
Borgermøde Nordfyns Vandværk

Bårdesø Forsamlingshus
d. 5. marts 2020



Program

• 1. Velkomst, præsentation af ordstyrer, referent 
og indlægsholdere ved formand Steen Madsen

• 2. Bestyrelsens status ved formand Steen Madsen
• 3. Hvad foregår der ”under jorden” på vores 

kildeplads ved Jørgen Krogh Andersen, DVN
• 3. Hvad foregår der ”under jorden” på vores 

kildeplads ved Jørgen Krogh Andersen, DVN
• 4. Fremtidens kildeplads ved Karen Damgård

Hansen, Vandnatur ApS
• Kort pause
• 5. Spørgsmål fra borgerne



Ad. 1 Velkomst

• Ordstyrer er Michael Hansen, TV2
• Referent er Maria Skou Jensen, PwC
• Jørgen Krogh Andersen, DVN
• Karen Damgård Hansen, Vandnatur ApS

• Tak til Bårdesø Forsamlingshus for at ligge hus til og 
indskrivning af medejere

• Der er ikke mulighed for at stille spørgsmål undervejs i 
de tre første indlæg

• Mødet bliver optaget lydmæssigt i forhold til referatet
• Pressen er til stede repræsenteret ved Fyens

Stiftstidende og TV2 Fyn



Praktisk info

• Vi vil meget gerne have mobilnummer og e-
mail på de af Jer, som vi ikke har det på. Send 
derfor gerne en mail med dette til: 
kontakt@nordfynsvand.dk

• Vores administrator Midt Regnskab kan 
kontaktes på: 21224880 og 
kontakt@midtregnskab.dk

• MS Revision har ikke længere noget at gøre 
med Nordfyns Vandværk



Ad. 2 Bestyrelsens status

• Hvad er der sket siden generalforsamlingen?
• Hvorfor har vi gjort, som vi har gjort?



Bestyrelsen

• På generalforsamlingen blev fem medlemmer valgt til 
bestyrelsen, samt en suppleant

• Ved konstitueringen meldte et medlem sig straks ud
• Herefter udskød vi konstitueringen til den følgende 

dag, så suppleanten kunne deltagedag, så suppleanten kunne deltage
• Forud for konstitueringen dagen efter meldte endnu et 

medlem sig ud
• Efter juridisk vejledning, så konstituerede bestyrelsen 

sig bestående af fire personer
• Vi er godt klar over, at vi arbejder i bestyrelsen, men vi 

har også et almindeligt arbejde



Overdragelse fra tidligere bestyrelse

• Desværre tog det en rum tid, inden vi fik noget 
materiale fra den tidligere bestyrelse

• Her kunne vi konstatere, at der ikke var meget 
dokumenteret fsva. aftaler med leverandører, lodsejere 
og interessenter i øvrigtog interessenter i øvrigt

• At flere ting lå lokalt på en server og ikke i skyen, og at 
der ikke lå nogen plan for udskiftning af målere etc.

• Vi kunne endvidere konstatere, at vi ikke havde og 
aldrig har haft tilladelse/dispensation til 
kulfilterrensning, selvom det står i årsrapport for 2018

• Datamaterialet på alle medejere var også mangelfuldt



Status efter overdragelse fra tidligere 
bestyrelse

• Vi har ufarligt vand, jf. den dispensation som Nordfyns 
Kommune har udstedt gældende til 1. juni 2022

• Man har selv valgt at igangsætte to boringer på Pugholm
uden at have overblik over, hvad dette vil koste, og uden at 
høre de øvrige vandværker på Nordfyn, om de vil være med

• Ingen kan garantere, at der er rent vand og påkrævet • Ingen kan garantere, at der er rent vand og påkrævet 
mængde i Pugholm

• Vi er langt bagefter med at udskifte forældede målere, der 
skulle have været færdigt i 2014

• Vi har ikke fået tjekket vores boringer, og ej heller er der 
kontraventiler herpå, hvilket muliggør sammenløb mellem 
boringer



