan eller må vi dog jf. lovgivningen. Kommunen har afvist at gøre noget i 
sagen pt.. Efter denne status er skrevet, så har vi fået oplyst, at kommunen, lodsejer og Otterup Vandværk 
har haft møde om ”vores” boringer uden os. Vi har fået forskellige meldinger på, hvad der er kommet ud af 
dette møde, så det afventer vi svar på. Dog er vi forundret over, at vi ikke har været inviteret med til mødet 
af kommunen. 
 
Kort sagt er vores situation, at kommunen ved at give os en tilladelse til kulfilter, kunne give os rent vand 
NU. Plan B trækker i langdrag, i forhold til det, der jævnfør kommunen skulle være en formalitet. Og Plan C 
bremses af et medlem af RentVandNu-gruppen. 
 
Ekstraordinær generalforsamling 
Der er en række af Jer borgere, som har underskrevet et ønske om en ekstraordinær generalforsamling, og 
en række politikere har været ude efter os med riven, for ikke at lytte til dette ønske. For det første, så kan 
vi ikke indkalde til hverken en ekstraordinær eller ordinær generalforsamling pt. pga. corona. For det andet, 
så opfylder underskrifterne ikke kravet om, at det skal være klart for alle, hvad hver enkelt har skrevet 
under på, og hvorfor der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.  
 
Underskrifterne er fremsendt med et punkt til ekstraordinær generalforsamling, nemlig at overgå til Vand 
Center Syd. Vi har modtaget en række henvendelser fra folk, der har underskrevet ønsket om en 
ekstraordinær generalforsamling, men IKKE har været klar over, at eneste punkt skulle være en 
overdragelse til Vand Center Syd. 
 
Der VIL IKKE blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling. Til gengæld håber vi, at vi kan afholde vores 
”normale” generalforsamling i slutningen af september 2020.  
 
I øvrigt så vil vi bemærke, at Vand Center Syd ingen steder har givet garanti for, at de kan skaffe rent vand, 
og ej heller har oplyst til hvilken pris, såfremt de måtte overtage. Historikken mange andre steder taler dog 
sit tydelige sprog…  
 
Vi vil stadig opfordre RentVandNu-gruppen til at tage imod vores invitation til et møde, hvor vi kan få talt 
tingene igennem. Vi vil også gerne opfordre lodsejer til at rette henvendelse, så vi kan komme videre på 
Pugholm sammen med de andre vandværker. Samtidig så håber vi, at kommunen snart lader os komme 
videre med den plan, som de godkendte i januar 2020. Også her har vi gentagne gange opfordret til et 
møde, hvor vi kan få talt tingene igennem, men har endnu invitationen til gode. 
 
Vi vil også meget gerne høre fra alle andre, som har spørgsmål eller konstruktive inputs. Mail og/eller 
telefonnumre finder I på hjemmesiden. 
 
Med ønsket om en rigtig god sommer, 
 
Bestyrelsen i Nordfyns Vandværk 


