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Baggrund 

Nedenfor redegøres for følgende: 

1. Grundlag for tilladelsen 
2. Partshøring og offentliggørelse 
3. Baggrund for ansøgning 
4. Indvinding af grundvand til drikkevand på Frederiksberg 
5. Indsats i forhold til forurening med bl.a. klorerede opløsningsmidler i jord- og grundvand 
6. Midlertidig 10-årig tilladelse til avanceret vandbehandling ved aktiv kulfiltrering, 2014 
7. Beskrivelse af vandbehandlingen på Frederiksberg Nyt Vandværk (FNV) 
8. Varmepumpe 
9. Udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed 
10. Frederiksberg Kommunes tekniske og miljømæssige vurdering 

1. Grundlag for tilladelsen 

1. 18. maj 2020. Ansøgning om tilladelse til avanceret vandbehandling efter §21 i vandforsy-
ningsloven bilagt 
• Frederiksberg Nyt Vandværk - Teknisk beskrivelse til §21 

o Bilag A til §21 teknisk beskrivelse - Arrangementstegninger fra tilbud 
o Bilag B til §21 teknisk beskrivelse - Forslag til analyseprogram 
o Bilag C til §21 teknisk beskrivelse – Varmepumpe og drikkevandssikkerhed 
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2. 12. juni 2020. Bilag 1 til Ansøgningens bilag C - OML-Multi results_ Fr01 rep20 T15 
• Bilag 2 til bilag C - OML-Multi results_ Fr02 rep20 T15 

3. 12. juni 2020. Supplerende information efterspurgt i mail af 11-06-20. Vedlagt supple
rende dokumenter: 

a. Materialebalance 
b. Notat støjforhold og vibrationer 
c. Tilbud 1, Tilbudsbeskrivelse inkl. bilag (Totalentreprenørens tilbudsprojekt) 
d. Byggetilladelse BR18 

4. 15. juni 2020. Supplerende information til mail af 12. juni 2020 

5. 16. juni 2020. Høringssvar til ansøgning om avanceret vandbehandling, Styrelsen for Pa
tientsikkerhed 

6. 18. juni 2020. Tillæg til teknisk beskrivelse til §21_180620_Fluorid 

7. 22. juni 2020. Process Flow Diagrams (PFD’er) samt Process & Instrumentation Dia
grams (P&I Diagrammer) 

8. 15. juni 2020. Besvarelse af Opklarende spørgsmål fra Aktor Innovation VFL21 FF FNV 
20200622. Vedlagt supplerende dokumenter: 

a. Byggetilladelse CO2-anlæg BR18 
b. 20200616_ANRD_FRB_K01_C07.6ZHygiejnezoner 
c. Bilag H.3 til udbudsmaterialet med design vandkvaliteter 

9. 26. juni 2020.Supplerende oplysninger vedr. varmepumpe 

10. 2. juli 2020. Besvarelse af supplerende opklarende spørgsmål 

11. 6. juli 2020. Udtalelse vedrørende ansøgning fra Frederiksberg Forsyning A/S om til
ladelse efter Vandforsyningslovens §21 til etablering af Frederiksberg Nyt Vandværk 
med avanceret vandbehandling, Aktor Innovation 

2. Partshøring og offentliggørelse 

Ansøgning om tilladelse til supplerende vandbehandling ved kulfiltrering og blødgøring har været 
i høring hos Styrelsen for Patientsikkerhed og HOFOR.  

Styrelsen for Patientsikkerhed har i høringssvaret til ansøgningen vurderet, at det er relevant, at 
der i ansøgningen foretages en beregning af indholdet af fluorid i drikkevand i de forskellige sce
narier for vandbehandling og -blanding. Beregning for flourid er fremsendt i dokumentet Tillæg til 
teknisk beskrivelse til §21_180620_Fluorid. 

Endelig tilladelse offentliggøres på Frederiksberg Kommunes hjemmeside.  

-

-

-

-
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3. Baggrund for ansøgningen 

Frederiksberg Forsyning A/S har med ansøgning af 18. maj 2020 ansøgt Frederiksberg Kommune 
om tilladelse til at opføre et nyt vandværk med avanceret vandbehandling i henhold til § 21 i vand
forsyningsloven. Det nye vandværk skal dels indeholde anlæg til normal vandbehandling og avan
ceret vandbehandling (fjernelse af miljøfremmede stoffer) af det grundvand, der indvindes på Fre
deriksberg samt anlæg til blødgøring af både det egenproducerede vand samt det drikkevand, der 
købes af HOFOR. Blødgøringsmetoden vil ske med kalkfældning (pelletmetoden) som også er 
under etablering på HOFORs værker. 

Frederiksberg Forsyning A/S forsyner hele Frederiksberg Kommune med drikkevand, og indvinder 
årligt ca. 2,5 mio. m3 vand fra 5 indvindingsboringer. Der er i 2016 meddelt nye 30-årige indvin
dingstilladelser til Frederiksberg Vand A/S fra Frederiksberg og Københavns Kommuner.  

Figur 1 Oversigtskort, Frederiksberg Vands indvindingsboringer, indvindingsopland og trykforøgerstationer, 
som modtager drikkevand fra HOFOR i Frederiksberg Kommune1. 

1 https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2018-12/Vandforsyningsplan_December2018.pdf

-
-
-

-

https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2018-12/Vandforsyningsplan_December2018.pdf
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I indvindingsoplandet til Frederiksberg Forsyning findes mange tidligere virksomheder og industri
grunde, hvorfor det oppumpede grundvand indeholder forskellige klorerede opløsningsmidler og 
deres nedbrydningsprodukter i varierende og stigende koncentrationer. De klorerede opløsnings
midler fjernes i dag på Frederiksberg Vandværk ved filtrering med aktivt kul.  

Det indvundne grundvand, der behandles på det eksisterende Frederiksberg Vandværk, dækker 
knap halvdelen af kommunens vandforbrug (ca. 2,5 mio. m3/år), mens den resterende del (ca. 2,8 
mio. m3/år) importeres fra HOFOR. Vandet fra HOFOR består af behandlet, rent drikkevand, som 
pumpes ind i distributionsnettet ved 4 trykforøgerstationer på hhv. Godthåbsvej, Roskildevej, Ja
cob Dannefeltsvej og ved Novozymes. Det importerede vand blandes med det egenproducerede 
vand i distributionsnettet, og indtaget fra de forskellige stationer varierer over døgnet, ligesom 
vandkvaliteten varierer i ledningsnettet.   

