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Gelsted Vandværk-Tilladelse til opsætning af midlertidigt UV-anlæg 

Næstved Kommune, Center for Plan og Miljø har den 21.01.2020 

modtaget ansøgning fra Silhorko A/S, der på vegne af Gelsted 

vandværk, ansøger om tilladelse til avanceret vandbehandling i 

form af opsætning af UV-anlæg på vandværket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Næstved Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af 

vandbehandling med UV-anlæg på Gelsted Vandværk.  

Tilladelsen meddeles efter Vandforsyningslovens § 21 til at 

etablere UV-anlæg i forbindelse med renovering, rengøring og 

desinfektion af vandværkets rentvandstanke. 

Tilladelsen gives for en periode på 5 år eller indtil de 

bakteriologiske parametre igen kan overholde gældende 

kravværdier. 

Vilkårene fremgår af tilladelsen. 

Tilladelsen er gældende til den 1. marts 2025. 

Tilladelsen annonceres på Næstved Kommunes hjemmeside i uge 

8 med høringsfrist på 4 uger. 

Du vil blive underrettet såfremt, der har været indsigelser. 
Venlig hilsen 

Tommy Skov 

Miljøtekniker 

Team Vand og Natur 

 
Næstved Kommune 
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Tilladelse til vandbehandling med UV-anlæg på Gelsted 

Vandværk 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Tilladelsens vilkår:  

Næstved Kommune, Center for Plan og Miljø har den 21.01.2020 

modtaget ansøgning fra Silhorko A/S, der på vegne af Gelsted 

vandværk, ansøger om tilladelse til avanceret vandbehandling i 

form af opsætning af UV-anlæg på vandværket. 

Næstved Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af 

midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Gelsted Vandværk. 

Tilladelsen meddeles efter Vandforsyningslovens § 21.  

Tilladelsen meddeles på følgende betingelser:  

1. Behandlingsanlægget opstilles og udføres i henhold til 

ansøgningsmaterialet fra Silhorko 

2. UV-anlæggets styring og overvågningsenhed skal være 

koblet til vandværkets SRO-anlæg e.l., således at der kan 

gives alarm, hvis anlægget ikke fungerer eller der skal 

foretages daglig inspektion af installationen 

3. Det anvendte UV-anlæg må ikke give anledning til 

overskridelser af grænseværdierne for drikkevand jf. den 

til enhver tid gældende Bekendtgørelse om vandkvalitet 

og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 

4. I forbindelse med installation af UV-anlægget, skal der 

udtages en analyse der dokumenter, at vandet overholder 

de gældende mikrobiologiske grænseværdier. Der skal 

udtages mikrobiologiske prøver både før og efter UV-

anlægget. 

5. Vandet fra afgang vandværk før UV-anlæg og efter UV-

anlæg skal, når det er sat i drift samt efter en 

indkøringsperiode på 1 måneds drift og herefter hver 6. 

måned, analyseres for parametrene i nedenstående 

oversigt (bakteriologisk kontrol). Såfremt prøveudtagning 

for en eller flere af analyse-parametrene falder sammen 

med de ordinære prøveudtagninger på vandværket, kan 

de udelades, så der ikke laves dobbeltanalyser. 
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Parametre Grænseværdi kvalitetskrav 

afgang vandværk 

 Kim ved 22°C  50 pr. ml  

 Kim ved 37°C  5 pr. ml  

 Coliforme bakterier  Ikke målelig  
 E. coli  Ikke målelig  
 

 

Prøverne skal udtages af og analyseres på et akkrediteret 

laboratorium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kopi af analyseresultaterne skal løbende sendes til 

Næstved Kommune, som vurderer, om 

analyseprogrammet skal ændres, og på hvilke vilkår 

tilladelsen skal fortsætte. 

6. UV-anlægget skal installeres og kører i henhold til 

leverandørens specifikationer 

7. Øvrige ordinære drikkevandsanalyser skal følge det 

kontrolprogram, som Næstved Kommune har udarbejdet 

til vandværket på baggrund af kravene i den til enhver tid 

gældende Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med 

vandforsyningsanlæg. 

8. Service og vedligeholdelse af UV-anlægget skal ske efter 

leverandørens anvisninger eller efter aftale mellem 

vandværk og leverandør. 

