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NORDFYNS VANDVÆRK
Agernæsvej 48
5450 Otterup
v/ Steen Madsen
CVR nr. 58701718 

Indskærpelse af vilkår om indsendelse af fyldestgørende handleplan, der 
lever op til krav i påbud af 06. juni 2019, samt varsel om påbud om ny 
handleplan.

Nordfyns Vandværk har indsendt en handleplan pr. 16. september 2020. Nordfyns 
Kommune har gennemgået handleplanen og vurderer, at handleplanen ikke lever 
op til påbud af 6. juni 2019. 
På den baggrund indskærper kommunen følgende: 

Indskæpelse 
I skal udarbejde en ny fyldestgørende handle- og tidsplan, som tydeligt viser 
fremdrift for handlinger, der skal sikre at vandkvalitetskravet kan overholdes inden 
1. juni 2022 jf. påbud af 6. juni 2019.

Frist for indsendelse af ny fyldestgørende handleplan er 5. oktober 2020.

Handleplanen skal indsendes til teknisk@nordfynskommune.dk og være modtaget 
af Nordfyns Kommune senest den 5. oktober 2020.

Klagevejledning
Indskærpelsen er en tilsynsafgørelse og kan ikke påklages til anden administrativ 
myndighed. 

Varsel af påbud om ny handleplan
Hvis I ikke indsender en ny og fyldestgørende handle- og tidsplan, der opfylder 
kravene i fremsendte påbud af 6. juni 2019 inden 5. oktober 2020, overvejer 
kommunen at påbyde nedenstående handle- og tidsplan med virkning fra den 1. 
november 2020:

Nordfyns Vandværk skal følge nedenstående handle- og tidsplan frem til 1. 
juni 2022.

Løsningsmuligheder

Tidsplan Nyt kildefelt (Pugholm)

DGU nr. 128.224 og 128.225

Forbindelse til andet vandværk

(Otterup el. Lunde VCS)

November  

2020

NVV forhandler med lodsejer 

omkring køb af areal og indgår om 

muligt forhåndsaftaler med lodsejer.

Undersøgelse af mulighederne 

for tilslutningsaftale til andet 

vandværk.

http://www.nordfynskommune.dk/
mailto:dpo@nordfynskommune.dk
mailto:teknisk@nordfynskommune.dk
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December 

2020

NVV tager stilling til, om arealerne 

kan overtages gennem frivillige 

aftaler eller om jorden skal 

eksproprieres.

Hvis den udførte prøvepumpning og 

vandanalyse mod forventning viser 

afvigende resultater skal NVV 

igangsættes en længerevarende 

prøvepumpning (optil 1. mdr.) for at 

skabe større sikkerhed for at 

boringerne dels kan give den 

mængde vand der er behov for, 

dels at vandkvaliteten ikke ændres 

ved længerevarende indvinding. 

Undersøgelse af mulighederne 

for tilslutningsaftale til andet 

vandværk.

Januar 2021 Evt. prøvepumpningen forløber.

Der er forventning om at ressourcen 

er tilstede, jf. tidligere udførte 

prøvepumpning ved VCS (DGU nr. 

128.189), hvorfor NVV kan 

påbegynde projekteringen af 

tekniske anlæg og forberede 

ansøgninger til 

myndighedsbehandlingen.

Anlægsberegning af 

nødvendigt ledningsanlæg, 

trykforøger mv. udføres i 

samarbejde med forsynende 

vandværk.

Februar 2021 Resultaterne fra prøvepumpningen 

vurderes. Hvis negativ kan denne 

løsning ikke videreføres. 

Hvis positiv kan NVV færdiggøre 

projektering af tekniske anlæg og 

forberede ansøgninger til 

myndighedsbehandlingen.

Anlægsberegning af 

nødvendigt ledningsanlæg, 

trykforøger mv. udføres i 

samarbejde med forsynende 

vandværk.

Lodsejeraftaler iværksættes.

Tracering kan evt. planlægges 

i off. Jord.

Marts 2021 NVV indsender relevante 

ansøgninger i relation til 

vandindvinding, nye vandledninger 

og vandbehandlingsanlæg til 

myndighedsbehandling.

Ansøgning om 

ledningsarbejde.

April 2021 Kommunen behandler ansøgninger 

og dialog med NVV/rådgiver.

Kommunal behandling af 

ansøgning og dialog med 

NVV/andet vandværk.

Maj 2021 Kommunal behandling af 

ansøgninger og kommunen træffer 

afgørelse(r).

NNV kan udbyde anlægsarbejdet 

med evt. forbehold.

Kommunen træffer afgørelse.

Udbud af ledningsarbejde.

Juni 2021 Høringsperiode
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Juli 2021 Høringsperiode

August 2021 Anlægsarbejdet opstarter. Anlægsarbejdet opstarter.

September 

2021

Anlægsarbejde. Anlægsarbejde.

Oktober 2021 Anlægsarbejde. Anlægsarbejde.

November 

2021

Anlægsarbejde. Renskylning og indkøring.

December 

2021

Anlægsarbejde. Rent vand til forbrugerne.

Januar 2022 Anlægsarbejde.

Februar 2022-

april 2022

Indkøring af anlæg.

Maj 2022 Der er rent vand

Påbuddet vil i givet fald blive givet med hjemmel i Vandforsyningsloven1 §62 stk. 2. 
Påbuddet vil også meddeles efter §78 stk. 2 i Vandforsyningsloven, omhandlende at en 
eventuel klage ikke har opsættende virkning, da en klagesag vil hindre, at der er vand af 
drikkevandskvalitet den 1. juni 2022.

Påbuddet vil vil kunne påklages efter §78 i Vandforsyningsloven. Der vil være en 
klagevejledning.

Ret til aktindsigt og til at komme med bemærkninger
Inden kommunen beslutter, om I skal have et endeligt påbud, har I ret til at udtale jer i 
sagen2, således at jeres synspunkter kan indgå i overvejelserne om påbuddet.
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til mail: teknisk@nordfynskommune.dk
eller til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense, senest den 5. oktober 2020.

Hvis ikke I kommer med nye oplysninger inden fristens udløb, der på afgørende vis
ændrer forudsætningerne for vores vurdering, vil I modtage påbuddet kort tid efter
fristens udløb.

Venlig hilsen

Thomas Hammershøy Alnor
Miljøsagsbehandler
Direkte tlf. 51 32 42 73
talnor@nordfynskommune.dk

Kopi sendt til Skov Advokater

1 LBK nr. 118 af 22. februar 2018 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.
2 Forvaltningsloven nr. 413 af 22. april 2014
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