Det egenproducerede vand på Frederiksberg er, med en hårdhed på ca. 29°dH, noget af det hår
deste man finder i Danmark, og hårdere end det vand der importeres fra HOFOR (ca. 22 °dH). 
Kvaliteten af vandet, der modtages fra HOFOR, vil over de kommende år ændres i takt med, at 
der indføres ny vandbehandling og blødgøring til 10°dH på HOFORs vandværker. HOFOR vil med 
deres nuværende plan for indføring af blødgjort vand, ikke levere blødgjort drikkevand til Frede
riksberg de kommende 8-10 år. 

Det meget hårde vand der leveres på Frederiksberg er til stor gene for forbrugerne. Der har derfor 
i en årrække været arbejdet på at undersøge egnede teknologier til blødgøring og økonomien heri, 
herunder de samfundsøkonomiske gevinster ved central blødgøring. 

Den samfundsøkonomiske analyse af blødgøring har vist, at der er en samfundsøkonomisk gevinst 
ved, ikke alene at blødgøre vandet der produceres på Frederiksberg, men også vandet fra 
HOFOR, indtil HOFOR selv leverer blødgjort vand til Frederiksberg. Den samfundsøkonomiske 
gevinst vil være der selv hvis HOFOR allerede leverer blødgjort vand efter 3 år. Det er særligt 
besparelsen på sæbe og vaskepulver der driver den samlede positive gevinst og opvejer de højere 
anlægsinvesteringer og driftsomkostninger.  

Da alle analyser er faldet positivt ud i forhold til blødgøring, blev der i Frederiksberg Kommunes 
vandforsyningsplan 2018-20281, formuleret følgende:  

“Frederiksberg Kommune ønsker en central blødgøring af vandet svarende til et middelhårdt 
niveau på 8-12 dH°. Hensigten er at reducere forbrugernes gener ved hårdt vand samt den 
samfundsøkonomiske omkostning ved hårdt vand. Frederiksberg Vand A/S skal derfor gen
nemføre tiltag som sikrer blødgøring af både egen produktion og indkøbt drikkevand. I forbin

1 https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2018-12/Vandforsyningsplan_December2018.pdf

-

-
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https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2018-12/Vandforsyningsplan_December2018.pdf
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delse med blødgøringsprojektet vil DDS-niveauet skulle hæves til en ISO2200-certificering. Fre
deriksberg Vand har fokus på løbende optimering af import af vand og blanding med egenpro
duktion, så vandkvaliteten holdes så ensartet som muligt.”  

Frederiksberg Forsyning A/S har valgt at løse denne opgave ved at opføre et helt nyt fremtidssikret 
vandværk. Udover at løse opgaven med blødgøring af drikkevandet, har det nye vandværk, sam
menlignet med det eksisterende vandværk, en række andre fordele, som bl.a. forbedrer drikke
vands- og forsyningssikkerheden: 

• Ud over en forbedret vandkvalitet i form af blødgøring, implementeres der også forbedret 
teknologi til fjernelse af miljøfremmede stoffer. Hvor der på det eksisterende vandværk kun 
anvendes kulfiltre, vil der på det nye vandværk blive indført ekstra teknisk afblæsning (strip
ning) af de miljøfremmede stoffer inden kulfiltrering. Dette betyder en stor driftsbesparelse, 
og samtidig betyder det at vandværket er mere robust i forhold til en eventuel forringet rå
vandskvalitet i fremtiden. Med den nye metode, er der mulighed for at fjerne de kritiske mil
jøfremmede stoffer til en koncentration i vandet under detektionsgrænsen. 

• Det nye vandværk udstyres med såkaldte vindkedler, som beskytter mod trykstød i lednings
nettet og dermed reducerer risikoen for brud på distributionsnettet og forbedre forsyningssik
kerheden. 

• Vandværket udstyres med slampresse og genbrug af skyllevand fra filterskylning. Det bety
der at vandspildet ved behandlingsprocessen er meget lavt. 

• I det nye vandværk er rentvandstanken inddelt i 4 kamre, hvilket betyder at vedligehold af 
tankene forbedres. Ligeledes bygges tankene så de kan inspiceres udefra på alle sider, hvil
ket øger drikkevandssikkerheden og sikre at lækage fra tankene udbedres.  

• I vandværket vil der blive installeret et varmepumpeanlæg, som udnytter energien fra drik
kevandet til fjernvarmenettet samtidig med at der leveres koldt vand til forbrugerne. Dette er 
en bæredygtig udnyttelse af energien i vandet. 

Da både det egenproducerede vand fra Frederiksberg og det indkøbte vand fra HOFOR behandles 
på det nye vandværk, opnås en stabil hårdhedsgrad/vandkvalitet og dermed et ensartet produkt. 

Da alle aftagere på Frederiksberg – både private og virksomheder - kommer til at opleve en ændret 
vandkvalitet med blødere vand, har Frederiksberg Kommune lagt stor vægt på at Frederiksberg 
Forsyning sikrer en tydelig og relevant information til de forskellige forbrugere, før det nye vand
værk sættes i drift og der leveres blødgjort drikkevand. 

4. Indvinding af grundvand til drikkevand på Frederiksberg 

På Frederiksberg Vandværk begyndte de at indvinde vand til drikkevandsformål i 1869. Der ind
vindes i dag ca. 2,5 mio. m3 grundvand til drikkevandsformål af Frederiksberg Vand A/S. Det svarer 
til ca. 45 % af forbruget. Den resterende del af drikkevandet købes hos HOFOR.  

-
-

-
-
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Den nuværende samlede tilladelse fra Frederiksberg og Københavns kommuner til Frederiksberg 
Vand A/S er på 2,5 mio. m3/år. Tilladelsen er fordelt på 1,4 mio. m3/år til boringerne i Frederiksberg 
Kommune (FF2, FF3 og FF4) og med 1,3 mio. m3/år boringerne som ligger i Københavns Kom
mune (FF1 og FF5). Den nuværende tilladelse udløber d. 5. september 2046. 

Supplerende vandbehandling (avanceret vandbehandling)  

Frederiksberg Vand A/S har siden 1997 haft tilladelse til at filtrere drikkevandet på vandværket 
med aktivt kul. Dette skyldes forurening i grundvandet med klorerede opløsningsmidler. 

