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Brev til Nordfyns Vandværk 

Med baggrund i artiklen om Nordfyns Vandværk i Fyens Stiftstidende den 12. 
september 2020, vandværkets orienteringer til forbrugerne de seneste uger og nu 
bestyrelsens beslutning om at udsætte generalforsamlingen på ubestemt tid, retter 
vi nu henvendelse til dig.

Først og fremmest opfordrer Nordfyns Kommune bestyrelsen til at afholde 
generalforsamlingen snarest muligt. Uroen omkring den ekstraordinære 
generalforsamling, og nu udskydelsen af den ordinære generalforsamling, giver 
kun anledning til endnu større frustration blandt forbrugerne. Nordfyns Kommune 
er også uforstående overfor beslutningen, når Danske Vandværker netop 
anbefaler, at generalforsamlingerne så vidt muligt afholdes. Danske Vandværker 
har tillige skrevet en vejledning om hvordan man afholder en generalforsamling i 
en corona-tid.
Henset til vandværkets situation, er en generalforsamling et oplagt sted, at få en 
dialog med forbrugerne og få truffet de beslutninger, som kan bringe vandværket 
videre. 

Dernæst er Nordfyns Kommune stærkt bekymret over den udvikling, som du i 
avisen giver udtryk for. Sammenholdt med de orienteringer du, de seneste uger 
har sendt til forbrugerne, syner det til at bestyrelsen fokuserer ensidigt på forsøg, 
med et forurenet kildefelt, fremfor den langsigtede løsning.

Udover ovennævnte, har kommunen gennem det forgangne år ikke oplevet det 
fornødne initiativ fra vandværkets side, som er nødvendigt for at sikre progression i 
sagen. Oplevelsen udspringer blandt andet af;

- det var på kommunens initiativ, at dialogen med lodsejeren ved Pugholm 
blev genoptaget.

- at Otterup Vandværk og kommunen endvidere på møde med lodsejeren den 2. 
juli 2020 var katalysator for, at lodsejeren tillod den prøvetagning, som nu er 
påbegyndt.

Samlet set efterlader det et indtryk af, at bestyrelsens fokus ikke er på en langsigtet 
løsning, som det ligger i vandværkets dispensation og den politisk vedtagne handleplan. 
Det betyder, at såfremt vandværket ikke straks viser initiativ og fremdrift i processen, så 
skrider tidsplanen for dispensationen.

Før kommunen vurderer de videre skridt, skal Nordfyns Vandværk indsende følgende 
snarest muligt og senest med de tidsfrister, som er angivet under de enkelte punkter;

- Senest den 28. september 2020 skal der indsendes en revideret tidsplan for 
udmøntning af den politisk vedtagne handleplan (vandværkets Plan C). Vi er klar 
over, at resultaterne fra vandprøverne af det nye kildefelt ikke er tilgængelige 
endnu, men der skal ligge en detaljeret tidsplan for handlinger frem til kildefeltet 
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ved Pugholm er i drift.

- Senest den 15. oktober 2020 skal der foreligge skriftlige forhåndsaftaler med 
lodsejer om brugs- og adgangsret til boringerne, såfremt der er vand af 
drikkevandskvalitet. Kan der ikke kan laves sådanne forhåndsaftaler, skal der 
fremsendes en forespørgsel om ekspropriation af området.

- Da generalforsamlingen foreløbigt er aflyst, skal vandværkets foreløbige 
regnskab for 2019 indsendes til kommunen senest den 28. september 2020.
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