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Att. Trine Mehlsen 

Langeland Forsyning 
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Teknik og Miljø 

Natur og Miljø 
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Dato: 19/8 2022 J. nr.: 22/6059 Ref.: siskkr  

§ 21 Tilladelse til midlertidigt UV-anlæg 

 

 
Afgørelse 

Langeland Kommune meddeler hermed tilladelse til Hesselbjerg Vandværk v. Langeland Vand 

ApS til etablering af et midlertidigt UV-anlæg. Anlægget må tages i brug i forbindelse med et 

planlagt renoveringsarbejde som omhandler rensning af råvandsledningerne tilknyttet Hessel-

bjerg Vandværk.  

 

Tilladelsen gives med hjemmel i Vandforsyningsloven § 21 stk. 11 og er gældende 12 måne-

der frem fra dags dato. Såfremt tilladelsen ønskes forlænges, skal der ansøges om dette før 

tilladelsen er udløbet. Tilladelsen er givet efter de angivne vilkår.  

 

Vilkår 

 

Etablering af anlæg 

1. UV-anlægget må kun benyttes midlertidigt. Det vil sige i forbindelse med udførslen af 

det ansøgte projekt.  

2. UV-anlægget skal etableres og driftes efter leverandørens instruktioner. Service og 

vedligeholdelse skal ske efter anvisninger fra leverandøren. 

3. Anlægget skal tilsluttes vandværkets SRO-anlæg, som kan afgive en alarm ved svigt 

fra anlægget.  

4. Tilladelsen gives til det anlæg som er beskrevet i ansøgningsmaterialet.  

5. Ved ibrugtagning af UV-anlægget meldes dette til Langeland Kommune. 

6. Ved ibrugtagning af UV-anlægget skal Drikkevandsbekendtgørelsens2 krav til vandkva-

litet være overholdt inden vandet ledes ud til forbrugerne. 

 

 

 

 
1 LBKG 2022-05-10 nr. 602 Vandforsyningsloven 
2 BKG 2022-06-21 nr. 972 Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 
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Drift af anlæg 

7. Der skal føres driftsjournal over anlægget. Projektejer skal kunne fremvise driftsjourna-

len, såfremt Langeland Kommune efterspørger den. Driftsjournalen skal indeholde føl-

gende notater:  

• Den akkumulerede driftstid 

• Rengøring og eftersyn af anlægget, herunder lamper 

• Eventuelle uregelmæssigheder eller service på anlægget 

8.  Ved driftsforstyrrelser skal Langeland Kommune orienteres om dette.  

9. Ved kontrol af vandkvaliteten skal der analyseres for følgende parametre 

• Kim ved 22o C 

• Kim ved 37o C 

• Coliforme bakterier 

• E. Coli 

Prøver skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium.  

10. Når UV-anlægget er i drift skal der én gang om ugen tages prøver til kontrol af vand-

kvaliteten ved prøvehanen før og efter UV-anlægget. Analyserapporter sendes til Lan-

geland Kommune. Prøvefrekvensen kan nedsættes til hver anden uge, såfremt 3 prø-

ver har overholdt kravene i Drikkevandsbekendtgørelsen. 

11. Analyser udtaget før UV-anlægget skal ikke indberettes til Jupiterdatabasen, men sen-

des i kopi til Langeland Kommune.  

12. Analyser udtaget efter UV-anlægget skal indberettes, det skal fremgå i analyserappor-

terne at prøverne er taget efter UV-behandling.  

13. Når anlægget afmonteres, skal dette varsles til Langeland Kommune.  

14.  

 

Tilsyn 

Langeland Kommune fører tilsyn med at tilladelsen overholdes.  