Frederiksberg Kommune meddelte den 10. juni 1997 tilladelse til opførelse af et nyt vandbehand
lingsanlæg til behandling af 2,5 mio. m3 grundvand pr. år, herunder tilladelse til aktiv kulfiltrering. 
Efterfølgende har Frederiksberg Kommune meddelt tilladelse til forlængelse af den supplerende 
vandbehandling (aktiv kulfiltrering) tre gange:  

• D. 30. november 2004, forlænget med 5 år, med udløb d. 1. januar 2010.  

• D. 10. december 2009, forlænget med 5 år, med udløb d. 1. januar 2015.  

• D. 16. december 2014 (revideret 1. februar 2016), forlænget med 10 år (nuværende), med 
udløb d. 1. januar 2024.  

Grundvandskvalitet 

Den naturlige grundvandskvalitet i indvindingsoplandet til Frederiksberg Vandværks indvindings
boringer er præget af, at der har været indvundet grundvand i snart 150 år. Grundvandet er gene
relt svagt reduceret og middel opholdstiden i kalkmagasinet, hvorfra grundvand indvindes til drik
kevandsformål er ca. 40 år - dog noget kortere tæt på og i Carlsbergforkastningen.  

Indholdet i grundvandet af en række naturlige stoffer som jern, mangan og ammonium vil generelt 
overskride kvalitetskravene til drikkevand. Stofferne fjernes imidlertid ved den simple vandbehand
ling, der foregår på Frederiksberg Vandværk, hvor vandet iltes og filtreres. Ved stort set alle op
pumpninger af grundvand i Danmark skal jern, mangan og ammonium fjernes, inden vandet kan 
anvendes til drikkevand.  

Ud fra kendte forureningskilder i oplandet, grundvandskemien og konklusioner fra diverse grund
vandsundersøgelser er der udarbejdet et skema, som lister de vigtigste reelle og potentielle trusler 
mod hver af Frederiksberg Vands indvindingsboringer, jf. tabel 1 nedenfor. 

-

-

-
-
-

-
-
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Tabel 1 Trusler mod Frederiksbergs Vand A/S indvindingsboringer 

Lokal nr. DGU nr. Reel trussel Potentiel trussel 

Naturlige pa
rametre 

Miljøfrem
mede stoffer 

Naturlige pa
rametre 

Miljøfrem
mede stoffer 

FF1 201.274 Chlorerede 
opløsnings
midler 

Klorid 

Nikkel 

Arsen 

FF2 201.3702 Klorid 

Nikkel 

Chlorerede 
opløsnings
midler 

Arsen Cyanid 

BTEX 

FF3 201.5311 Nikkel Chlorerede 
opløsnings
midler 

Klorid 

Arsen 

Cyanid 

BTEX 

MTBE 

Napthalen 

FF4 201.5312 Nikkel 

Sulfat 

Ammonium 

Chlorerede 
opløsnings
midler 

Klorid Cyanid 

BTEX 

MTBE 

FF5 201.7924 Klorid 

Nikkel 

Chorerede 
opløsnings
midler 

Som det fremgår af tabel 1, vurderes det, at de naturlige stoffer nikkel, sulfat, arsen og klorid er 
mest problematiske for indvinding af grundvand til drikkevand på Frederiksberg Vandværk.  

Klorerede opløsningsmidler 

Der har siden 1987 været påvist klorerede opløsningsmidler i boringer beliggende i indvindingsop
landet til Frederiksberg Vandværk. Som det fremgår af tabel 2 vurderes det, at af de miljøfremmede 
stoffer, er det de klorerede opløsningsmidler, som er den største trussel mod indvinding af grund
vand til drikkevand på Frederiksberg.  

I en stor del af boringerne er indholdet af klorerede opløsningsmidler over kvalitetskriteriet for drik
kevand. De højeste koncentrationer findes i den sydlige og vestlige del af kommunen, hvor indhol
det i flere boringer er over 10 gange kvalitetskriteriet for drikkevand.  

Siden den nuværende tilladelse blev meddelt i 2014 har summen af klorerede opløsningsmidler 
generelt været stigende i perioden frem til 2016 og herefter stabil til svagt faldende med variationer 
for de enkelte stoffer. 

-

-

-
-

- - - -

-

-

-

-

-



8

Det er fortsat behov for at følge udviklingen i indvindingsboringerne i en længere periode for at få 
bekræftet denne tendens og for at sikre, at niveauerne ikke stiger uhensigtsmæssigt. Der er lige
ledes fortsat behov for at rense vandet på Frederiksberg Vandværk med aktivt kulfiltrering.  

Det er specielt indvindingsboringerne FF2 og FF3, der er påvirket af klorerede opløsningsmidler. I 
råvandet i indvindingsboringerne udgør TCE størstedelen af de klorerede opløsningsmidler efter
fulgt af cis-1,2-DCE og 1,2-DCA. Ved en analyserunde i maj-juni 2019 er det højeste målte indhold 
i råvandet i indvindingsboringerne: TCE 4,1 µg/l (FF3), cis-1,2-DCE 9 µg/l (FF2) og 1,2-DCA på 
2,2 µg/l (FF3), hvor drikkevandskvalitetskriteriet for alle stofferne er 1 µg/l. 

I 2007 foretog Frederiksberg Kommune en vurdering af varigheden af forurening med klorerede 
opløsningsmidler i grundvandet i indvindingsoplandet til Frederiksberg Vandværk2. Vurderingen er 
foretaget på baggrund af litteraturstudier og modelkørsler. Det er vurderet, at der kan gå mere end 
50 år før problemet med forhøjet indhold af klorerede opløsningsmidler i indvindingsboringerne er 
forsvundet afhængig af oprensningsniveauer etc. 

Andre miljøfremmede stoffer 

De andre miljøfremmede stoffer omfatter bl.a. olie- og benzinprodukter og pesticider samt de ned
brydningsprodukter, der opstår, når de miljøfremmede stoffer nedbrydes i jorden og grundvandet. 

I 2019 er pesticidet DMS (N, N-dimethylsulfamid) fundet i det terrænnære grundvand og i en enkelt 
dyb boring i det primære grundvandsmagasin. DMS indgår fremadrettet i grundvandsovervågnin
gen. Herudover er der ikke fund af pesticider i grundvandet. 

