
Nordfyn d. 11/12-19 
Nu må chikanen fra Nordfyn Kommune stoppe!! 
 
Bestyrelsen i Nordfyns Vandværk konstituerede sig ultimo september 2019, og er siden blevet forsøgt bremset flere 
gange af Nordfyn Kommune uden faglig begrundelse og uden at overholde forvaltningsretten.  
 
Den 9. december 2019 modtager vi telefonisk et strakspåbud om at stoppe tjek af boringer, der ikke har været 
tjekket, siden de blev lavet. Strakspåbuddet fremsendes senere uden klagevejledning og med begrundelsen, at der 
er lavet nedsivningsanlæg. Som vi har orienteret kommunen om vores handlingsplan, så er vi i gang med at tjekke 
boringer.  
 
Den 6. december 2019 modtager vi en mail fra forvaltningen om, at vores handlingsplan er underkendt, igen uden 
klagevejledning. Begrundelsen er, at ikke alle alternativer er undersøgt. Det er ikke beskrevet, hvilke alternativer, 
kommunen ønsker. Handlingsplanen er ikke blevet behandlet politisk. Endvidere fremgår det af svar fra Nordfyn 
Kommunes egen advokat jf. aktindsigt, at Nordfyns Vandværk har metodefrihed i handlingsplanen. 
 
Den 14. november 2019 trækkes den midlertidige tilladelse til kulfilter tilbage. Det sker to dage efter, at vi på et 
møde med kommunen, 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 grænseværdien. Igen bliver denne afgørelse 
fremsendt uden gyldig begrundelse og klagevejledning. 
 
Vi har derfor en lang række spørgsmål til Nordfyn Kommune, og de vigtigste er: 
- Hvorfor overholder Nordfyn Kommune ikke de forvaltningsretslige regler? 
- Hvorfor har Nordfyn Kommune ikke reageret på viden om mulig punktkildeforening, som de blev orienteret om af 
Rambøll for lang tid siden? 
- Hvorfor forventer Nordfyn Kommune jf. aktindsigt få dage efter, at vandværkets nye bestyrelse konstituerede sig: 
”Jeg forventer at samarbejdet mellem Kommune og Vandværk bliver et sejt træk og derfor skal jeg være skarp på 
mine fremtidige tiltag.” 
- 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. Hertil det faktum, at vores nuværende boringer ikke har været tjekket siden etablering, 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 har efterlyst et samlet svar fra Nordfyn Kommune på ovenstående med dokumentation for, at ovenstående har 
været behandlet politisk og efter de forvaltningsretslige vilkår. 
 
Dette er en forkortet og tilrettet version af mail fremsendt til borgmesteren i Nordfyn Kommune, medlemmerne af 
Teknik- og Miljøudvalget (TM), samt Thomas Alnor og Mette Højby. Mailen kan ses i sin fulde længde på vores 
hjemmeside nordfynsvand.dk, samt på vores Facebook side. 
 
På forhånd tak, 
Bestyrelsen i Nordfyns Vandværk 
 
Steen Madsen, sm1203@hotmail.com Bestyrelsesformand i Nordfyns Vandværk 


