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Forlængelse af midlertidig tilladelse til pilotanlæg på Vemmetofte Strand 
Camping Vandværk

Faxe Kommune meddeler forlængelse af midlertidig tilladelse til drift af 
pilotanlæg på Vemmetofte Strand Camping Vandværk efter 
vandforsyningslovens1  § 21, stk. 1. Tilladelsen er tidsbegrænset til den 15. 
september 2020. Tilladelsen udløber automatisk efter den 15. september 
2020.

Baggrund
Efter at Vemmetofte Strand Camping Vandværk har taget pilotanlæg for 
videregående vandbehandling i brug, har det vist sig, at der er problemer 
med at overholde kvalitetskravet til Strontium. Der er til dags dato 
analyseret 4 prøver af drikkevandet fra pilotanlægget i drift, hvoraf 1 af de 
4 har vist, at kvalitetskravet til Strontium er overholdt:

Vemmetofte Strand Camping Vandværk har oplyst, at trykket for afgang 
fra trykfiltrene inden ionbytteren har givet anledning til, at ionbytningen 
ikke fungerede optimalt.

Der vil d. 10. juni 2020 blive etableret en trykregulatorenhed på anlægget 
og nye prøver vil blive udtaget. Det optimale tryk skal ligge lige omkring 2 
bar.

Faxe Kommune har den 8. juli 2020 bedt om at få tilsendt en redegørelse, 
der beskriver problematikken rent teknisk, herunder hvor i 
behandlingsanlægget den nye trykreguleringsenhed etableres, hvordan 
den fungerer og om det stiller krav til service og pasning af vandværkets 
personale. Derudover har Faxe Kommune bedt om oplysning om, hvornår 
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Danwatech forventer, at ionbytteanlægget fungerer optimalt og det 
derfor må forventes, at kvalitetskravet til drikkevandets indhold af Strontium 
kan overholdes.

På den baggrund har Faxe Kommune vurderet, at det vil være 
formålstjenligt at forlænge den midlertidige tilladelse til pilotanlægget og 
forventer, at det er dokumenteret, at vandbehandlingsanlægget kan sikre, 
at kvalitetskravet til Strontium kan overholdes, inden den 15. september 
2020.

Det skal i denne forbindelse nævnes, at kvalitetskravene til de andre 
problematiske stoffer; Arsen, Kobolt og Nikkel er overholdt med 
pilotanlægget og at det kun er Strontium, der volder problemer.

Det permanente anlæg
Faxe Kommunes afgørelse om tilladelse til det permanente videregående 
vandbehandlingsanlæg til Vemmetofte Strand Camping Vandværk 
afventer dokumentationen for, at pilotanlægget kan sikre, at 
kvalitetskravet til Strontium kan overholdes.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til mig.

Klagevejledning
Faxe Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
efter Vandforsyningslovens § 75. 

De klageberettigede er, jf. Vandforsyningslovens § 80 stk. 1 og 2.:

 Ansøger
 Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
 Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og 

Forbrugerrådet Tænk) kan påklage afgørelser efter § 20 om 
tilladelse til vandindvinding, afgørelser efter § 21 om tilladelse til 
vandindvindingsanlæg og afgørelser efter § 32 om tilbagekaldelse 
af vandindvindingstilladelser, jf. dog stk. 3.

Eventuel klage skal være indgivet senest 4 uger fra påbuddet er meddelt 
det vil sige senest 6. august 2020, jf. lovens § 77.

Der skal klages via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af 
https://naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Der kan logges på med NEM-ID. 

Klagen sendes gennem Klageportalen til Faxe Kommune. En klage er 
indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune i Klageportalen. Der 
skal betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for 
virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i 
Klageportalen. Gebyret tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i 
klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 
der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 

Der kan indsendes en anmodning om fritagelse for at bruge Klageportalen. 
Anmodningen sendes til Faxe Kommune, der videresender anmodningen til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt 
anmodningen kan imødekommes.

https://naevneneshus.dk/
file://srv133adm/users/hachr/SBSYS/SbSysNetDrift/temp/hachr/www.borger.dk
file://srv133adm/users/hachr/SBSYS/SbSysNetDrift/temp/hachr/www.virk.dk
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Gebyret betales tilbage, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 
klageberettigelse eller fordi
klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kompetence.

Søgsmål
Påbuddet kan efter Vandforsyningslovens § 81 indbringes for domstolene 
indtil 6 måneder efter, at påbuddet er meddelt, det vil sige 9. januar 2021. 

Med venlig hilsen

Hanne Christensen
Miljømedarbejder

Kopi af tilladelse er sendt til:

Tina Halkjær Andersen, Envidan; tha@envidan.dk 
Miljøstyrelsen; mst@mst.dk 
Fødevarestyrelsen; 22@fvst.dk  
Sundhedsstyrelsen; trost@sst.dk 
Forbrugerrådet; hoeringer@fbr.dk 
Danmarks Naturfredningsforening; dnfaxe-sager@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening; Faxe faxe@dn.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund; post@sportsfiskerforbundet.dk  
Sydsjællands Sportsfiskerforbund;  sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk 
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