 

Baggrund for ansøgningen og kommunens bemærkninger 

Langeland Forsyning har d. 8/6 2022 indsendt en ansøgning om etablering af midlertidigt UV-

anlæg i forbindelse med rensning af råvandsledninger tilknyttet Hesselbjerg Vandværk. Der er 

d. 12/8 2022 modtaget en revideret ansøgning. Langeland Forsyning ønsker at etablerer et 

midlertidigt UV-anlæg i forbindelse med renovering af råvandsledningerne. Der skal køres en 

rensegris igennem ledninger. Der sker i dag en udfældning af jern i råvandsledningerne, da 

vandet er meget jernholdigt. Dette påvirker pumperne på værket, samt at udnyttelsen af fre-

kvensstyringen på boringerne ikke er optimal. I forbindelse med rensningen, vil man forvente 

et øget kimtal i prøverne. UV-anlægget skal mindske risikoen for dette. 

 

Langeland Kommune vurderer at den midlertidige brug af UV-anlægget vil være hensigtsmæs-

sigt. Projektet vil bidrage til en forbedret vandindvinding for vandværket, hvori energispildet vil 

blive mindsket.  

Vurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen 
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J. f. det forpligtende samarbejde mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune, er 

Svendborg Kommune myndighed på Natura 2000 og beskyttede natur i Langeland Kommune. 

I henhold til habitatbekendtgørelsen §6 skal en tilladelse efter §21 i vandforsyningsloven vur-

deres om den i sig selv eller i kombination med andre planer eller projekter kan påvirke et Na-

tura 2000-område væsentligt.  

 

Langeland Kommune har haft ansøgningen i høring hos Svendborg Kommune, som har føl-

gende bemærkning: 

 

Natura 2000-område nr. 127 ’Sydfynske Øhav’ 

Ansøgning om etablering og drift af midlertidigt UV-anlæg er delvist beliggende i Natura 2000 

område Sydfynske Øhav (nr. 127). Se kort herunder. 

På grund af projektets karakter, at det finder sted på landbrugsjord og er midlertidigt, vurderes 

det, at projektet, ikke vil påvirke arter eller deres levesteder eller naturtyper fra udpegnings-

grundlaget for Natura 2000-området.  

Det er derfor kommunens samlede vurdering, at det ansøgte, ikke i sig selv eller i forbindelse 

med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-området væsentligt.  

                                                                                                                      

 
Natura 2000-områdets placering i forhold til Ristingevej 78 og 76, som angivet i ansøgningsmaterialet. 
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Bilag IV arter 

Det planlagte projekt har midlertidig karakter og omfatter udelukkende landbrugsjord i omdrift 

(dyrket). Det er derfor kommunens vurdering at projektet ikke skader eller ødelægger yngle- 

eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitat-

direktivets bilag IV. 

 

Fredninger og § 3 beskyttet natur 

Der er ingen fredninger eller natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 inden for det an-

søgte projekt. Projektet vurderes derfor ikke at ville påvirke fredninger eller beskyttet natur. 

 

Vurdering i forhold til VVM 

Projektet er ikke omfattet af VVM-lovens bilag 2, og det skal derfor ikke vurderes om projektet 

er VVM-pligtigt.  

 

 

Kopi af tilladelse er sendt til:  

Styrelsen for Patientsikkerhed 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Sportsfiskerforbund 

Forbrugerrådet 

 

Venlig hilsen 

Sidsel Skeller Kristoffersen 

Miljøsagsbehandler Natur og Miljø 

Teknik og Miljø 

 

Email: siskkr@langelandkommune.dk 

Direkte tlf.: 63 51 60 51 

 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal sendes til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som tilgås fra www.borger.dk eller www.virk.dk. Du 

logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndig-

heden via klageportalen. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Langeland Kom-

mune. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via klage-

portalen. Du får besked om videresendelsen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som frem-

går af www.naevneneshus.dk. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klage-

portalen, 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 afgø-

relse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklage-

nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
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Yderligere vejledning for klage findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-ogfoedevareklagenaevnet/ 

vejledning/ 

 

Klagefrist 

Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er offentliggjort. Klagen skal være modtaget inden 

klagefristens udløb den 16 september 2022. 

 

Civilt søgsmål 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 

101 stk. 1. 

 

Ønsker du at prøve afgørelsens gyldighed ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 

måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen påklaget til Miljø- og Fødevareklage-

nævnet inden for klagefristen, er fristen for at anlægge et civilt søgsmål 6 måneder efter at 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger. 
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