5. Indsats over for forurening med bl.a. klorerede opløsningsmidler i jord- og grundvand 

Frederiksberg Kommune 

Frederiksberg Kommune har siden konstateringen af klorerede forbindelser i grundvandet i 1987 
gjort en aktiv indsats for at kortlægge og mindske belastningen: 

• Frederiksberg Kommune har siden 1990 overvåget grundvandskvaliteten i op til 50 moniterings
boringer fordelt over det meste af kommunen. Overvågningen af grundvandsressourcen er i 
dag delt mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning, hvor Frederiksberg For
syning står for overvågningen i de boringsnæreområder, og Frederiksberg Kommune overvåger 

2 Rapport: Frederiksberg Kommune. Klorerede opløsningsmidler. Varighed af forurening med klorerede opløsningsmid
ler. April 2007. Rambøll. 

-

-
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potentielle forureningsfaner i resten af indvindingsoplandet. Overvågningen af grundvandsres
sourcen har til formål at beskrive vandkvaliteten i og nær indvindingsboringerne samt at give en 
generel beskrivelse af grundvandskvaliteten i indvindingsoplandet. 

• Til sikring af grundvandsressourcen har Frederiksberg Kommune opstillet en strategi, der byg
ger på følgende 4 hovedelementer: 

o En forebyggende indsats 
o En opsøgende indsats 
o En overvågende indsats 
o En afværgende indsats 

Strategien er nærmere beskrevet i Frederiksberg Kommunes Grundvandsplan 2014-2018, forlæn
get til 2020. Grundvandsplan med grundvandsbeskyttende indsatser for perioden 2021-2026 er 
under udarbejdelse. Indsatsen på jord- og grundvandsområdet er baseret på en forudsætning om, 
at der stadig skal indvindes drikkevand på Frederiksberg. Der arbejdes desuden på – via en lang
sigtet indsats – at egenproduktionen på Frederiksberg kan ske uden anvendelsen af supplerende 
vandbehandling (aktivt kulfilterering). 

Frederiksberg Kommune har, primært da vi havde status som amt, foretaget undersøgelser og 
oprensninger af forurenede grunde med en prioritering af en særlig indsats overfor forureninger 
med klorerede forbindelser.  

Region Hovedstaden 

Region Hovedstaden har siden 1. januar 2007 stået for den offentlige indsats overfor de forurenede 
grunde på Frederiksberg. I den forbindelse har regionen udført undersøgelser på forurenede 
grunde af hensyn til indeklimarisiko. Derudover har de videreført driften af en række afværgeanlæg 
og etableret ét ny afværgeanlæg. Afværgeanlæggene er primært etableret for at forhindre forure
ning i at sprede sig til resten af grundvandsressourcen. Region Hovedstadens indsatsplan ”Vejen 
til ren jord og rent vand II” der rækker frem til 2030 prioriterer ikke grundvandsbeskyttende indsat
ser i indvindingsoplandet til Frederiksberg Vandværk. 

6. Midlertidig 10-årig tilladelse til avanceret vandbehandling ved aktiv kulfiltrering, 2014 

Frederiksberg Kommune har d. 16. december 2014 meddelt midlertidig 10-årig tilladelse til avan
ceret vandbehandling ved aktiv kulfiltrering og UV-behandling.  

Kulfilteranlægget består af 2 trykfilterbeholdere hver med en diameter på Ø4000 mm og en højde 
på 5,4 meter. I hvert filter er højden af kulfiltermaterialet på ca. 3 meter svarende til et volumen af 

-

-
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kul på ca. 38 m3. Kulfilteranlægget er dimensioneret til at behandle 350 m3/t svarende til en filter
hastighed på 13,9 m/t og en opholdstid på ca. 13 minutter. Den aktuelle kapacitet er 285 m3/t 
svarende til filterhastighed på 11 m/t og en reel opholdstid i kulfiltrene på ca. 16 minutter. 

Efter kulfiltrene er der installeret UV-anlæg for at desinficere vandet med Ultraviolet lys. UV-
anlægget er en ekstra sikkerhed for at der ikke er forøget kimtal i drikkevandet, idet der teoretisk 
kan ske en opformering af bakterier i kulfiltrene, hvor der fjernes organisk stof, der kan fungere 
som føde for bakterier. UV-anlægget består af 2 stk. UV filtre af typen UVAUDES TH95660 
VA45. Principskitse for anlægget fremgår af figur 1. 

Figur 1 Principskitse af vandbehandlingsanlægget på det nuværende Frederiksberg Vandværk1. 

-
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Resultater af vandbehandling på det nuværende Frederiksberg Vandværk 

Der er i tilladelsesperioden ikke konstateret overskridelser af drikkevandskvaliteten for klorerede 
forbindelser af det udledte vand til ledningsnettet. Der er i 2019 konstateret overskridelse af kva
litetskriteriet for kimtal ved 37 grader i tre rentvandsprøver. Årsagen var fejl i forbindelse med 
laboratoriets prøvetagning. Proceduren for prøvetagning er indskærpet og der er ikke efterføl
gende konstateret overskridelser. 

7. Vandbehandlingen på Frederiksberg Nyt Vandværk 

Blødgøring 
Frederiksberg Nyt Vandværk opbygges med renseprocesserne: pellet-blødgøring, iltning, dybde
filtrering, luft-stripning, aktiv kul filtrering og UV desinfektion. Hovedprocesser for blødgøring 
fremgår af figur 2. 

Figur 2 Blokdiagram med hovedprocesser ved blødgøring af både Frederiksberg  
grundvand og HOFOR drikkevand samt mulighed for bypass af HOFOR drikkevand. 

-

-

-
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Vandværket er designet med to parallelle behandlingslinjer - én til behandling af Frederiksberg 
grundvand (FV) og en til behandling af drikkevand fra HOFOR. Derudover er der et bypass, der 
leverer HOFOR drikkevand ubehandlet til rentvandsbeholderne. Når HOFOR-drikkevand bliver 
stabilt blødgjort til 10º dH, stoppes HOFOR-behandlingslinjen, og kun by-pass linjen vil være i drift.  