Vejen frem
• Vi satte Pugholm på pause efter samråd med Rambøll på en sådan måde, 

at vi kunne genoptage arbejdet senere
• Vi indgik samarbejde med en rådgiver, som ikke er Rambøll eller 

VandCenter Syd
• Vi gik i gang med at få undersøgt vores nuværende boringer og sørge for, 

at de overholder gældende krav 
• Vi kontaktede et par firmaer for at få flere bud på at overtage • Vi kontaktede et par firmaer for at få flere bud på at overtage 

administrationen af vores vandværk, herunder at fremtidssikre vores 
løsninger, så data ligger i skyen

• Vi kontaktede vores lokale leverandører og sikrede, at akutte opgaver 
stadig kunne blive løst

• Vi hjemtog opgaver som rengøring, renhold og pejling
• Vi har indført et nyt kvalitets- og ledelsessystem på vandværket
• Vi orienterede Regionen om en mulig punktkildeforurening i vores 

indvindingsområde
• Vi inviterede ”rentvandnu-gruppen” til dialog, men modtog et nej tak



Hvorfor gjorde vi det?
• Vi valgte en anden rådgiver end VandCenter Syd, fordi vi tror på, at vi kan 

redde vores nuværende kildeplads, og at vi kan lave en fælles løsning 
omkring Pugholm med de andre vandværker på Nordfyn, og dermed 
bevare vores mulighed for selv at bestemme på vores vandværk

• Vi satte Pugholm på pause, så vi havde mulighed for at få de andre 
vandværker på Nordfyn med til at løfte opgaven, både i forhold til viden og 
i forhold til økonomi
Administrationen har aldrig været i udbud og virkede voldsomt dyr. • Administrationen har aldrig været i udbud og virkede voldsomt dyr. 
Ligeledes var det en meget skrøbelig løsning med en lokal server, og 
meget udokumenteret viden og aftaler

• Hvis omfanget af punktkildeforureningen er som frygtet, så påvirker det i 
den grad vores nuværende kildeplads

• Alt andet lige, så vil det være meget billigere at redde vores nuværende 
kildeplads, hvis det kan lade sig gøre. Og så kan Pugholm være en måde at 
løse udfordringen med nødforsyning på sigt.

• Vi ville have fakta på plads i forhold til vores egen kildeplads pga. risikoen 
for overløb, utætte boringer mv.



Hvad har vores handlinger medført?

• Vi har nu en handlingsplan som er godkendt af Nordfyns kommune, 
der både indeholder redning af vores nuværende kildeplads og 
videre arbejde med Pugholm i fællesskab med en række 
vandværker på Nordfyn

• Dog har vi stadig ikke lov til at benytte kulfilter til midlertidig 
vandrensning, men det vil vi ansøge om igen

• Vi har fået en væsentligt billigere administration af vores vandværk, • Vi har fået en væsentligt billigere administration af vores vandværk, 
og vi har fået flyttet flere ting i skyen, ligesom vi har øget 
datakvaliteten væsentligt

• Vi har fået testet vores boringer og monteret kontraventiler mv., så 
vi er sikre på, at vi ved, hvad vi måler på. 

• Ved at adskille vores vand i boringerne i øvre og nedre har vi 
allerede nu en signifikant effekt på vores råvand, såvel som drikke 
vand

• Vi har igangsat en række forsøg i samarbejde med Teknologisk 
Institut (TI) og Kilian Water (KW), som Jørgen vil fortælle mere om



Vores vand lige nu



Nordfyns Vandværk ligger på 1,4



Hvad så nu?
• Vi vil gerne i fællesskab med flere andre vandværker teste vandkvalitet og 

mængde på Pugholm, men har lige nu en udfordring med lodsejer. Lodsejer 
mener, at vores aftale er udløbet, og det mener vores rådgivere ikke. Vi 
håber, at lodsejer vil indgå i en dialog, i stedet for, at vi skal til at involvere 
advokater.

