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Peter Hegel

Fra: Keld Bjergegaard <kb@europartner.dk>
Sendt: 15. september 2021 11:41
Til: Peter Hegel
Emne: Ny Vandindvindingstilladelse til Kildebrøndevej 60

Greve Kommune 
Att: Peter Hegel, Miljø                        
 
På baggrund af brev fra Greve Kommune af den 23.07.2021 skal jeg hermed forsøge at sammenfatte mine 
kommentarer til ansøgningen om fornyet vandindvindingstilladelse. 
 
Som ejer af ejendommen gennem de seneste 21 år må det være muligt at fremfinde tidligere indberetninger om 
væsentligt højere vandforbrug på ca 10.000 m3 om året, idet dette vil være behovsniveauet, hvis ejendommen 
fortsætter drift af Havecenter, gartneri og planteskole. For god ordens skyld fremhæves denne problematik som 
muligt relevant, især i forlængelse af de seneste 1,5 år med Covid-19 og aktuelle lejerforhandlinger. 
 
Ejendommen udgør 66.425 m2 med et glashus på 4.000 m2 samt bolig på ca 170 m2. 
 
Ad Greve Kommunes journaliseringssystem - vi skal gøre hvad vi kan for at hjælpe med dette for boring DGU nr 
207.2622. 
Ad Jupiter den offentlige vanddatabase         - vi skal gøre hvad vi kan for at hjælpe med dette for JupiterId 104343 
 
Oplysningerne, som måtte hidrøre fra lejere på ejendommen der ved en fejl fremstår som noget der aktuelt foregår 
på denne ejendom, skal vi anmode om at GK ser bort fra, herunder Rengøringsfirma,  Autoværksted samt handel 
med Affaldsprodukter. 
Der er alene tale om lejers VIRK oplysninger som hidrører fra anden lokation end nærværende. Denne lejer har 
alene bilsalg fra adressen. VIRK oplysningerne har vi allerede bedt lejer om at ajourføre. 
 
Gartneri, planteskole og havecenter er fortsat muligt i henhold til de planlovstilladelser der hidtil er opnået for 
ejendommen, herunder indrettelseshensynet som skal sikre vi ikke går tør for vand på ejendommen.  
Aktuelt vil vi antage at 5.000 m2 vand er tilstrækkeligt forudsat vi fortsat kan anvende regnvand til vanding i den 
udendørs planteskole. 
Det er helt naturligt at vandmængderne svinger og især i de meget tørre år som 2018 - 2020. 
 
Ansøgning om fortsat tilladelse til Vandindvinding: 
Hvis vi ansøger om 5.000 m2 og der af naturlige årsager opstår behov for mere, går jeg ud fra at der kan dispenseres 
uden problemer for eventuelt overforbrug. 
Da vi ikke har alternativ vandforsyning er dette spørgsmål om vandmængden ganske principielt for os. 
 
Vi anvender vand  på ejendommen til almindelig husholdning og forbrug samt vanding af planter inde og ude. 
 
Forbrugsstederne omfatter Huset og Glashuset samt udendørs vanding. 
 
Ad Drikkevandsbekendtgørelsen senest opdateret i 2019: 
A parametre er af Greve Kommune fastsat til årlig analyse iht Forenklet Kontrol.  
B parametre er af Greve Kommune fastsat til analyse hvert 3. år iht Drikkevandets hovedbestanddele. 
Hidtil har vi anvendt Dons Lab til at foretage vore vandanalyser og vi går ud fra at Dons fortsat er godkendt af Greve 
Kommune. 
Hvad betyder en screening af miljøvurderingspligten, herunder udfyldelse af formular ? 
Tilsyn er altid velkommen - i mange år har Greve Vandværk udført løbende kontrol og pejling hos os. 
Vi har i 21 år haft Næstved Brøndboring til at stå for alt vedrørende den fysiske indvinding af vand hos os. 
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De kommer jævnligt på servicekontrol hos os, så vi vil bede om at vi kan koordinere dette med dem, i givet fald 
Greve Kommune ønsker at komme på tilsyn hos os. 
 
Jeg håber at have fået svaret tilfredsstillende. 
 
venlig hilsen / best regards, 
keld bjergegaard, direktør og ejer 
PlanteRiget / AutoRiget / EuroPartner Greve Aps 
kb@europartner.dk 
tel.: +45 2122 6060 
 
 
 
 
 
 
 