Gennemførte pilotforsøg viser, at direkte behandling af anaerobt FV-vand ved pelletblødgøring er 
mulig på en robust og pålidelig måde. Ved at vælge denne behandling som første proces, kan 
calciumindholdet i FV-vand reduceres til omkring 28 mg/l ved en optimal kontinuert dosering af 
natriumhydroxid. Der tilsættes periodevis kvartssand som bæremateriale for kalkudfældningen og 
der udtages periodevis producerede kalkpiller fra processen.  

Der er en høj fjernelse af jern (op til 96 %) og mangan (op til 62 %), hvilket hjælper med at reducere 
belastningen af de følgende behandlingsenheder med suspenderet stof. Yderligere reduceres nik
kelindholdet med ca. 35 %. 

Blødgøring efterfølges af kuldioxiddosering. Herved reduceres kalkfældningspotentialet ved 10° C 
til ca. 0 mmol/l for at reducere risikoen for calcitdannelse i nedstrømsanlæg og drikkevandet. Inden 
dual-medie filtrering tilsættes luft in-line for at øge indholdet af opløst oxygen i vandet, inden de 
kemiske og biologiske filterbehandlingsprocesser. In-line luftning er valgt placeret her for at redu
cere behovet for rengøring og stripning.  

I de følgende dualmedie-filtre fjernes suspenderet stof, jern, mangan, ammonium og nitrit både 
ved kemiske/fysiske og biologiske processer. Især det relative høje indhold af ammonium i FV-
vandet kræver en lang hydraulisk opholdstid for at opnå fuld biologisk nedbrydning til nitrat. Der 
benyttes Filtralite filtermateriale, som forbedrer forholdene for de biologiske processer i filtrene og 
derfor specielt sikrer en effektiv nitrifikation.  

Stripning og kulfiltrering 
Vandet er frit for suspenderet materiale og har et lavt biologisk vækstpotentiale efter dual-media 
filtreringen. Derfor er luftafblæsning af de klorerede opløsningsmidler i strippere med fyldlegemer 
ideelt placeret her i behandlingstrinnet før aktiv kulfiltrering (GAC). Stripningen fjerner effektivt de 
klorerede opløsningsmidler fra vandfasen og reducerer belastningen af de følgende GAC-filtre 
(kulfiltre), som kun polerer vandet for resterende opløsningsmidler. Hele eller dele af den afblæ
ste luftmængde føres gennem aktive luft-kul filtre inden udledning i atmosfæren.  

Varmepumpe  
Efter filtrering pumpes vandet forbi varmevekslere ved varmepumper. Her udnyttes varmen fra 
vandet til fjernvarmeproduktion, og det afkølede drikkevand ledes herefter til rentvandsbehol
derne. Det rene vand pumpes fra rentvandsbeholderne gennem UV desinfektionsanlæg inden 
distribution. 

-

-

-

-



13

Hjælpestoffer og -funktioner til pelletblødgøring og kulfiltrering 

Kalkpillelager, sandlager og -vask, natriumhydroxidlager og kuldioxidtank deles mellem de to be
handlingslinjer. 

Natriumhydroxid 
Natriumhydroxid leveres i tankbil som 27,6% opløsning, der opbevares i lagertanke. Lagertan
kene er placeret i et sikkerhedskar, som har et volumen svarende til minimum én lagertank plus 
200 mm frihøjde. Herfra doseres det via lukkede doseringsskabe og i dobbeltrør frem til pellet ko
lonnernes doseringslanser, således risikoen for ukontrolleret udslip er minimeret. Doseringssy
stemet kan renses med fuldt blødgjort vand (produceret i et mindre ionbytningsanlæg), således 
service kan udføres med mindst mulig risiko for kontakt med natriumhydroxid. 

Aflæsning fra tankbilen foretages på et defineret område belagt med fast underlag, hvorfra even
tuelt spild afledes til en mindre opsamlingstank, som tømmes kontrolleret ved behov. Ved aflæs
ningspladsen og i doseringsområdet er placeret sikkerhedsudstyr. Natriumhydroxid doseres via 
én pumpe per kolonne og primært styret flowproportionalt, sekundært pH styret/overvåget efter 
pH målingen i kolonnens top. 

Ionbytteranlæg 
Der anvendes fuldt blødgjort vand til skylning af natriumhydroxid doseringsanlægget før service 
og nedlukning. Dette produceres ved ionbytning af drikkevand i en kationbytter kolonne. Der be
nyttes et standardanlæg med direkte forbrug af vandet uden mellemlager. Ionbytteren regenere
res efter behov med NaCl saltopløsning fra en saltopløsertank. Vandspildet fra regenereringen 
ledes til kloak. Der benyttes NaCl salt som er godkendt til drikkevand iht.DS/ EN 973. 

Sand og sandvask 
Kvartssandet, der benyttes i pelletkolonnerne, leveres med tankbil og indblæses i en lagersilo. 
Der benyttes sand, der er vasket og ovntørret, samt leveret i DDS (Dokumenteret Drikkevands 
Sikkerhed) godkendt tankbil. Kornstørrelsen af sandet er ca. 0,4 mm. Med intervaller tilsættes 
sand til pelletkolonnerne. Sandet doseres tørt til en lukket tank, der opfyldes med rentvand. Un
der omrøring tilsættes natriumhypoklorit, som desinficerer sandet. Herefter reduceres natriumhy
poklorit til klorid med natriumbisulfit. Afslutningsvis skylles sandet med rentvand, som ledes til 
kloak. Herved fjernes restklorid og restsulfat fra desinfektionen og afkloringen samt støvrester. 
Den rene og desinficerede sandopslæmning pumpes herefter til pelletkolonnen. Natriumhypoklo
rit og natriumbisulfit opbevares i små beholdere, som er placeret i spildbakke og lukket skab med 
udluftning. 

Kalkpiller 
Kalkpiller udtages med intervaller i bunden af hver pelletkolonne styret efter tryk og/eller behand
let vandmængde i kolonnen. Kalkpillerne udtages ved en kornstørrelse på ca. 0,8 - 1,2 mm og 

-

-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-



14

ledes til to lukkede kalkpillesiloer. Medtaget vand ved udtagningen fra pelletkolonnen samt bære
vand (rentvand) drænes af kalkpillesiloerne via filtre til en udligningsbeholder. Herfra pumpes 
vandet via genbrugsfilter og UV desinfektion retur til før dual-medie filtrene i Frederiksberg 
linjen og genbruges i produktionen. De afdrænede kalkpiller afhentes ved behov med lastbil. 
Kalkpillesiloerne udføres hygiejnisk i henhold til DDS. 

