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Påbud om ny tids- og handleplan 

Varsel
Nordfyns Kommune har den 21. september 2020 fremsendt varsel om påbud om 
en ny tids-  og handleplan med virkning fra den 1. november 2020. 

Påbuddet blev begrundet med, at den af vandværket fremsendte tids- og 
handleplan af 16. september 2020, efter kommunen vurdering, ikke tydeliggjorde, 
at de beskrevne handlinger og tidsperspektiver vil resultere i en forbedret 
vandkvalitet, der overholder drikkevandskvalitetskravene inden den 1. juni 2022.

I varslet blev der givet en frist frem til den 5. oktober 2020 til at indsende eventuelle 
bemærkninger. 

Den 5. oktober 2020 har EnviDan, på vegne af Nordfyns Vandværk, indsendt en ny 
tids- og handleplan, der tydeliggør at vandværket kan nå at forbedre vandkvaliteten 
inden den 1. juni 2022. 

Nordfyns Kommune vil gerne imødekomme vandværkets bemærkninger og den 
indsendte tids- og handleplan som er politisk godkendt på Teknik- og Miljøudvalget 
den 7. oktober 2020. Den indsendte tids- og handleplan vil blive givet som påbud 
og erstatter dermed den varslede tids- og handleplan.

Påbud
Nordfyns Kommune meddeler hermed påbud om, at Nordfyns Vandværk skal følge 
nedenstående tids- og handleplan med henblik på at sikre overholdelse af 
drikkevandskvalitetskraven jf. drikkkevandsbekendtgørelsen1 senest den 1. juni 2022.

Påbuddet gives i henhold til § 62, stk. 1 i vandforsyningsloven2.

Sagens faktuelle baggrund og begrundelse for Nordfyns Kommunes afgørelse følger 
nedenfor.

1 Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg BEK nr. 1070 af 28. oktober 2019
2 Lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning m.v.

http://www.nordfynskommune.dk/
mailto:dpo@nordfynskommune.dk
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Aktivitet Start Slut
1 Ressourcen

1.1 Lodsejeraftale 5/10 2020 15/11 2020
1.2 Vurderinger af eks. oplysninger 12/10 2020 25/10 2020
1.3 Design af prøvepumpning 26/10 2020 1/11 2020
1.4 Midlertidig tilladelse til vandindvinding og udledning 2/11 2020 15/11 2020
1.5 Prøvepumpning 16/11 2020 31/1 2021
1.6 Ansøgning og behandling af indvindingstilladelse 25/1 2021 14/3 2021
2 Udførelse af tekniske anlæg

2.1 Design af kildeplads 1/2 2021 21/2 2021
2.2 Design af Vandbehandling 1/2 2021 21/2 2021

2.3
Byggetilladelse ansøgning og myndighedsbehandling, 
heri indgår 8 uger til høring og klagefrist

15/2 2021 2/5 2021

2.4 Tilladelse til udledning af skyllevand 15/2 2021 2/5 2021
2.5 Udbud af entrepriser 8/3 2021 14/3 2021
2.5 Udførelse af vandværksanlæg 3/5 2021 19/9 2021
2.6 Indkøring af vandværk 23/8 2021 30/1 2022

Aflevering af indvindings- og behandlingsanlæg 24/1 2022 6/2 2022
3 Transport af rentvand 

3.1 Lokalisering af eksisterende vandledning 8/3 2021 18/4 2021
3.2 Design af rentvandsledning incl. LER 5/4 2021 18/4 2021
3.3 Grave og krydsningstilladelser 19/4 2021 6/5 2021
3.4 Indgåelse af lodsejeraftaler 31/5 2021 27/6 2021
3.5 Udarbejdelse af deklarationer 21/6 2021 4/7 2021
3.6 Tinglysning 18/6 2021 11/7 2021
3.7 Udbud af ledningsentreprise 12/7 2021 8/8 2021
3.8 Udførelse af ledningsarbejde 9/8 2021 5/12 2021
3.9 Tilkobling til eksisterende beholderanlæg 22/11 2021 12/12 2021

3.10 Rengøring og opstart 22/11 2021 23/1 2022
3.11 Dokumentation af rent vand ved forbruger 21/1 2022 6/2 2022

4 Øvrige aktiviteter
4.1 Belysning af interesse for vandsamarbejde 26/10 2020 ukendt
4.2 Møder efter aftale, som udgangspunkt hver 4. uge

Baggrund
Nordfyns Vandværk har siden 2017 overskredet grænseværdien for nedbrydningsprodukterne 
CGA108906, desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon. Vandværket kan ikke 
nødforsynes og derfor meddelte Nordfyns Kommune, i samråd med Styrelsen for 
Patientsikkerhed, en dispensation fra drikkevandskvalitetskravene for de 3 nævnte stoffer og 
et påbud om at forbedre vandkvaliteten. 

Påbuddet af 6. juni 2019 lyder:

Vandkvaliteten skal forbedres, så den højst tilladelige værdi på 0,1 µg/l, for 
desphenyl-chloridazon, methyl-desphenyl-chloridazon og CGA108906 ved 
forbrugers taphane kan overholdes. 

De nødvendige udbedrende foranstaltninger skal være foretaget og indkørt, så de 
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højst tilladelige værdier er overholdt senest den 1. juni 2022.

Vandværket skal orientere forbrugerne om drikkevandets indhold af pesticider og 
nedbrydningsprodukter i forbindelse med den generelle information til forbrugerne. 

