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Tilladelse til øget indvindingsmængde fra 3.000 m³ pr. år til 5.000 m³ 

pr. år for Gavnø Gods, Slot og gartneri vandværk 

 

Næstved Kommune, har den 20.07.2022 modtaget ansøgning fra Gavnø 
Gods, som søger om øget indvinding, fra Gavnø Gods, Slot og gartneri 
vandværk fra 3.000 til 5.000 m3 grundvand. Den øget indvinding er 
begrundet i øget forbrug af vand til gartneriet.     

 

Ansøgning 

Gavnø Gods, Slot og gartneri vandværk har en indvindingstilladelse af 

den 01.12.2012 til indvinding af optil 3.000 m3 pr. år, fra vandværkets 

boring med DGU nr. 221.564.  

Gavnø Gods, Slot og gartneri vandværk levere vand til 3 husstande, 2 

sommerhuse, gartneriet samt en cafe’.  

 
Tilladelsen udløber den 01.12.2042.  
 
Gavnø Gods, Slot og gartneri vandværk har til Næstved Kommune 
indberettet, at der i år 2021 blev oppumpet 4.757 m³.  
 
Gavnø Gods har derfor ansøgt om øget indvinding til fra 3.000 m3 pr. år til 
5.000 m3 pr. år. Den øget vandforbrug er begrundet med øget vandforbrug 
i gartneriet.     
   

Redegørelse 

Gavnø Gods, Slot og gartneri vandværk har i de seneste 5 år oppumpet 
følgende vandmængder: 

 
Årstal  

 
m³ pr år 

2017 4.005 

2018 8.716 

2019 - 

2020 - 

2021 4.757 

Jf. vandværkernes indberetning til kommunen  
 
Gavnø Gods, Slot og gartneri vandværk har de sidste år haft en øget 
indvinding og derfor har de ansøgt om at øge deres indvindingstilladelse til 
5.000 m3/ år.  

Team Vand og Natur 

 
Næstved Kommune 

Rådmandshaven 20 

Næstved 

4700 

5588 5588 

 

www.naestved.dk 

 

 

Dato 

06-9-2022 

 

Sagsnr. 

13.02.01-P19-2-22 

 

CPR-nr. 

 

 

Sagsbehandler 

Pia Diana Skov Petersen 

+4555886168 

 

http://www.naestved.dk/


 

 
Side 2 af 4 

 
 

 

Vurdering 

Næstved Kommune, anser en øget vandmængde på optil 5.000 m3 pr. år 

til Gavnø Gods, Slot og gartneri vandværk for passende.    

 

Ændring af indvindingsmængden 

Næstved Kommune, Center for Teknik og Miljø meddeler, jf. §§20 og 21 i 
Lov om vandforsyning m.v. hermed ændring af vilkår c i Gavnø Gods, Slot 
og gartneri vandindvindingstilladelse, som vedrører indvindingsmængden. 
 
Pkt. C erstattes med ”Den tilladte indvindingsmængde ændres fra 3.000 m³ 
pr. år til 5.000 m³ pr. år”. 
 
Pkt. C  

”Der må højest indvindes en samlet vandmængde på 5.000 m3 

grundvand pr. år fra vandværkets boring med DGU nr. 221.564.”   

 
Alle øvrige bestemmelser, herunder også udløbsdatoen, som er den 
01.12.2042 i den gældende vandindvindingstilladelse, forbliver uændrede. 
 
Der er ikke ved denne lejlighed foretaget en nærmere gennemgang af 
vandværkets indvindingsforhold, vandkvalitet og lignende. 
 
Kontrolplan  
Gavnø Gods, Slot og gartneri vandværk har en kontrolplan 2018-2022.  
Kontrolplan for Gavnø Gods, Slot og gartneri vandværk 2023-2027 vil blive 
meddelt i særskilt skrivelse.  
 

Afgørelse efter VVM- bekendtgørelsen  

Indvindingsanlægget er jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Lovbekendtgørelse 
nr. Nr. 244 af 22. februar 2021omfattet af bilag 2 pkt. 2d) dybdeboringer, iii) 
Vandforsyningsboringer. 
 
Anlæg på bilag 2 er kun omfattet af VVM- pligten, hvis det konkret skønnes 
at kunne påvirke miljøet væsentligt. For at kunne afgøre dette er der 
gennemført en såkaldt VVM-screening. Jf. bilag 3 i Miljøvurderingsloven, 
Bekendtgørelse nr. 1976 af den 27.10.2021 af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).  
 
Screeningen af den ansøgte øget indvinding har ikke givet Næstved 
Kommune anledning til at gennemføre en egentlig VVM -redegørelse, idet 
projektet ikke vurderes af få væsentlig indvirkning på miljøet.  
 