Kuldioxid - kryotank 
Efter blødgøringen i pelletkolonnerne er vandet kalkfældende og pH over den tilladte værdi i drik
kevandet. For at reducere pH og kalkfældningen tilsættes kuldioxid fra en udendørs placeret 
kryotank. For at opnå en god udnyttelse af kuldioxid gassen opløses det først i en lille sidestrøm 
af rentvand, inden denne opblandes med vand fra hver kalkpellet kolonne. Opløsningen foreta
ges i lukket skab og der installeres kuldioxid gasdetektor med alarm i skabet og alarm i rummet 
udenfor, til alarmering ved udslip. Doseringen af kuldioxid foretages primært flowproportionalt og 
overvåges med on-line pH måling efter pelletkolonnerne i hver linje. 

Dual-medie filtrering 
Filteranlægget opbygges med enkeltfiltrering i parallelle lukkede dual-medie dybdefiltre. Filterma
terialerne overholder EN12904 / EN12909. Der opstilles 6 filtre på FV linjen og 5 filtre på HOFOR 
linjen. Vandet fordeles ligeligt til filtrene via reguleringsventiler. Ved filtreringen fjernes ammo
nium, nitrit, jern, mangan og suspenderet stof fra vandet. Filtrene kan behandle både blødgjort og 
ikke-blødgjort vand. Filtrene returskylles automatisk ved behov (højt tryktab, tid, behandlet vand
mængde) med filtreret luft efterfulgt af vand. Vand til returskylning tages fra rentvandsbehol
derne. Der benyttes et vandflow som fluidiserer filtermaterialerne, således suspenderet stof, som 
f.eks. er udskyllet fra pelletkolonnerne, udskylles effektivt. Efter en filterskylning recirkuleres vand 
over filteret (modning), inden turbiditeten ud af filteret er acceptabel, hvorefter vandet ledes til vi
dere rensning. Skyllevandet ledes til en fælles opsamlingstank. Til overvågning af filtreringen be
nyttes on-line turbiditetsmåler, som er placeret efter hver filterlinje samt i modningssløjfen. 

In-line beluftning FV grundvand 
Før filtrering iltes vand in-line i rør for at opnå et passende indhold af opløst ilt i vandet, således 
de kemiske og biologiske filterprocesser kan forløbe tilfredsstillende. Iltningen overvåges ved on
line iltmåling efter filtreringen. Luften filtreres for partikler inden indblæsning i vandet. Overskuds
luft afledes fra toppen af filtrene og ledes sammen med afkastluften fra luft-stripperne. 

Aktiv kulfiltrering af FV vand 
Som afsluttende rensning af vandet foretages polering for rester af klorerede organiske stoffer 
ved aktiv kul filtrering. Der benyttes 4 parallelle filtre som fyldes med aktivt kul. Kulfiltrene retur
skylles ved behov (højt tryktab, tid, behandlet vandmængde) med rentvand. Vand til returskylning 
tages fra rentvandsbeholderne. Der benyttes et vandflow som fluidiserer filtermaterialerne, såle
des suspenderet stof udskylles effektivt. Der er mulighed for luftskylning såfremt det periodevis 
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vurderes nødvendigt. Der analyseres løbende for gennembrud af klorerede stoffer i filtrene i hen
hold til gældende krav. Ved behov for udskiftning foretages denne med tankbil, hvorfra brugte kul 
udsuges og nye kul indskylles med rentvand fra vandværket. Tankbilen er renset og desinficeret 
inden påfyldning af kul og kullet overholder EN12915 /EN12915-2. Efter påfyldning af nye kul re
turskylles disse grundigt for støv inden idriftsætning af filtrering. 

Rentvandsbeholder og udpumpning 
Det rene filtrerede drikkevand opbevares i 4 rentvandsbeholdere med et samlet effektivt volumen 
på ca. 2.400 m3. Beholderne udføres udefra inspicérbare. Lufttilførsel til beholderne foretages 
med filtreret luft. Udpumpningsdata fra 2018 sammenholdt med beregnet produktion fra Frede
riksberg Nyt Vandværk viser et maksimalt negativt forbrug fra rentvandsbeholderne på ca. 1.200 
m³ i maksimal forbrugssituation. Drikkevandet pumpes ud til nordlig og sydlig zone med rent
vandspumper, der ind-og udkobles samt reguleres efter et fastholdt tryk i ledningsnettet. For at 
mindske risikoen for trykstød indbygges trykudligningsbeholdere (vindkedler) i hver udpump
ningszone. Drikkevandets kemiske kvalitet overvåges ved on-line måling. 

Desinfektion af drikkevand 
Vandværket er opbygget med høj hygiejnisk standard og drikkevandet behandles med UV-anlæg 
inden distribution, som en ekstra sikring af den mikrobiologiske vandkvalitet. Der benyttes UV- 
anlæg, der er certificeret i henhold til US-EPA normen og som er udstyret med automatisk meka
nisk rengøring samt overvågning af lysintensiteten med sensor. Anlæggene er dimensioneret, så 
ét anlæg kan tages ud af drift under samtidig opretholdelse af fuld certificeret desinfektion. 

Genbrug af skyllevand 
Skyllevand fra filtre og bærevand fra kalkpilleudtagningen genbruges i videst muligt omfang. 
Skyllevandet ledes til en buffertank med plads til 2 filterskylninger. Skyllevandet holdes omrørt i 
tanken og recirkuleres gennem en filterpresse. Når turbiditeten ud af filterpressen er passende 
lav ledes vandet til et dybdefilter og gennem UV desinfektion, inden det returneres til FV linjen 
foran dybdefiltrene. Der benyttes UV anlæg, der er certificeret i henhold til US-EPA normen og 
som er udstyret med automatisk mekanisk rengøring samt overvågning af lysintensiteten med 
sensor.  

