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• Chlorothalonil-amidsulfonsyre 

 

• Vandforsyningsplan  

 

• BNBO 

 

• Takstblad 
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Chlorothalonil-amidsulfonsyre 

SIDE 3 

 

Nyt nedbrydningsprodukt der skal analyseres for. 

 

Vi anbefaler I får det gjort næste gang der bliver udtaget 
prøver. 

 

Vandværket skal oplyse laboratoriet om, at der også skal 

analyseres for chlorothalonil-amidsulfonsyre. 
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Vandforsyningsplan 

SIDE 4 

 

Vandforsyningsplanen blev godkendt den 28. marts 2019 

og har sin egen hjemmeside: 

 

Kommunalbestyrelsen har lavet en præcisering: 

 

Formuleringen om kravet om minimum én 

ledningsforbindelse kan fraviges (retningslinje 18), hvis 

handleplanerne frem mod 2022 på andre måder lever op 

til retningen og målene for planen og vandkvaliteten og 

forsyningssikkerheden kan sikres på anden måde. 

 

http://nordfyn.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=19
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Vandforsyningsplan – Næste skridt 

SIDE 5 

Forsyningssikkerheden skal forbedres. 

 

Vandforsyningsplanen skitserer én mulighed for 

forbedringen af forsyningssikkerheden. 

Det er jer vandværker det skal komme med løsningerne. 

 

Kommunen skal godkende forslag til forbedring af 

forsyningssikkerheden. Her kigger vi  bl.a. på heldheden. 

Løsningen skal også give værdi på lang sigt.  

 

Kræver samarbejde.  

Der skal laves en overordnet plan for de enkelte områder 

(retningslinje 22). 
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Vandforsyningsplan - Samarbejde 

SIDE 6 

Temaaftenen om samarbejde afholdes i sammen med 

Vandråd Nordfyn. 

 

Temaaften om samarbejde mellem vandforsyninger om 
bl.a. forsyningssikkerhed og drift. 

 

Temaaften bliver afholdt mandag den 30. september 

2019 fra kl. 18, Tingstedet. 

Indbydelse bliver sendt ud senere til alle vandværker i 

kommunen. 

 

Danske Vandværker kommer og holder et indlæg.  
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BoringsNæreBeskyttelsesOmråder - BNBO 

SIDE 7 

 

Den 11. januar 2019 blev der vedtaget en tillægsaftale til 

pesticidaftalen, der pålægger kommunerne at vurdere 

alle de boringsnære beskyttelsesområder for behovet for 
yderligere indsatser til reduktion af risikoen for forurening 

med erhvervsmæssig brug af pesticider.  

 

Kommunen skal lave risikovurdering frem til og med 2022, 
og aftaleparterne opfordrer til, at gennemførslen så vidt 

muligt sker ved frivillige aftaler.   

 

Der skal ske fuld erstatning for tab via vandtaksten. 
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SIDE 8 

 

BNBO’erne er i løbet af 2017 blevet beregnet af 

Miljøstyrelsen. 

 

De kan ses på Danmarks Arealinformation. 

 

Vi arbejder på at gøre det tilgængeligt på kommunes 

KortInfo side. Der sendes information ud om det. 
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BNBO 

SIDE 9 

 

Udkast til vejledning har været i høring. 

 

Vi afventer indtil videre, at regelgrundlaget falder på 
plads og at den endelige vejledning bliver sendt ud. 

 

Første skridt er at vi laver risikovurderingen. Som 

udgangspunkt skal alle BNBO’er beskyttes. 
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Takstblad - Gebyrer 

SIDE 10 

 

Regulativet beskriver handelsbetingelserne og 

takstbladet er prisbladet. 

 

Hvis man ønsker at opkræve for et gebyr der ikke er 

bekskrevet i en lovgivning skal det fremgå af regulativet 

for at man kan opkræve for det. 

 

Vi gør opmærksom på hvis takstbladet ikke stemmer 

overens med regulativet, men ellers bliver takstbladet 

godkendt. 
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Takstblad – Differentiering af taksten  

SIDE 11 

Udgangspunktet for fastsættelse af takster er primært et 

solidaritetsprincip, hvor alle betaler den samme m3 takst. 

 

I særlige tilfælde kan taksterne differentieres.  

Et særligt tilfælde kan også være, at en stor vandforbrugende 

virksomhed får nedsat (differentieret) det faste 

kubikmeterbidrag, hvis det konkret kan begrundes i, at 

omkostningerne forbundet med forsyningen af denne 

virksomhed er væsentligt mindre pr. kubikmeter end forsyningen 

af ejendomme med mindre forbrug. 

 

Danske Vandværker har  lavet et beregningsværktøj. 

 

https://www.danskevv.dk/viden-om/administration/beregning-af-konsekvensen-af-storforbrugeres-frakobling/
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Takstblad - Brandslukningsvand 
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Vandværket har ret til opgørelse over mængden af brugt 

brandslukningsvand. Det bliver typisk oplyst som skøn. 

Der skal tages kontakt til Beredskab Fyn. 

 

Der kan kun opkræves driftsbidrag for målt forbrug. 