9. Der skal føres driftsjournal over anlægget, i hvilken der 

indføres relevante notater om driften af anlægget, 

herunder eventuelle uregelmæssigheder. Når der skiftes 

lampe eller foretages rengøring/eftersyn, skal dette 

indføres i driftsjournalen.  

10. Meddelelse om ibrugtagning af anlægget skal ske til 

Næstved Kommune.  

11. Tilladelsen gælder i periode på 5 år eller indtil der er 

fundet en årsag og løsning på de mikrobielle 

overskridelser. Kommunen kan forlænge tilladelsen, 

såfremt der viser sig et behov herfor. 
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Tilsyn 

Næstved Kommune har tilsyn med, at de stillede vilkår i denne 

afgørelse overholdes. Hvis vilkårene ikke overholdes, kan 

tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning ifølge 

Vandforsyningslovens § 34. 

 

 

 

 

 

 

Supplerende bemærkninger  

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet indenfor 1 år. 

Offentliggørelse  

Godkendelsen annonceres på Næstved Kommunes hjemmeside i 

uge 8 med høringsfrist på 4 uger. Du vil blive underrettet såfremt 

der har været indsigelser. 

Generelle oplysninger  

Lovgrundlag  

Tilladelse og vilkår er givet efter:  

Vandforsyningslovens 

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med 

vandforsyningsanlæg  

Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning  

Miljøbeskyttelsesloven  

Klagevejledning  

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, 

indtil 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort 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. 

https://naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
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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.  
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Center for Plan og Miljø´s bemærkninger til sagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Silhorko A/S har på vegne af Gelsted Vandværk søgt om 

tilladelse til, at etablerer udvidet vandbehandling i form af UV-

anlæg. Hensigten er at tilkoble et certificeret og 

drikkevandsegnet UV-anlæg således, at der sikkert kan ledes 

vand ud til forbrugerne i forbindelse med renoveringsarbejder på 

vandværkets rentvandstanke. 

Af ansøgningsmaterialet fremgår: 

• Der installeres et Wedeco Spektron 25 UV-anlæg 

dimensioneret til 30 m3/h 

• Anlægget er certificeret og følger Miljøstyrelsens 

”Vejledning om videregående vandbehandling”. 

Anlægget ønskes indsat for, at afhjælpe de velkendte 

bakteriologiske problemer der kan opstå i forbindelse med 

renovering, rengøring og desinfektion af vandværkets 

rentvandstanke. 

Partshøring 

Næstved Kommune har vurderet, at yderligere partshøring ikke 

er nødvendig. 

Kommunens vurdering 

Princippet i et UV-anlæg er, at det bakterieholdige vand strømme 

forbi en UV-lampe. UV-behandlingen inaktiverer 

mikroorganismerne, så de ikke kan formere sig.  

Det er Næstved Kommunes vurdering, at der kan meddeles 

tilladelse til opsætning af UV-anlægget, hvis der stilles vilkår om 

kontrol af vandkvaliteten, samt tilkobling til vandværkets SRO-

anlæg e.l., således at der gives alarm, såfremt anlægget ikke 

fungerer eller der etableres anden form for overvågning.  

Tilladelsen gives for en 5-årig periode, eller indtil problemerne 

med forhøjede kimtal under og efter renoveringen er overstået. 

Der skal regelmæssigt analyseres for mikroorganismer i vande 

før og efter UV-anlægget. 

Samlet vurderer Næstved Kommune at etablering af et UV-anlæg 

vil være fordelagtigt og sikkerhedsmæssigt i orden, og meddeler 

dermed tilladelse til midlertidig opsætning af UV-

behandlingsanlægget. 
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Anden lovgivning – Vurdering af væsentlige 

miljøpåvirkninger (VVM)  

Der er ikke foretaget miljøscreening i henhold til Bekendtgørelse 

om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på 

miljøet. (VVM) i medfør af Lov om planlægning (Miljøministeriets 

bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014), idet 

anlægsaktiviteten ikke er omfattet af bekendtgørelsen.  

Venlig hilsen 

Tommy Skov 

Miljøtekniker 

 

Kopi fremsendt til: 

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  

Styrelsen for Patientsikkerhed, seost@sst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 

Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk 
 

 

 

 

Venlig hilsen 

Tommy Skov 

Miljøtekniker 

mailto:seost@sst.dk