• Ovennævnte vandværker har givet tilsagn om, at såfremt der findes 
tilfredsstillende kvalitet og mængde, så vil man i fællesskab arbejde mod en 
løsning med ledningsføring og evt. et nyt vandværk.løsning med ledningsføring og evt. et nyt vandværk.

• Vi arbejder videre med testforsøg med TI og KW, ligesom vi vil opbygge 
nogle naturlige infiltreringszoner til det mest ”beskidte” råvand for at sikre 
vores kildeplads, også på lang sigt. Dette vil Karen fortælle mere om

• Vi ansøger igen om at opsætte et lejet kulfilter anlæg i min. et år og maks. 
til dispensationens udløb for at sikre rent vand her og nu. Det kan vi gøre til 
en pris inkl. Driftsomkostninger på cirka kr. 300 pr. måler, og anlægget kan 
placeres udenfor vandværket

• Vi vil holde Regionen op på, at punktkildeforureningen skal undersøges i 
2020

• Vi vil lave en plan for, hvordan vi får udskiftet de sidste cirka 600 målere 
asap



Økonomi

• Ingen får honorar for at arbejde i vandværkets 
bestyrelse

• Steen Madsen er ansat som vandværkspasser, og står 
samtidig for opdatering af hjemmeside, aflæsning af 
målere, alarmer, rengøring, renhold og pejling mv.. 
Lønnen udgør pt. kr. 10.000 pr. månedLønnen udgør pt. kr. 10.000 pr. måned

• Udgifterne til administration, hjemmeside, rengøring, 
renhold og pejling mv. er således faldet fra kr. cirka 
325.000 i 2018 til at være cirka 225.000 i 2020, som er 
det første hele regnskabsår for den nye bestyrelse*.

• Der tages forbehold for, at tallene ikke er 100 % sammenlignelige mellem de to år, og at 2020 ikke er 
afsluttet endnu



Regnskab og revision

• Både intern revisor og intern revisor suppleant har 
meddelt, at de ikke ønsker at varetage deres roller af 
personlige årsager. Jf. juridisk bistand er det ikke 
nødvendigt med sådanne, når regnskabet revideres af 
ekstern revisorekstern revisor

• Regnskabet for 2019 præsenteres på årets 
generalforsamling, og revideres af ekstern revisor 
Steen Søgaard

• Vi skal ikke udlevere bilag osv. til medejere, da vi skal 
overholde persondataloven, og ikke er omfattet af 
offentlighedsloven som privat vandværk.



Vedtægterne
• Det er bestyrelsens holdning, at vores vedtægter trænger til en 

opdatering:
Det bør blandt andet sikres, at større investering skal godkendes på 
en generalforsamling
Generalforsamlingen bør flyttes frem til f.eks. marts måned, da 
regnskabet følger kalenderåret.
Tilstedeværelsen af 2/3 af alle medlemmer bør diskuteres i forhold Tilstedeværelsen af 2/3 af alle medlemmer bør diskuteres i forhold 
til afstemninger
Generelt bør vedtægterne gennemskrives for læsbarhed og 
fortolkninger

I dag er det faktisk sådan ifølge vores vedtægter, at formand og et 
bestyrelsesmedlem kan beslutte en investering på flere milliarder 
kroner!!!



Ad. 3 Vores kildeplads

• Jørgen Krogh Andersen



Borgermøde d. 5/3 2020 Nordfyns 
Vandværk

1. DVN / VandNatur – Teknologisk Institut, Kilian Water, 
PC Brøndboring, NFV – kaldet arbejdsgruppen

2. Plan A, B, C – Samarbejde med NFV om at ”redde kildeplads”
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2. Plan A, B, C – Samarbejde med NFV om at ”redde kildeplads”
3. Plan A – hurtigt rent drikkevand (ansøgning til kommunen), krav 

drikkevandsbekendtgørelsen
4. Plan B – hurtig forbedring af drikkevand (trin 1) og redde 

kildepladsen på sigt (trin 2)
5. Plan C – ny kildeplads, nødforsyning – NFV samarbejder med 

andre vandværker



Arbejdsgruppen

1. DVN / VandNatur

2. Teknologisk Institut – MUDP projekt
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2. Teknologisk Institut – MUDP projekt

