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Sagsnr.

Afgørelse om, at indvindingstilladelse til markvanding på optil 15.000 13.02.01-S29-25-07

m3 pr. år til Vordingborg Landevej 31, 4700 Næstved ikke er VVM- CPR-nr.
pligtig.

Sagsbehandler
Steen Bille Jensen, som ansøger om fornyet indvindingstilladelse til Pia Diana Skov Petersen
vanding på optil 15.000 m3 vand pr. år fra boring med DGU nr. 221.676. +4555886168

Boringen er beliggende på ejendommen Vordingborg Landevej 31, 4700 
Næstved, matr.nr. 28a, V. Egesborg By, V. Egesborg. Boringen er 
etableret den 1. januar 1962 og den er ca. 43 meter dyb. 

Afgørelse 
Næstved Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at 
projektet ikke påvirker miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtig. 
Afgørelsen er truffet jf. § 10 i lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM). lovbekendtgørelsen nr. 448 af 
den 10. maj 2017 

I denne afgørelse lægges vægt på, at indvinding til markvanding fra 
Vordingborg Landevej 31, 4700 Næstved har været i drift siden 1962. 

Ejendommen Vordingborg Landevej 31, 4700 Næstved har en udløbet 
indvindingstilladelse til at indvinde optil 15.000 m3 grundvand pr. år til 
vanding fra boring med DGU nr. 221.676. Tilladelsen blev meddelt den 
16.11.1994 og udløb den 16.11.2009. 

Det vurderes, at en fortsat indvinding på optil 15.000 m3 pr. år til 
markvanding på Vordingborg landevej 31, 4700 Næstved ikke vil kunne 
medføre væsentlige påvirkninger på miljøet, da der i screeningen ikke er 
identificeret varige og/eller væsentlige gener. 
Myndighedsscreeningskemaet er vedlagt som bilag. 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at 
projektet ikke skal gennem en VVM-proces. 

Sagens oplysninger 
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen. 
Anmeldelsen er omfattet af bilag 2, 2d iii ”dybdeboringer - 
Vandforsyningsboringer”, i nævnte bekendtgørelse. 
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Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 
Næstved Kommune, Center for Plan og Miljø vurder, at der ikke skal 
foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på det 
nærmeste Natura 2000- område eller af konkrete bilag IV-arter, jf. 
bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 

I området omkring boring med DGU nr. 221.676 er der pt. registreret 
beskyttede eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø og ca. 150 meter 
mod vest er kysten beskyttet Natur 2000 område nr. 169 Havet og kysten 
mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde.

Projektet vurderes ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer, at 
kunne påvirke område nr. 169 væsentligt ligesom tilhørende boring heller 
ikke forventes påvirke konkrete bilag IV-arter. 

Begrundelse for vurderingen 
En fortsat indvinding fra boring med DGU nr. 221.676 til markvanding på 
ejendommen Vordingborg Landevej 31, 4700 Næstved til vanding af 
specialafgrøder på optil 15.000 m3 pr. år, hvor boringen er beliggende nær 
kystområdet med Natura 2000-område nr. 169.0, vurderes, ikke vil give 
anledning til væsentlig indvirkning på miljøet.  

I forhold til evt. bilag IV-arter, vurderes det ligeledes, at en indvinding på 
optil 15.000 m3 fra Vordingborg Landevej 31, 4700 Næstved til 
markvanding på ejendommen vurderes til ikke at vil give anledning til 
beskadige/ødelæggelse af planter eller yngel- eller rasteområder for de 
dyrearter, som fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt/ansøgning om 
fornyet indvindingstilladelse, som I har beskrevet for Næstved Kommune 
og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på 
screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring 
med henblik på at få afgjort om ændringen udløser VVM-pligt. 
Hvis der går længere tid, inden I udnytter en for projektets påbegyndelse 
nødvendig meddelt tilladelse, bør I foretage fornyet anmeldelse af projektet 
efter VVM-reglerne for at sikre, at forudsætninger for afgørelsen om ikke 
VVM-pligt fortsat er gældende. 

Jf. § 39 bortfald af screeningsafgørelser og tilladelser bortfalder, hvis de 
ikke er udnyttet, inden 3 år efter at de er meddelt, eller ikke har været 
udnyttet i tre på hinanden følgende år. 

Offentliggørelse 
Afgørelsen offentliggøres sammen med indvindingstilladelsen den 4. juni 
2020 på Næstved Kommunes hjemmeside.
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt 
af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har 
beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 
brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 
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Bilag.  Myndighedsscreening skemaet

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på 
Næstved Kommunes hjemmeside.  

Klagefristen udløber den 2. juli 2020.

Hvis du ønsker at klage, skal dette ske via Klageportalen, som du finder et 
link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk 
og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du 
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 du klager, skal du betale et gebyr, jf. lov om Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Du betaler gebyret med betalingskort i 
Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist 
medhold. 

Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Miljø- og 
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Miljø- og 
Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende 
en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i 
sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen Miljø-og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning 
kan imødekommes. 

Næstved Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 
måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Venlig hilsen

Pia Diana Skov Petersen
Miljøtekniker
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