Slam 
Slam opkoncentreres i filterpressen, og tømmes til en lagercontainer, når der opnås en passende 
filterkage. Dybdefilteret returskylles med luft og vand efter behov. Vandkvaliteten overvåges on
line med turbiditetsmåler ud af filterpressen og ud af dybdefilteret. Såfremt vandkvaliteten ikke er 
tilfredsstillende eller der er fejl/service på udstyret, kan vandet ledes til kloak i stedet for genbrug. 
Den samlede udledning af spildevand fra anlægget i normal drift med genbrug af vand er bereg
net til ca. 0,2% af den samlede produktion. 
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Drikkevandskvalitet 

Parameter Enhed

FV 2020 + 
HOFOR m. 
blødgøring

FV 2040 + 
HOFOR m. 
blødgøring

FV 2040 + 
HOFOR 

u.blødgøring

pH - 8,0 8,0 8,0 

Oxygen mgn >8,5 >8 , 5 >8,5 

Turbiditet FNU <0,1 <0,1 <0,1 

Calcium mgn 32 32 146 

Magnesium mgn 24 26 26 

Total Hårdhed 0dH 10 10 27 

Natrium mgn 124 133 50 

Ammonium mgn <0,025 <0 , 025 <0,025 

Jern mgn <0,05 <0,05 <0,05 

Mangan mgn < 0 ,0 1 <0,01 <0,01 

Nikkel µg/I <20 <20 < 20 

Hydrogencarbonat mgn 255 247 385 

Aggr. kuldioxide mgn <2 <2 <2 

Chlorid mgn 93 125 125 

Sulfate mgn 112 122 122 

PCE' µg/I < 0,02 <0,02 < 0,02 

TCE' µg/I < 0,02 <0,02 < 0,02 

1,1 - DCE1 µg/I <0,02 <0,02 <0,02 

Trans 1,2 - DCE' µg/I < 0,02 <0,02 < 0,02 

Cis 1,2- D C E1 µg/I <0,02 <0,02 <0,02 

1,2 - DCA' µg/I <0,02 <0,02 <0,02 

1 , 1 - DCA' µg/I <0,02 <0,02 < 0,02 

VC1 µg/I <0,02 <0,02 <0,02 

CCPP" mmoln 0,07 0,06 0,7 

CCPP" mmoln 0,4 0,4 1,7 

Larson index - 1,2 1,4 0,9 
1 Med frisk aktiv kul

Tabel 2. Beregnet drikkevandskvalitet for blødgjort og kulfiltreret FNV/HOFOR-vand 2020 og 2040, samt 
supplerende beregning for flourid iht. anmodning fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Oeregnet 

drikkevandskvalitet 

rv2020 og 

HOFOR 

blødgjort 

rv2040 og 

HOFOR 

blødgjort 

rv2020 og 

HOFOR ikke 

blødgjort 

rV2040 og 

HOFOR ikke 

blødgjort 

Fluorid (mg/I) 0,32 0,35 0,46 0,50 



rbindelse 

Luftkvalitet 

Luft, der udledes fra vandværket, skal jf. udbudsmaterialet overholde nedenstående krav, tabel 3: 

Tabel 3 Luftkvalitetskrav fra udbudsmaterialet. 

Parameter
B-værdi 
mg/m3

Masseflow 
(g/h)

Emission 
(mg/Nm3)

PCE 0,01 25 2,5 

TCE 0,04 25 2,5 

1 , 1 - DCE O,IH 25 2,5 

Trans 1!2 - DCE 0,4 6250 300 

Cis 1r2 - DCE rn,4 6250 300 

112 - DC.A 0,004 25 2,5 

ve 0,002 25 2,5 

Krav til den udledte luft overholdes med FV2020 vand uden aktiv kul filtrering. Med FV2040 
vandkvaliteten overskrides kravet for TCE emissionen og med denne vandkvalitet vil der kræves 
aktiv kul filtrering af luften, tabel 4.  

Tabel 4 Luftemission - Beregnet indhold i luft før luft aktiv kulfiltrering 

Forbindelse

Masseflow 

g/h 

Emission 

mg/Nm3 

FV2020 FV2040 FV2020 FV2040

PCE 0,06 0,38 0,01 0,06

TCE 1,6 21 0,24 3,2 

Trans 1,2 - DCE 0,06 0,50 0,01 O,OS 

Cis 1,2 - DCE 0,44 3,8 0,07 0, 57 

1 2- DCA 0,05 0, 11 0,01 0,02 

Vinylklori'd 0,03 0,17 0,01 0,03 

Kontrol med vandkvaliteten efter supplerende vandbehandling på Frederiksberg Nyt Vandværk 

De gældende danske drikkevandskrav jf. drikkevandsbekendtgørelsen skal overholdes i det pro
ducerede vand fra FNV. Derudover skal specifikke skærpede krav til det producerede vand fra 
FNV overholdes. Nedenstående analyseprogram foreslås for under hhv. kapacitetstest, tabel 5, og 
normal drift, tabel 6: 

-
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Tabel 5 Forslag til analyseprogram under kapacitetstest. 
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Tabel 6 Forslag til analyseprogram under normal drift. 

Kontrol af klorerede forbindelser og nedbrydningsprodukter  

For kontrol med vandbehandlingen for klorerede forbindelse og nedbrydningsprodukter, anbefaler 
Frederiksberg Vand A/S, at der tages udgangspunkt i vilkår i den eksisterende tilladelse til avan
ceret vandbehandling med aktiv kulfiltrering.  

Ift. de klorerede forbindelser, så er det nye vandværk udstyret med luft-stripning forud for kulfiltre
ring. Med den nuværende vandkvalitet kan luft-stripning alene reducere indholdet af klorerede for
bindelser til under drikkevandskvalitetskravet, og aktiv kulfiltrering vil fungere som en ekstra sik
kerhed. Vandværket er dimensioneret til at kunne rense helt ned til under detektionsniveau, hvis 
dette på et tidspunkt skulle blive nødvendigt. Som udgangspunkt vil vandværket blive driftet på 

-

-
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tilsvarende måde som eksisterende vandværk, så gældende grænseværdier som fastsat i Drikke
vandsbekendtgørelsen overholdes. Det betyder, at der bliver meget længere mellem kulskifte end 
på eksisterende vandværk.     

Der har ikke været større ændringer i råvandskvaliteten ift. DCA siden den eksisterende tilladelse 
til midlertidig vandbehandling blev givet. Niveauet i indløbsvand ligger fortsat omkring de 0,6 μg/l, 
hvorfor der ikke vurderes at være grund til at ændre på aktionskriteriet for DCA på nuværende 
tidspunkt. Når luft-stripningens effektivitet ift. DCA kendes efter idriftsætning og kontinuert drift, kan 
det genovervejes.  

