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Afgørelse
Guldborgsund Kommune giver Alstrup-Guldborg Vandværk endelig tilladelse til vandindvinding af indtil 27.000 m³/år. Tilladelsen meddeles på samme vilkår som meddelt
i vandværkets endelige indvindingstilladelse fra 14-08-1964. Tilladelsen er gældende
frem til 31-12-2022.
Endelig indvindingstilladelse, samt efter følgende vilkårsændring, er vedlagt afgørelsen som bilag.
Lovgrundlag
Tilladelsen gives på baggrund af § 20 i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse af lov om vandindvinding mv. (LBK 118 af 22/02/2018).
Tilsynsmyndighed
Guldborgsund Kommune er tilsynsmyndighed.
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Baggrund
I 1980 kom der en bekendtgørelse som satte en tidsgrænse på maksimalt 30 år for
vandværkernes indvindingstilladelse. Mange tilladelser er derfor udløbet i 2010.
Disse er efterfølgende forlænget, fordi de var gældende til efter statens vandplaner
trådte i kraft.
Guldborgsund Kommune er ved at afslutte indsatsplanen for vandværkerne. Dette
betyder store ændringer for kommunens forsyningsstruktur, især forårsaget af de
øgede krav til vandværkerne bl.a. undersøgelse af flere pesticider. Mange vandværker har desværre overskridelser af de pesticider, der nu undersøges for. Konsekvensen er, at mange vandværker nedlægges og slår sig sammen med nabovandværket
eller får nye boringer. Andre steder slår vandværkerne sig samme i større fællesskaber.
Det tilsammen bevirker, at Guldborgsund Kommune har valgt at meddele indvindingstilladelserne på gældende vilkår for en relativt kort periode. Det er vurderingen,
at de fleste ændringer vil kendes inden for den periode, og kommunen vil derfor
meddele de normale 30 årige indvindingstilladelser inden for perioden. Kommunen

har således et bedre udgangspunkt for at kende vandværkerens fremtidige forsyningsområder, indvindingsmængder og indvindingsboringer når indsatsplanens virkninger kendes. Dette giver et bedre grundlag for at stille de fremtidige vilkår.
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Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4
uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
Du klager 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 på kr. 900. For virksomheder og organisationer er gebyret på kr. 1800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde yderligere vejledning
om gebyrordningen 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 til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt
din anmodning kan imødekommes.
Følgende kan også klage:
 Danmarks Naturfredningsforening
 Forbrugerrådet
 Naturstyrelsen
 Miljøstyrelsen
 Sportsfiskerforbundet
 Styrelsen for Patientsikkerhed
Du får besked fra os, hvis andre klager.
Ønsker du at få afgjort sagen ved domstolene, skal du starte retssagen inden 6 måneder efter, du har modtaget vores afgørelse.
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