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Tilladelse til videregående vandbehandling ved opsætning af 

filteranlæg med granulat til reducering af arsen i drikkevandet. 

 

Næstved Kommune, har den 21.07.2022 modtaget ansøgning fra Gavnø 
Gods om tilladelse til opsætning af filteranlæg med granulat til reducering 
af arsen i drikkevandet fra Schweizerhusets vandværk.  
 
Næstved Kommune, Center for Teknik og Miljø meddeler, jf. §21 i Lov om 
vandforsyning m.v. hermed tilladelse til udvidet vandbehandling ved 
opsætning af et granulatfilteranlæg til reducering af arsen i drikkevandet til 
Schweizerhusets vandværk.   
 
1. Tilladelsen gives på følgende vilkår.  
 

1. Inden anlægget opsættes, skal udtages en prøve fra boring med 
DGU nr. 221.640, som analyseres for arsen, så indholdet af arsen 
i råvandet kendes. Kopi af analyserapporten sendes til 
kommunen.  

 
2. Alle vandprøver, som skal dokumentere vandforsyningens 

vandkvalitet over for kommunen, skal udtages og undersøges af et 
akkrediteret laboratorium jf. § 11 i drikkevandsbekendtgørelsen3.  

 
3. Anlægget skal være udformet i overensstemmelse beskrivelse fra 

Jysk vandrensning A/S.  
 

4. Der skal foretages et årligt serviceeftersyn med kontrol af 
vandbehandlingsprocessen, herunder forebyggende vedligehold, 
så vandkvalitetskravet for arsen på 5 µg/l. til enhver tid overholdes 
og om nødvendigt skal filtermaterialet udskiftes.  
Udskiftede dele/filtermateriale skal bortskaffes på miljømæssig 
forsvarlig vis.  

 
5. Der skal senest en måned efter anlægget er taget i brug, udtages 

en vandprøve fra afgang vandværk, som analyseres for en 
”Forenklet kontrol”.  
Prøven skal udtages af akkrediteret laboratorium.  
Kopi af analyserapporten skal sendes til Næstved Kommune på 
mail grundvand@naestved.dk. 
 
Kontrolhyppigheden kan øges, hvis analyseresultaterne viser, at 
vandkvalitetskravet for arsen ikke kan overholdes.  
Herefter følges vandværkets gældende kontrolplan.  
 

6. Filterskyllevandet kan ledes til kloak, da arsen bliver bundet i 
filtermaterialet.  
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Ansøgning 

Schweizerhusets vandværk har en indvindingstilladelse af den 01.12.2012 
til indvinding af optil 700 m3 pr. år, fra vandværkets boring med DGU nr. 
221.640. Tilladelsen udløber den 01.12.2042.  
Schweizerhusets vandværk levere vand til 4 husstande.  

 
Vandkvalitet 

Næstved Kommune har modtaget kopi af Forenklet kontrol, udtaget den 

23.06.2022. Analyserapporten er vedlagt som bilag.  

Af analyserapporten fremgår det, at der er påvist et indhold af arsen på 9,3 

µg/l. Grænseværdien for arsen er 5 µg/l. Der er ikke tidligere foretaget 

analyser for arsen i drikkevandet.  

 

Arsen er et grundstof, som findes naturligt i grundvandet. Indtag af for 

meget arsen gennem længere tid kan have en sundhedsskadelig effekt.  

Forbrugerne er orienteret om det forhøjet indhold af arsen i vandet.  

 

Indholdet af arsen kan tilbageholdes ved avanceret vandbehandling f.eks. 

ved tilsætning af jern til fældning.  

 

Jysk Vandrensning A/S har givet Gavnø Gods et tilbud på opsætning af 

filteranlæg BIAS 150 til behandling af 1 til 1,5 m3/t.   

Granulatfilter etableres efter sandfilter og inden renvandstank. Filtret består 

bl.a. af jernoxid, der er designet til at fjerne arsen fra råvandet.  

 

Da granulatet binder arsen fra det behandlede vand, bliver filteret med 

tiden mættet med arsen og koncentrationen af arsen i drikkevandet vil 

dermed være stigende.  

Anlægget vil årligt blive tilset af Jysk Vandrensning A/S og ved stigende 

indhold af arsen i drikkevandet udskiftes granulatmaterialet. 

 

Partshøring  

Forslag til godkendelsen om videregående vandbehandling sendes til 

kommentering/høring hos ansøger og Styrelsen for Patientsikkerhed.  

 

Gavnø Gods, ingen bemærkninger til forslag til tilladelsen.  

 

Styrelsen for Patientsikkerhed har sendt følgende bemærkning:  

”Sundhedsfaglig udtalelse  

Generelt vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed, at den vigtigste 

forudsætning for en tilladelse til videregående vandbehandling er, at 

virkningen af anlægget dokumenteres, at anlægget nøje kontrolleres og 

vedligeholdes efter producentens forskrifter. Ved manglende kontrol og 

vedligeholdelse, vil anlægget i sig selv kunne udgøre en sundhedsfare 

(både på baggrund af risiko for bakterier i vandet og/eller ændret kemisk 

sammensætning i vandet).  

På baggrund af de oplyste vilkår i udkastet til tilladelsen, vurderer STPS, at 

der ikke er sundhedsfaglige bemærkninger til udvidet vandbehandling ved 

arsenreduktion vha. jerngranulatfilter på Schweizerhusets Vandværk.  
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Styrelsen anbefaler, at der i forbindelse med indkøring af anlægget, 

foruden undersøgelse for arsen, også foretages en kontrol af, at 

drikkevandet overholder drikkevandsbekendtgørelsens kvalitetskrav mht. 

de mikrobiologiske parametre”. 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaling om kontrol af bakteriologien er 

indarbejdet i tilladelsens vilkår 5, hvor der er stillet krav om udtagning af en 

prøve til analyse for en ”Forenklet Kontrol”.  

 

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 kan indbringes for domstolene. 

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

 

Offentliggørelse 

Godkendelsen annonceres på Næstved Kommunes hjemmeside i uge 34 

med høringsfrist på 4 uger. Du vil blive underrettet hvis der har været 

indsigelser. 

https://naevneneshus.dk/
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Venlig hilsen 

 

Pia Diana Skov Petersen 

Miljøtekniker 

 

Bilag:  

Tilbud fra Jysk Vandrensning A/S  

Analyserapport af den 23.06.2022 

 

 

Kopi:  

Styrelsen for Patientsikkerhed, trost@stps.dk 

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 
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