3. Kilian Water

4. PC Brøndboring 

5. NFV-bestyrelse – alle med kursusbevis i Ledelse & Drift og 
vandværkspasser (formand) med udvidet kursus i KUV L&D



Handlingsplan – Plan A
1. Plan A – hurtigt rent drikkevand
2. Ny ansøgning til kommunen om rensning med kul, nye 

oplysninger (leje af anlæg ca. 300 kr. pr. forbruger/år inkl. 
driftsudgifter

3. Senere ansøgning – optimeringer af vandbehandling via ny 
forskning om bakterier i vores filtre
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forskning om bakterier i vores filtre



Vandbehandling

Rentvandstanke

Råvandet iltes i bunden 
af tidligere iltningstårn.
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Rentvandstanke

Udpumpningsanlæg  



Plan B – Trin 1
1. Undersøgelser af de 4 boringers tilstand (tæthed m.m. –

sikkerhed for bakteriefrit drikkevand)

2. NFV – indført nyt system i Ledelse og drift
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3. NFV – indført ny hjemmeside med let adgang til 
drikkevandsanalyser med forklaringer

4. Undersøgelser af forskel i grundvandets kvalitet 
(dobbeltpumpninger) – der er fundet en ret stor forskel.- det 
bedste råvand anvendes til produktion af drikkevand.

5. Undersøgelserne har vist, at det mest belastede råvand (øvre 
vand) kan recirkuleres/infiltreres igen, - renses naturligt gennem 
jorden/planter/bakterier. (demoanlæg)



Oversigt kildepladsen

B4/DGU 127.223
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B3/DGU 127.72

B1/DGU 127.45

B2/DGU 127.226

Vandværket



1. Det er vigtigt med korrekt placering 
af prøvehanen

2. Filter og gruskastning skal være 
korrekt dimensioneret, og med en 
pumpe der passer til boringens 
sænkning

Overbygning : 
Terrænliggende råvandsstation 

Råvandsledning 

Prøvehane 

Ventil 

Vandmåler 

 

Prøvehane Vandmåler

Overbygning :
Terrænliggende råvandsstation

Råvandsledn
Ventil

Hvordan virker en boring ?

sænkning

3. Forerøret skal være tæt

4. Forsegling med ekspanderende ler –
bentonite hele vejen op fra filter til 
terræn

5. Det er vigtigt, at boringens DGU nr. 
er synligt ved prøvehanen

Stigrør 

Forerør 

Dykpumpe 

Filtergrus 

Filter 

Øvre grund-
vandsspejl 

Nedre grund-
vandsspejl 

Bentonite 

sandlag 

Filter

Filtergrus

Dykpumpe

Forerør

Bentonite

Stigrør

Sandlag 

Nedre grund-
vandsspejl

Øvre grund-
vandsspejl
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Boringernes tilstand

 

Ler Jernrør 

Tørbrønd Tørbrønd

• Boringerne er vandværkets livsnerve

• Vigtigt at vedligeholde boringer

K alk 

• Regelmæssigt tilsyn og egenkontrol  

• Trykprøvning af forerør, rør, m.m.

• Pejlinger i ro og i drift er vigtige
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Kemiske og biologiske processer
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Vi bruger det bedste grundvand og 
renser det mest belastede

Biozone

- øvre vand - til infiltration
- nedre vand - til vandværket
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Smeltevandssand

Filter

Pakker

Smeltevandssilt
Vandspejl

Top Filter



Hurtig forbedringer af drikkevandet
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Hurtig forbedringer af drikkevandet
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Dispensation og CD i forhold til 
sundhedsgrænsen for børn

Sundhedsgrænsen for børn 
ligger på 500 gange 
grænseværdien og for 
voksne tilsvarende 3000 
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gange grænseværdien
Det aktuelle indhold hos 
NFV ligger ca. 14 gange 
over grænseværdien.



