
Til Borgmesteren, medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget (TM), samt Thomas Alnor og Mette Højby 
 
Vi er i den nye bestyrelse interesseret i et samarbejde med Nordfyn Kommune og TM om at skaffe rent 
drikkevand til vores ejere, så hurtigt som muligt og så billigt som muligt. Desværre oplever vi slet ikke, at 
det er Nordfyn Kommunes ønske. To medarbejdere i Natur og Miljø har øjensynligt besluttet, at vi SKAL 
bruge to boringer i Norup, som endnu ikke er testet. Så INGEN ved, om der er rent vand. Til gengæld, så ved 
både vi og de to medarbejdere, at det er en endog meget dyr løsning for ejerne af Nordfyns Vandværk. 
Endvidere er vi gentagne gange blevet mødt med, at de nye boringer også er en nødvendighed for 2-3 
andre vandværker på Nordfyn. Og vi vil gerne være med til et samarbejde med de andre vandværker, men 
vi VIL IKKE betale prisen alene. Vi har derfor efterspurgt, om vi kan få en garanti fra Nordfyn Kommune om, 
at vi ikke vil få et påbud om at skulle bruge vandet fra Norup, så andre vandværker kan få glæde af vandet, 
hvis det altså viser sig at være rent, men det vil de to førnævnte medarbejdere ikke give. At Nordfyn 
Kommunes egen advokat så har oplyst de to medarbejdere om, at dette påbud vil være svært at give, er en 
anden sag…. 
 
Vi oplever desværre, hvad vi opfatter som ren chikane fra Natur og Miljø, siden vi har taget arbejdstøjet på i 
den nye bestyrelse. For at illustrere dette, så har vi oplistet tre væsentlige begivenheder i løbet af de tre 
første måneder som ny bestyrelse: 
 
Steen Madsen modtager en opringning fra en medarbejder fra forvaltningen sent eftermiddag d. 9/12-19 
med et krav om straks at stoppe vores arbejde med at tjekke vores boringer. Dette beder Steen Madsen 
naturligvis om at få tilsendt skriftligt, og dertil spørger medarbejderen ret aggressivt om det skal forstås 
sådan, at arbejdet ikke stoppes straks efter telefonsamtalen. Steen Madsen forklarer, at han er nødt til at 
have mulighed for at se noget på skrift og træffe beslutning i samråd med bestyrelsen i Nordfyns 
Vandværk. Strakspåbuddet fremsendes senere samme dag uden klagevejledning og med begrundelse i, at 
der er lavet et nedsivningsanlæg. Som vi har orienteret kommunen om i fremsendte handlingsplan, så er vi i 
gang med at tjekke vores boringer, og har ikke etableret noget nedsivningsanlæg. Vi stiller os også 
uforstående overfor, at der skulle være tale om en væsentlig udbedring eller ændring, da der er tale om et 
tjek af vores boringer. Derfor har vi ikke søgt om tilladelse hertil. Endvidere henviser Nordfyn Kommune til, 
at der ikke må etableres nedsivningsanlæg nærmere end 300 meter, men dette hidrører nedsivningsanlæg 
af kloakvand fra enkeltejendomme. Og hvorfor finder Nordyns Kommune det nødvendigt at skrive i 
strakspåbuddet: Der er rygter om at I har haft PC brøndborer ude at ændre jeres pumper? 
 
Fredag d. 6/12-19 modtager vi en mail med, at vores handlingsplan er underkendt fra samme medarbejder. 
Ingen klagevejledning er vedhæftet, og begrundelsen er, at ikke alle alternativer er undersøgt. Vi har frist til 
3. januar 2020 til at fremsende en ny handlingsplan. Men der er ikke skrevet, hvilke alternativer, der skal 
undersøges. Den tidligere bestyrelse har fået godkendt en handlingsplan, der indeholder 3 punkter, 
fremsendt i en mail! Endvidere fremgår det af svar fra Nordfyn Kommunes egen advokat jf. aktindsigt, at 
Nordfyns Vandværk har metodefrihed i handlingsplanen. 
 
Den midlertidige tilladelse til kulfilter bliver trukket tilbage fra kommunen to dage efter, at vi på et møde 
med de førnævnte to medarbejdere, fortæller, at vi har investeret i kulfilter. Tilladelsen dækker over flere 
stoffer, og kan derfor ikke trækkes tilbage med begrundelsen, at det ene stof nu overholder 
grænseværdierne. Igen bliver denne afgørelse fremsendt uden gyldig begrundelse og klagevejledning. 
 
Et par spørgsmål trænger sig også på hos os: 
                        Hvorfor er vores handlingsplan ikke behandlet politisk? 

Hvorfor er TM orienteret om nogle manglende deadlines i nærværende handlingsplan, men 
ikke, at handlingsplanen er blevet afvist? 



Hvorfor er Nordfyn Kommune ikke interesseret i, at Nordfyns Vandværk redder vores 
nuværende kildeplads? 
Hvorfor har Nordfyn Kommune ikke reageret på viden om mulig punktkildeforening, som de 
blev orienteret om af Rambøll for lang tid siden? 
Hvorfor har Nordfyn Kommune få dage efter, at vandværkets nye bestyrelse konstituerede 
sig, skrevet til en advokat og benævnt, at den nye bestyrelse bestod af 4 storbønder? Endda, 
når det ene bestyrelsesmedlem ikke er landmand. I brevet til advokaten skriver 
medarbejderen direkte: ”Jeg forventer at samarbejdet mellem Kommune og Vandværk bliver 
et sejt træk og derfor skal jeg være skarp på mine fremtidige tiltag.” 
Hvorfor ønsker Nordfyn Kommune ikke at samarbejde med Nordfyns Vandværk? 
Mener Nordfyn Kommune, at det er økonomisk forsvarligt overfor ejerne af Nordfyns 
Vandværk, ikke i første omgang at afsøge muligheden for at redde den eksisterende 
kildeplads? Vi taler en tocifret millioninvestering til eventuel ny kildeplads. Og hertil skal 
ligges det faktum, at vores nuværende boringer ikke har været tjekket siden etableringen, 
samt at installationerne er fejlbehæftede/mangelfulde med risiko for, at vand fra boringerne 
løber sammen.  
 

Vi håber inderligt, at I kan se, at vi i bestyrelsen ønsker dialog, samarbejde og rent vand på en fornuftig 
måde, også økonomisk for vores ejere, da det er vores opdrag som bestyrelse. Vi vil helst ikke skulle bruge 
unødige ressourcer, både tidsmæssigt og økonomisk (læs: advokater) på at hævde vores ret og pligt som 
vandværk over for kommunen.  
 
Vi imødeser et samlet svar fra Nordfyn Kommune på ovenstående med dokumentation for, at ovenstående 
har været behandlet politisk og efter de forvaltningsretslige vilkår. 
 
På forhånd tak, 
Bestyrelsen i Nordfyns Vandværk 
 


