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Supplerende oplysninger til Plan A
Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning den 2. marts 2020 omkring Plan A i
handlingsplanen, som vi hermed kvitterer for.
Som vi har skrevet til jer tidligere, behandles denne sag særskilt. En ansøgning
skal til politisk afgørelse, da det vil være en dispensation fra kommunens
vandforsyningsplan.
Før vi kan sende den til politisk behandling er der behov for, at I belyser
ansøgningen iht. Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning 1.
Som inspirationen til jeres ansøgning, kan i læne jer op denne vejledning fra
Miljøstyrelsen. Vejledningen hedder ’Vejledning om videregående
vandbehandling’ og kan findes på dette link:
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2019/10/978-87-7038-113-0.pdf
Vejledningen giver en retning af hvad en teknisk, økonomisk og miljømæssig
redegørelse skal indeholde.
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Vi skal have et fyldestgørende ansøgningsmateriale senest 2 uger før dagsorden til
Teknik- og Miljøudvalgets møde udsendes, da vi skal nå at sagsbehandle materialet.
Næste Teknik- og Miljøudvalgsmøde er den 13. maj 2020, hvor dagsorden udsendes den
7. maj 2020.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.

-

Hvis du ønsker at sende sikker
post, skal du sende fra
”Borger.dk” eller ”Virk.dk”.

Da ansøgningen, i sit udgangspunkt, ikke er i overensstemmelse med kommunens
vandforsyningsplan, og da en ansøgning om etablering af kulfilteranlæg tidligere er
behandlet af Teknik- og Miljøudvalget i januar 2020, bedes I med ansøgningen forklare,
hvilke forhold der gør sig gældende i relation til den dispensation, som vandværket har
fra drikkevandskvaliteten.

Vi vil henvise til, at en ansøgning bør udføres med bistand fra rådgiver.
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