Nordfyns Vandværk har den 16. september 2020 indsendt en tids- og handleplan, der ikke 
tydeliggjorde at vandkvaliteten ville kunne overholdes ved forbrugerens taphane den 1. juni 
2022. Af de grunde indskærpede Nordfyns Kommune den 21. september 2020 påbuddet af 6. 
juni 2019 og varslede et påbud om en ny tids- og handleplan.

Begrundelse
Det følger af drikkevandskvalitetsbekendtgørelsens § 18, stk. 5, at kommunen i 
dispensationsperioden skal føre tilsyn med de udbedrende foranstaltninger, der er påbudt, jf. 
vandforsyningslovens § 62, stk. 1, for at fastslå, om der er gjort tilstrækkelige fremskridt.

Hvis der ikke er gjort tilstrækkelige fremskridt, er Nordfyns Kommune som tilsynsmyndighed 
forpligtet til at skride ind med henblik på at sikre, at drikkevandskvalitetskravene opfyldes 
inden udløb af dispensationsperioden. Nordfyns Kommune kan i den forbindelse blandt andet 
indskærpe, at det allerede meddelte påbud skal overholdes, foretage politianmeldelse eller om 
nødvendigt meddele fornyet påbud efter vandforsyningslovens § 62, stk. 1, jf. Vejledning om 
vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, side 49.

Nordfyns Kommune har med henblik på dette tilsyn løbende vurderet Nordfyns Vandværks 
handleplaner. Kommunen har senest den 21. september 2020 indskærpet, at der skal 
foreligge en tids- og handleplan, som tydeligt viser fremdrift, der sikrer, at 
drikkevandskvalitetskravene kan overholdes inden 1. juni 2022. Nordfyns Kommune fastsatte 
frist herfor til den 5. oktober 2020.

EnviDan har den 5. oktober 2020, på vegne af Nordfyns Vandværk, indsendt en tids- og 
handleplan. Nordfyns Kommune vurderer, at den indsendte tids- og handleplan viser, at der 
kan sikres vand af drikkevandskvalitet inden den 1. juni 2022.
Den indsendte tids- og handleplan er politisk godkendt på Teknik- og Miljøudvalget den 7. 
oktober 2020. 

Nordfyns Kommune vurderer på denne baggrund, at det er nødvendigt at meddele et 
supplerende påbud efter vandforsyningslovens § 62, stk. 1, således at det sikres, at den 
indsendte tids- og handleplan følges og sikrer opfyldelsen af drikkevandskvalitetskravene. 
Nordfyns Kommune har i den forbindelse lagt vægt på ovennævnte vurdering samt det 
forhold, at den i 2019 meddelte dispensation kun vil kunne forlænges i ganske særlige 
tilfælde, hvorfor det er nødvendigt, at indsatsen nu koncentreres om løsningsmuligheder, som 
har udsigt til at kunne løse drikkevandskvalitetsproblemerne inden for dispensationsperioden.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at nærværende påbud er et supplement til det allerede 
meddelte påbud af 6. juni 2019. Det endelige mål er således fortsat, at 
drikkevandskvalitetskravene opfyldes inden 1. juni 2022. Hvis Nordfyns Vandværk på et 
tidspunkt dokumenterer, at drikkevandskvalitetskravene er opfyldt som følge af en anden 
indsats, vil kommunen kunne træffe afgørelse om, at nærværende påbud bortfalder.
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Klage- og søgsmålsvejledning
Hvis I ønsker at klage over påbuddet, kan I klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. § 
75 i vandforsyningsloven. I klager via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af 
Nævnenes Hus. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. 

I logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom I plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes 
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, 
når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når I klager, skal I betale et 
gebyr på kr. 900 for private og 1.800 kr. for virksomheder og foreninger. I betaler gebyret 
med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis I ønsker at blive 
fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til den 
myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter 
anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt 
jeres anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Nærværende afgørelse kan indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af denne 
afgørelse skal anlægges senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. vandfor-
syningslovens § 81, stk. 1.

Afgørelse om ikke opsættende virkning af klage
I henhold til vandforsyningslovens § 78, stk. 1, har klage over påbud opsættende 
virkning. Den myndighed, der træffer afgørelse om påbud eller forbud, kan dog beslutte, 
at klage ikke skal have opsættende virkning, når særlige grunde taler derfor, jf. § 78, stk. 
2.

Nordfyns Kommune træffer hermed afgørelse om, at klage over nærværende afgørelse 
ikke skal have opsættende virkning, jf. § 78, stk. 2.

Nordfyns Kommune lægger herved vægt på, at der foreligger et særligt tilfælde, idet en 
klage med opsættende virkning vil forsinke gennemførelsen af tids- og handleplanen i en 
sådan grad, at det vil være vanskeligt eller umuligt at sikre opfyldelse af 
drikkevandskvalitetskravene inden for dispensationsfristen, samt at det kræver ”ganske 
særlige tilfælde” samt en tiltrædelse fra både Miljøstyrelsen og EU-Kommissionen at 
meddele yderligere dispensation, jf. drikkevandsbekendtgørelsens § 19.

Denne beslutning om, at klage ikke har opsættende virkning, kan påklages sammen med 
en klage over selve afgørelsen, jf. klagevejledningen ovenfor. En sådan klage medfører 
dog ikke, at klagen får opsættende virkning, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 
eventuelt bestemmer andet. Nærværende afgørelse skal derfor efterkommes, indtil Miljø- 
og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. vandforsyningslovens § 78, stk. 2, sidste 
punktum.

https://naevneneshus.dk/
https://www.borger.dk/Sider/default.aspx
https://indberet.virk.dk/
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Venlig hilsen

Thomas Hammershøy Alnor

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