Afgørelsen om, at indvindingen på bilag 2 ikke udløser VVM skal 
offentliggøres. Annoncering vil blive foretaget i uge 36 på Næstved 
Kommunes hjemmeside.  
 

Konsekvensvurdering i henhold til Natur 2000 og bilag IV- arter. 

Ansøgningen om øget indvinding fra 3.000 til 5.000 m3 pr. år til Gavnø 

Gods, Slot og gartneri forsyningsområde er konsekvensvurderet efter 

bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter til ikke at påvirke 

Natura 2000 områder eller medføre beskadige/ødelæggelse af plantearter 
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eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, som fremgår af 

habitatdirektivets bilag IV. 

 

Klagevejledning 

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, indtil 4 

uger efter at afgørelsen er offentliggjort, hvilket vil sige senest den 

04.10.2022 jf. vandforsyningsloven § 77.  

Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat samt enhver, der har en 

individuel, væsentlig interesse i sagens udfald jf. vandforsyningslovens § 

80. 

 

Ønsker du/I at klage over afgørelsen, skal det ske via Nævnenes Hus, som 
er en digital selvbetjeningsløsning, link: https://naevneneshus.dk.  En klage 
er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Ved 
klage skal der betales et klagegebyr, hvis størrelse er oplyst i 
klageportalen. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.  
Vejledning om klageregler og klagegebyr kan findes på Nævnenes Hus 
hjemmeside link https://naevneneshus.dk/ ” vælg Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, klik på ”gå til nævnet” og klik på ”gå til 
klagevejledning og start din klage”.  
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til Næstved Kommune. Næstved 
Kommune videresender herefter klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, 
ledsaget af sagens akter. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 
der kommer uden om Klageportalen, hvis ikke der er særlige grunde til det. 
Ønskes en fritagelse, skal en begrundet anmodning herom sendes til 
Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen 
kan imødekommes. Evt. klage har ikke opsættende virkning, medmindre 
klagemyndigheden bestemmer andet. 
 
Ønskes sagen afgjort ved domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 
måneder efter afgørelsen er offentliggjort, eller efter endelig 
klageafgørelse. 
 
Hvis Næstved Kommune modtager klager over afgørelsen, vil du blive 
orienteret herom. 
 

Domstolsprøvelse 

Afgørelse efter Vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven eller 

bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter (VVM) kan indbringes for domstolene. Fristen for 

søgsmål er 6 måneder, fra meddelelse af afgørelse.  

Afgørelse efter bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter (VVM) kan indbringes for domstolene. 

Fristen for søgsmål er 6 måneder, fra meddelelse af afgørelse. 

 

Erstatningsregler 

Hvis indvinding af vand fra boringen volder skade i bestående forhold, er 

ejer erstatningspligtig efter reglerne i vandforsyningslovens § 23. Det 

betyder, at din indvinding ikke må sænke grundvandet, så områdets øvrige 

https://naevneneshus.dk/
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indvindere får problemer med at indvinde vand eller kvaliteten af vandet 

forringes væsentligt. Andre indvindere kan i det tilfælde kræve erstatning. 

Hvis der opstår uenighed om en evt. erstatning, afgøres spørgsmålet af en 

taksationsmyndighed. Det er den, der søger erstatning, som skal indbringe 

sagen for taksationsmyndigheden. 

 

Næstved Kommune dækker udgifterne til taksationsmyndigheden bortset 

fra vederlag til formand og sekretær. Taksationsmyndigheden kan dog 

pålægge parterne helt eller delvist at refundere Næstved Kommune 

udgifter. Din indvinding må ikke i væsentligt omfang sænke vandføringen i 

vandløb eller vandstanden i søer og moser, herunder vådområder omfattet 

af § 3 i naturbeskyttelsesloven. Hvis det sker, vil du blive pålagt at 

medvirke til at forbedre sommervandføringen eller -vandstanden efter 

nærmere retningslinjer fra Næstved Kommune. 

 

Offentliggørelse 

Godkendelsen samt afgørelse om ikke VVM -pligt annonceres på Næstved 

Kommunes hjemmeside i uge 36 med høringsfrist på 4 uger. Du vil blive 

underrettet hvis der har været indsigelser. 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Pia Diana Skov Petersen 

Miljøtekniker 
 

Bilag:  

Afgørelse om at øget indvinding ikke giver anledning til VVM -pligt. 

VVM screeningsskema  
 

 

 

 

Kopi:  

• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

• Danmarks Sportsfiskerforbund, mail@dkfisk.dk  

• Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 

mailto:mst@mst.dk

