Agernæs d. 29. januar 2021
Orientering til medejerne af Nordfyns Vandværk
Nordfyns Vandværk meddeler med denne skrivelse, at vi på baggrund af meget positive resultater fra
prøvepumpning og vandprøver ønsker at fortsætte med at etablere vandforsyning fra de to boringer på
Pugholm til Nordfyns Vandværk. Derfor etableres en direkte forbindelse fra Pugholm til Nordfyns Vandværk
snarest muligt. Pt. foretager vi en vurdering af, om det er mest fordelagtigt at lede råvand til et renoveret
Nordfyns Vandværk, eller om vi etablerer et vandbehandlingsanlæg ved Pugholm og pumper rent vand til
Nordfyns Vandværk.
Baggrunden for denne beslutning skyldes, at opstarten af et vandsamarbejde mellem flere vandværker
(Hasmark, Tørresø, Ørritslev, Otterup og Nordfyn) på Nordfyn ikke skrider hurtigt nok frem i forhold til
tidsplanen knyttet til vores påbud om at skaffe rent vand i hanerne fra Nordfyns Kommune. De første fælles
beslutninger i vandsamarbejdet har også vist sig særdeles vanskelige at træffe, og resultatet er blevet
uhensigtsmæssige og unødig omkostningskrævende beslutninger. Vi finder det desuden usikkert, om
mandatet til at træffe beslutninger i vandsamarbejdet er tilvejebragt hos flere vandværker, og der hersker
usikkerhed om, hvorvidt de respektive bestyrelser kan træffe beslutning, eller om vedtægter først skal
ændres på generalforsamling. Pt. er det kun lovligt at gennemføre elektroniske generalforsamlinger, og det
er endog meget usikkert, hvornår fysiske generalforsamlinger igen bliver tilladt. Slutteligt anser vi det ikke
for sandsynligt, at Nordfyns Kommune vælger at forlænge nuværende dispensationer og påbud pga.
Corona, hvilket har været nævnt på sidste møde i vandsamarbejdet.
Vi mener fortsat, at et fremtidigt vandsamarbejde vil være den bedste og mest fremtidssikrede løsning for
vandværkerne på Nordfyn, herunder etablering af nødforbindelser og vi deltager fortsat gerne i dialogen
omkring et fremtidigt vandsamarbejde, når mandat og visionen er på plads. Som nævnt viser vore
undersøgelser, at der er meget vand af særdeles god kvalitet under Pugholm, så hvis andre vandværker
ønsker forsyning herfra, er de velkommen til at kontakte os for at drøfte muligheder for samarbejde.
Med ovenstående beslutning, så er vi sammen med vores rådgiver EnviDan sikre på, at vi kan overholde
gældende påbud, og at vi allerede i 2022 kan se ind i reducerede priser på drikkevand og fastafgift, samtidig
med, at vi er sikret rent drikkevand i mange år fremover.
Slutteligt en bøn til Jer alle:
Vil I kigge ekstra godt i området og indrapportere, hvis I har mistanke om ledningsbrud. Det er blot en mail
eller et telefonopkald, og så tager vi den derfra.
Vil de af Jer, der IKKE har elektronisk/fjernaflæst måler fremsende målerfabrikat og diameter på
målerbrønd, hvis I har en sådan. Det vil hjælpe os meget!
Natten mellem torsdag d. 4. og fredag d. 5. februar 2021 vil I forventeligt kunne opleve, at der bliver lukket
for vandet. Vi udfører lækagesøgning og gør det i nattetimerne for at genere færrest mulige forbrugere.
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