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Nordfyns Vandværk
Agernæsvej 48
Agernæs
5450  Otterup

Att. Skovadvokaterne Lisa Baun Norup og Sabine Steen-Andersen

Svar til Nordfyns Vandværk på varsel om afslag, og varsel om påbud om 
fysisk lovliggørelse af Plan B

Tak for jeres brev. Vi opfatter brevet som et høringssvar til brev af 17. marts 2020 
vedr. varsel om afslag og varsel om påbud om fysisk lovliggørelse af Plan b samt 
bemærkninger til kommunens rolle som forvaltningsmyndighed.  

Vi har noteret os jeres betragtninger, og vi er ikke enige deri. Vi har for de centrale 
punkter i jeres brev anført vores supplerende bemærkninger. Svar på 
bemærkninger er at finde i allerede fremsendt materiale. Kommunens motiver for 
handlinger, mener vi ikke, at vi er forpligtigede til at kommentere på.  

Svar på bemærkninger i brev af 20. marts 2020:
Plan A
Der er ingen tilladelse til kulfiltrering, se brev af 19. december 2019. 

Vi er godt klar over, at der er en fornyet ansøgning om kulfiltrering i ansøgning af 
2. marts 2020, hvilket vil blive behandlet særskilt. 

Plan B
Det er kommunens vurdering af ændringer kræver en tilladelse efter 
Vandforsyningsloven, hvilket der er gjort opmærksom på flere gange, bl.a. i brev af 19. 
december 2019 og i mødereferater. 

Stillingtagen til Plan B vil blive politisk behandlet den 1. april på Teknik- og Miljøudvalget. 
Her vil der blive taget stilling til om Nordfyns Kommune med baggrund i det foreliggende 
materiale ønsker at give tilladelse til plan b. I så fald, der gives tilladelse, bør 
opmærksomheden rettes mod bl.a. mail af 24. januar 2020, hvor der blev vejledt omkring 
oplysninger i ansøgningsmaterialet. 

Kommunen bestrider ikke, at der er i påbuddet om overholdelse af vandkvalitetskravene 
juni 2022 er en metodefrihed til at sikre at dette sker. Heri ligger imidlertid ikke en ret til at 
foretage ændringer der kræver tilladelse, uden en sådan tilladelse er indhentet, eller at 
vandværket har en ret til at få tilladelse til enhver ændring af vandindvindingsanlægget 
som der måtte blive søgt om. Kommunen vil således være både berettiget og forpligtet til 
at vurdere de ansøgninger om ændringer af anlægget som kommunen modtager på 
sædvanlig vis.

Plan C
Boringen ved Pugholm, som I henviser til, er ejet af VandCenter Syd A/S, og kommunen 
har således intet med den foretagne prøve at gøre. Henvendelse derom må rettes til 
VandCenter Syd. Vi forstår jeres undring omkring manglende analyse af jeres 
problemstoffer; vi må henvise til at disse er undersøgt på et tidligere tidspunkt. 

Venlig hilsen

Mette Højby

Natur- og Miljøchef

Direkte tlf. 29 74 33 84
Mail. mettep@nordfynskommune.dk
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