Dato
Tekst
04-09-2018 Afholder Nordfyns Vandværk bestyrelsesmøde og bestyrelsen er enige om, at fortsætte
med at skaffe rentvand.
Bestyrelsen vil udsende den skriftlige dagorden med bestyrelsens beretning på mail, til
dem hvor vi kender adressen, hvori vi beskriver den aktuelle situation.
Vi afventer tilbagemedling fra grundejer om muligheden for at etablere boring ved
Pugholm - Emmelev.
22-08-2018 Der afholdes møde med kommunen, Vandcenter Syd, Tørresø Vandværk, Hasmark
Vandværk I/S og Nordfyns Vandværk.
Der blev drøftet egnetheden af udpegede boringssteder i Kappendrup Magasinet for
Nordfynsvandværk vedkommende og området øst for Norupvej for Hasmarks
vedkommende.
Endvidere blev samarbejds muligheder drøftet, bl.a. om på sigt at bygge et fælles
Vandværk i nærheden af de udpegede boringers område.
18-07-2018 Nordfyns Kommune fremsender resultater af prøver udtaget i boring ved Pughomvej samt
boring på Emmelevvej.
Der er kun påvist Despheny-Cloridazon i boringen på Pughomvej, på 0.03 - grænseværdi er
på 0.1.
10-07-2018 Analyserapporter på boringer samt afgang fra vandværk er nu indlagt på hjemmeside,
De nye pesticider 1,2,4 triazol (er ikke fundet) og N, N-dimethylsulfamid (er konstateret på
0,014, men under grænseværdi 0,1). Der er stadig fundet Cloridazon, desphenyl og
Cloridazon methyl-desphenyl på hhv. 3,0 (faldet fra 3,8) og 0,48.
Siden vi i september fik konstateret Cloridazon, desphenyl og til nu, er resultaterne faldet,
men er dog stadig over kravværdierne.
Vi har ikke fået meddelelse endnu om de af kommunen udtagne prøver i området
Pugholm - Emmelev.

02-07-2018 Analyserapport fra på drikkevand udtaget på ledningen.
Ingen bemærkninger se analyserapporten, under drikkevand, herunder heller ikke nogen
smagsafvigelser. Se den her
https://www.nordfynsvand.dk/Portals/217/Vandkvalitet/Vandanalyser/Drikkevand/AR-18CA-00681935-01.pdf?ver=2018-07-03-143314-747
15-06-2018 Nordfyns Kommune afslår tilladelse til boring ved Dalene, og peger på et område længere
mod øst ved Pugholm.
Der er ikke undersøgt tilstrækkeligt for pesticider her - i de øvre lag. Kommunen vil
foranledige disse prøver taget.
Resultatet heraf forventes om ca. 4 uger, hvorefter der tages endelig stilling til kildefeltet.
28-05-2018 Resultat af analyseprøve modtaget - resultatet er ikke optimalt og prøve vurderes nu af
Rambøll og Nordfyns Kommune med henblik på etablering af endelige boringer.
23-04-2018
10-04-2018
09-04-2018
03-04-2018
24-03-2018

Analyseprøve udtaget fra prøveboring på 20 meter i Dalene.
Kildefelt - alternativt kildefelt undersøges.
Tilladelse til etablering af undersøgelsesboring - Klagefrist udløber 7. maj 2018
Kildefelt Dalene - Tilladelse fra lodsejer modtaget, afventer kommunen accept.
Kildefelt Dalene - ansøgning om tilladelse til prøveboring afsendt

23-03-2018 Kildefelt Dalene - Ændring - Der ønskes lavet en 30 m dyb boring på 63 mm i nærheden af
de påtænke boringer, for undersøgelse af pesticider så tæt på de ønskede boringer som
muligt.
21-03-2018 Nordfyns Kommune - indkalder til fælles møde for Hasmark, Tørresø og Nordfyns
Vandværker emne: Vandforsyningsplan, kommunens tanker om en fremtidig
forsyningsstruktur.
16-03-2018 Kildefelt Dalene - Rambøll drøftelser af priser for undersøgelse af boringsanalyser for 2 til
3 boringer, som ligger umiddelbart omkring kildefeltet og som er nede i den dybde hvorfra
vi forventer at skulle hente vand.
Vi ønsker at screene for 400 pesticider, inkl. Desphenyl-chloridazon og 1,2,4 Triazol
15-03-2018 Kildefelt Dalene - lodsejer er positiv omkring projektet, dog kræves udfærdigelse af
juridiske papirer før igangsætning.
14-03-2018 1,2,4 Triazol - der kommer oplysninger om et nyt stof, der er fundet i flere boringer i hele
landet.
12-03-2018 Kildefelt Dalene - forpagter er positiv på, at opgive dyrkningen af pesticid krævende arter,
mod en acceptabel erstatning.
09-03-2018 Rambøll - drøftelse af kendte boringsrapporter for omkring liggende boringer.
02-03-2018 Kildefelt Dalene - forpagter fremsender oplysninger om, hvor der har været dyrket gran.
27-02-2018 Kildefelt Dalene - forpagter fremsender oplysninger om dyrkning og brug af pesticider.
26-02-2018 Kildefelt Dalene - Positiv tilbagemelding fra forpagter.
19-02-2018 Rambøll - kildefelt Dalene - Drøftelse af placering af boringer samt vandstrøm blandt
andet med Vandcenter Syd.
18-01-2018 Rambøll - Kildefelt Dalene vælges - Lodsejere kontaktes. Det bemærkes at det er
fredsskov, som kræver særlige tilladelse for anvendelse.
12-01-2018 Kildefelt - Krogsbølle droppes på grund af risiko for saltvandsindtrængning.
11-01-2018 Rambøll - Budget for projektet ca. kr. 6 - 7 mio.
10-01-2018 Nordfyns Kommune - Der er ikke indkommet klager over varsel om dispensation for brug
af drikkevand.
11-12-2017 Styrelsen for patientsikkerhed - Endelig dispensation for brug af drikkevand på 1½ år til 1.
juni 2019.
28-11-2017 Rambøll - MSR skanning af kildefelt Krogsbølle nord
13-11-2017 Nordfyns Kommune - Varsel om påbud om nye kildefelter inden for 1½ år - 1. juni 2019
10-11-2017 Styrelsen for patientsikkerhed - Endelig dispensation for brug af drikkevand
07-11-2017 Rambøll - Besigtigelse af kildefelt Krogsbølle nord
12-10-2017 Nordfyns Kommune - information om nedsivningsanlæg i eventuelle kildefelter.
11-10-2017 Styrelsen for patientsikkerhed - Foreløbig dispensation
11-10-2017 Rambøll - forsatte drøftelser om nedsivningsanlæg.
10-10-2017 Rambøll - drøftelse af kildefelt nord for Krogsbølle - Der er inden for 300 meter to
nedsivningsanlæg, som vi skal have kommunal dispensation for.
02-10-2017 Udsendt kundeinformation om Desphenyl-chloridazon
01-10-2017 Desphenyl-chloridazon, konstateret i drikkevandet.
30-08-2017 Indledende møde Rambøll om nyt Kildefelt

