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Notat
Referat fra møde med vandrådet 25. august 2022
Deltagere: Kim Lund (Gelsted Vand), Jan Larsen (Strib Vandværk), Jesper Bang(EmtekærTanderup vandværk) fra Vandrådet. Anne Pedersen og Rikke Kirk Andersen fra Middelfart
Kommune.
Dagsorden:
1. Vandforsyningsplan
2. PFAS analyser på vandværker
3. Fælles ledning over Vestfyn
4. Brandhaner
5. BNBO-status
6. Evt.
Referat:
Ad 1) Middelfart Kommune planlægger møde om den kommende vandforsyningsplan og konkrete handlinger omkring større grad af samarbejde i grupper. Mødet planlægges til 2. november 2022.
Vi lægger op til følgende grupper:
• Strib, Skrillinge-Russelbæk, Vejlby Fed
• Blanke-Roerslev, Båring-Asperup, Brenderup
• Harndrup, Fjelsted, Ejby
• Udby-Rolund, Føns, Nørre Aaby, Balslev
• Gelsted Vand, Emtekær-Tanderup, Husby Sdr. Aaby
• TREFOR
På mødet 2.nov. skal grupperne snakke om, hvilke emner det giver mening at samarbejde om
i de enkelte grupper og hvad der kan medtages i handleplanerne for vandforsyningsplanen.
Det kan være forskellige emner i de forskellige grupper. Middelfart Kommune og WSP vil
komme med et oplæg til samtalerne.
På mødet 2/11 skal der også gennemgås forsyningsgrænser (hvor det er relevant).
Ad 2)
Opgørelse i august viser at 12 ud af 20 vandværker har udtaget prøver i råvand eller drikkevand. Der er påvist spor af PFAS hos et enkelt vandværk.
Middelfart Kommune anmodede om at udtage prøver og analysere for PFAS den 30/6-2021.
Middelfart Kommune sender en revision af kontrolprogram hurtigst muligt, så vi kan få et
overblik over hele kommunen.
Ad 3)
I forbindelse med at TREFOR skal anlægge råvandsledning mellem Brenderup og Middelfart, er
det foreslået at lægge en drikkevandsledning i samme trace. Drikkevandsledningen har i udgangspunktet INTET med TREFOR at gøre, og vil være ejet og drevet af vandværkerne fælles.
Vi ser dog ikke noget umiddelbart behov for ledningen, da alle vandværker har nødforsyning.
Hverken Vandrådet eller Middelfart kommune vil arbejde mere på sagen pt.
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Ad 4) Middelfart Kommune forventer budget til nedlæggelse af brandhaner i 2023, 2024 og
2025 på 488.000 kr. pr år. I år og nok også det meste af næste år er budgettet brugt.
Jan pointerer, at det er kommunalbestyrelsen, der ejer ALLE brandhaner.
Når vandværkerne har almindeligt ledningsarbejde på en strækning med brandhane (der ikke
skal bruges af Trekant Brand) forventer Middelfart Kommune, at brandhanen sløjfes for vandværkets regning.
Ad 5) Kommunerne skal indberette status til Miljøstyrelsen 1/10. Vi forventer at komme til at
kontakte vandværkerne i løbet af september. Hverken kommunen eller vandråd hører noget
lige nu. Vi må forvente, at der arbejdes med at få de frivillige aftaler i hus. Der er frist til
31/12-2022.
Ad 6)
• Ros til kommunen fra vandrådet. God sparring og nem at samarbejde med.
• Kort info om miljøstyrelsens drikkevandsfond. Middelfart Kommunen laver snarest et
opslag på hjemmeside og Facebook om mulighed for tilskud (fra miljøstyrelsen) til
sløjfning af ubenyttet brønde og boringer.
• Vandrådet ønsker fællesregulativ kan ses på kommunens hjemmeside (kan ikke lade
sig gøre pt da dokumentet ligger som pdf-fil). Middelfart Kommune overvejer om regulativet kan indgå som bilag i digital vandforssyningsplan.
• Ny bekendtgørelse om takster bl.a. almene vandværker i høring. Der kommer sandsynligvis flere krav til vandværkerne om budget, regnskaber – og sandsynligvis noget mere
om benchmarking på landsplan.
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