
Referat af bestyrelsesmøde mandag d.18/3 2019 

Tilstede var Mogens Stougard, Jens Rasmussen, Frans Tange, Palle Knudsen, Steen Rasmussen 

 

Der er fra Nordfyns kommune blevet rettet henvendelse til NFVV, hvor NFVV er blevet bedt om en udtalelse om 

vandværkets holdning vedr. en tilladelse til vandindvinding af procesvand hos Emmelev oliemølle. 

Der er uklart om det er hele forbruget af vand eller udelukkende det forbrug som skal indgå i en udvidelse. Det blev 

besluttet at bestyrelsen skal kontakte Emmelev og få klarhed over hvad det drejer sig om.  

_______ 

På baggrund af et indlæg i ”vandposten”, som Mogens kunne berette gik imod Kommunens anbefaling, af ens priser 

for alle, blev bestyrelsen enige om at undersøge muligheden for differentierede vandpriser til større forbrugere. 

_______ 

Næste punkt var drøftelse af et pilotprojekt om genskabelse af rent grundvand i næroplandet omkring de fire 

indvindingsboringer ved NFVV. 

Da Jørgen K Andersen som har udarbejdet handlingsplan og projektbeskrivelse efter flertallet i bestyrelsens holdning 

ikke skulle deltage i mødet, blev der ikke nogen reel diskussion om det faglige indhold, men udelukkende et udtryk for 

de holdninger som bestyrelsesmedlemmerne har. 

Flertallet i bestyrelsen (Mogens,Frans,Palle) tror ikke på projektet. Frans har søgt på internettet og fundet nogle 

undersøgelser fra Australien og USA, som viser at bakterierne ikke kan nå at omsætte pesticiderne. (undersøgelserne 

blev ikke fremlagt).  Frans udtalte desuden at hans planteavlskonsulent ikke kunne bekræfte nogen effekt af 

jordbakteriers effekt i bekæmpelse af pesticider. På baggrund af dette og manglende dokumentation fra andre 

vandværker ønsker man ikke at gå videre med projektet. Der er ej heller et ønske om at Jørgen K Andersen skal have 

mulighed for at fremlægge projektet for bestyrelsen eller kommunen selv om der er givet tilsagn fra bestyrelsen om 

betaling herfor.  

Det samme flertal i bestyrelsen mener ikke kommunen og Vandcenter syd vil godkende projektet. Mogens gav udtryk 

for at dette var svaret fra Nordfyns kommune efter en forespørgsel. Efter Mogens`s opfattelse er Vandcenter Syd 

overordnet myndighed på vandforsyningsområdet i Nordfyns kommune.  Dette må undersøges. 

Det er undertegnedes holdning at projektet i sig selv ikke kræver kommunens tilladelse, men at der selvfølgelig skal 

laves en handlingsplan hvor kommunen kan se at der er en plan for at få rent vand til forbrugerne. 

Jens og undertegnede er af den holdning at projektet skal afprøves. Da vi som udgangspunkt kan få 3 års dispensation 

fra kommunen, og projektet i denne periode vil projektet kunne vise resultater, vil det være en fornuftig og 

bæredygtig vej at gå.  

Bestyrelsen er blevet tilbudt projektet som et ”rent vand eller gratis”, forstået på den måde at NFVV vil stå for nogle 

begrænsede driftsomkostninger, og at eksterne parter vil have økonomisk ansvar for drift og knowhow. Hvis det 

lykkes at rense kildepladsen og skaffe rent vand inden for en aftalt periode skal NFVV betale et aftalt beløb. Hvis det 

derimod ikke lykkes at rense kildepladsen og skaffe rent vand vil det kun koste NFVV de aftalte driftsomkostninger. 

Tilbuddet blev afvist af flertallet i bestyrelsen, og det vil ikke senere være muligt at gennemføre da der er snarlig 

deadline på ansøgning om tilskud til projektet. 

Palle mener ikke at bestyrelsen kan blive stillet økonomisk ansvarlig, for at vælge den dyreste løsning da det er 

kommunens og ingeniørfirmaets anbefaling som er blevet fulgt? 



Slutteligt kunne det altså konstateres at der ikke på nogen måde kunne opnås enighed i bestyrelsen om projektet, 

men at der skal afventes flere data på området. 

NFVV vil søge kommunen om en tidsbegrænset rensning af vand ved hjælp af kul filtre på selve vandværket. Der bliver 

taget kontakt til firmaer der har specialiseret sig i rensning af vand mht. priser og muligheder. 

 

Mvh 

Steen Rasmussen 

 

 