Fremtidens kildeplads
Rød streg: planlagt infiltrationsareal for biozoner på i alt 
ca. 3 ha—kan evt, udvides/ændres 

Sort cirkel: Indre biozoner I - med maksimal infiltration -
infiltrationskapaciteten er undersøgt, og det våde efterår 
og vinter har vist, at der kan infiltreres nok vand. 

Grøn og bæredygtig redning af NFV kildeplads 
Den røde figur viser de ca. 3 ha, som kan lejes for 
foreløbig 5 år. Indenfor den røde figur udføres 
overjordiske forsøg med naturlig biorensning (mini 
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overjordiske forsøg med naturlig biorensning (mini 
vådområder, planter), som så kan overføres til større 
skala via de naturlige bio-kemiske processer i en naturlig 
rodzone. 
Målet er at infiltrere det dobbelte af indvindingen til 
forbrug, hvilket over en årrække vil skabe en buffereffekt 
i magasinet og skabe rent grundvand i fremtiden, både 
øvre og nedre rå-vand. 
Efter nogle år kan vandværket forvente at overgå til helt 
normal drift og kun ”tænde” / ”slukke” for et helt enkelt 
recirkulationsanlæg og bevare kildepladsen. 



Rensning af kildepladsen med 
planter og bakterier
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Hvem er jeg/VandNatur?
• Erfaringer med konstruerede vådområder.
• Erfaring med etablering af våd natur, med fokus på både 

renseeffekt og biodiversitet. Samarbejde med Aarhus 
Universitet, Bioscience/ferskvandsøkologi.
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Planter og vandrensning

• Rodzonen: 1 g almindelig havejord indeholder           
10-12 mio. bakterier!

• Bakterier omsætter mange typer stoffer-
også miljøfremmede  stoffer.også miljøfremmede  stoffer.

• Planter leverer organisk stof- føde for 
bakterier.

• Planteoverflader udgør bakterie levested.
• Planterødder ilter jord/sediment.
• Planterødder forbedrer jordens 

nedsivningsevne.
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Nedsivning ved NFV

• Et forsøg med at etablere vild natur med 
menneskestyret hydrologi.

• Nedsivning i terræn. Så vidt muligt udnytte 
eksisterende terræn.eksisterende terræn.

• Vandfordeling via naturlig gravitation skal sikre 
god opholdstid og udnyttelse af hele arealets 
nedsivningskapacitet.

• Vekseldrift mellem 2-4 pumpeanlæg.
• Planter fordeles efter den enkelte arts økologi.
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Naturen
• Vand er liv i landskabet!
• Siden 1800 tallet er 80-90 % af småvandhuller 

og vådområder forsvundet.
• Kildeplads nedsivning kan give gode kår for • Kildeplads nedsivning kan give gode kår for 

natur- grundvandsfødt eng.
• Varieret artssammensætning 

ved terrænforskelle i designet.
• Hydrologien kan finjusteres 

efterfølgende, for at optimere 
forholdene for beplantning
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Kunne vi ikke bare lade arealet gro 
naturligt til?

• Mere og mere der taler for at gøre en indsats 
ift. tiltagende forarmning af natur, både 
planter og det tilknyttede dyreliv. planter og det tilknyttede dyreliv. 
Minivådområder et godt eksempel.

• Det har stor betydning hvad 
der ”kommer først”.

• Kun hjemmehørende danske 
arter- og så vidt muligt lokalt 
genetisk materiale.
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Perspektiver
• Redde kildepladser.
• Nye naturområder i 

landbrugslandet, af høj 
kvalitet.kvalitet.
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Ad. 4 Fremtidens kildeplads

• Karen Damgård Hansen



10 minutters pause



Ad. 5 Spørgsmål

• Alle spørgsmål er velkomne 
• Hold venligst en god og sober tone
• Et spørgsmål ad gangen 
• Sig dit navn, inden du stiller dit spørgsmål• Sig dit navn, inden du stiller dit spørgsmål
• Kan vi ikke besvare spørgsmålet, så vender vi 

tilbage med svaret i referatet fra dette møde