Da der ikke er fundet trichlormethan, 1,1,1-trichlorethan og tetrachlormethan i indvindingsborin
gerne, ønsker Frederiksberg Vand A/S, at disse parametre udgår af analyseprogrammet. Der vil 
fortsat blive analyseret herfor i indvindingsboringerne ved årlig boringskontrol.  

Nedenstående er forslag til analyseprogram, prøvetagningssteder og frekvens. Frederiksberg 
Vand A/S anbefaler, at der køres efter dette program indtil anlægget er indkørt og der er opnået 
driftserfaringer. Efter 1 kalenderårs kontinuert drift, dvs. start 2024, bør analyseprogram og fre
kvens justeres i forhold til de opnåede erfaringer. Det forventes at man på dette tidspunkt vil kunne 
reducere prøvefrekvens. 

Frederiksberg Vand A/S anbefaler derfor at analyseprogrammet vedlægges tilladelsen som et bi
lag der kan revideres uden at hele tilladelsen skal tilrettes. 

Frederiksberg Vand A/S har oplyst, at der ved modtagelse af analyseresultater altid foretages en 
konkret vurdering af, hvor og hvornår den næste prøverunde skal finde sted ud fra de påviste 
koncentrationer af alle de analyserede klorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter. Det 
viste kontrolprogram er derfor kun vejledende.  

Kulskift igangsættes, når et af stofferne har nået en koncentration >0,5 µg/l svarende til halvdelen 
af grænseværdien for drikkevand på 1 µg/l. Samtidig sikres det, at summen af de klorerede opløs
ningsmidler og nedbrydningsprodukter ikke overskrider 1,5 µg/l svarende til halvdelen af sum
grænseværdien på 3 µg/l. Når aktionskriterierne for kulskift nås, skal kulskift være foretaget senest 
14 dage efter.  

Prøvetagningssteder 

Ligesom i eksisterende tilladelse så prøvetages der efter kulskifte, ved en prøvehane placeret 400 
mm over bund af filter, så man får en ”early warning” inden der er gennembrud på filteret, og 
dermed god aktionstid ift. planlægning af kulskifte. Efter gennembrud på prøvehane, skiftes prø
vested til udgang kulfilter, hvor der måles indtil aktionskriterierne for en af parametrene er nået. 

Vandværket har 4 kulfiltre i parallel, så prøveprogrammet vil omfatte 4 kulfiltre sammenlignet med 
de 2 kulfiltre der køres med på eksisterende vandværk. 
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Følgende prøvetagningssteder anvendes på FNV: 

• Indløb KF (Dvs. blandingsvand ved indløb til kulfiltre efter stripning) 
• KF1-4 Før udløb (Før udløb fra det respektive kulfilter) 
• KF1-4 Udløb (Udløb fra det respektive kulfilter) 
• Afgang VV (Blandingsvand ved afgang vandværk efter UV) 

Foreslået prøvetagningsprogram for kulfiltre, tabel 7: 

Tabel 7 Forslag til prøvetagningsprogram for kulfiltre.
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Foreslået analyseprogram for kulfiltre, tabel 8: 

Tabel 8 Forslag til analyseprogram for kulfiltre 

8. Varmepumpe 

Varmepumperne er som tidligere nævnt ikke en del af renseprocessen. Varmepumperne på FNV 
anvendes til at producere varme til fjernvarmesystemet for Frederiksberg Forsyning. Varmekilden 
til varmepumperne er drikkevand, som derved bliver nedkølet. Principskitse for varmepumpesy
stemet fremgår af figur 3: 

Figur 3 Principskitse for drikkevandets varmeveksling med varmepumpesystemet 

I selve varmepumpeanlægget er der en kølemiddelkreds med ammoniak. En mellemkreds sikrer 
dobbeltadskillelse mellem drikkevand og kølemiddel. 

Kølemiddelkredsen udveksler varme (kulde) med en mellemkreds indeholdende ionbyttet vand 
med meget lav ledningsevne. 

-
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I drikkevandsveksleren udveksles varme (kulde) mellem mellemkredsen og drikkevandskredsen.  

I drikkevandskredsen bliver drikkevand ved passage af drikkevandsveksleren nedkølet fra ca. 
11°C til ca. 6°C.  

Der er etableret en mængde tiltag for at undgå kontaminering af drikkevand med kølemiddel: 

• Mellemkredsen sikrer en fysisk dobbeltadskillelse mellem drikkevand og kølemiddel. 

• Væsken i mellemkredsen (ionbyttet vand) udgør en lukket kreds, som adskiller drikke
vand og kølemiddel. 

• Anlægsmæssigt implementeres tiltag, der sikrer, at trykket i drikkevandskredsen altid er 
højere end i mellemkredsen, så en evt. lækage i drikkevandsveksleren vil have retning 
ind i mellemkredsen. Det eneste tidspunkt, hvor der vil opstå højere tryk i mellemkredsen 
er ved stop af drikkevandsproduktionen eller ved strømudfald og dermed udfald af drikke
vandspumperne. Her vil trykket i drikkevandskredsen falde til 0 bar (overtryk), mens der 
stadig opretholdes et statisk tryk i mellemkredsen på i størrelsesorden 1-1,5 bar. For at 
imødekomme en evt. lækage i denne situation, kan der installeres hurtiglukkende ventiler 
før og efter drikkevandsveksleren, der afskærer den fra drikkevandssystemet. 

• Foranstaltninger inden idriftsættelse eller efter åbning af den lukkede mellemkreds –ek
sempelvis i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder: 

o Sanitering af mellemkreds, det vil sige en bakteriedræbende behandling. 

• Foranstaltninger under drift: 
o Ledningsevnemåling til detektering af indtrængen af ammoniak eller drikkevand i 

mellemkreds. 
o UV-behandling til løbende bakteriebekæmpelse 
o Evt. installation af sterilfiltre i mellemkreds. 

• Drikkevandskredsen kan til enhver tid by-passes drikkevandsveksleren. 

Varmepumpeanlægget vil i perioder vil have en vis ledig kapacitet, som Frederiksberg Forsyning 
A/S overvejer at anvende til samproduktion af fjernvarme og fjernkøling. 

9. Udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed 

Ansøgningen har været i høring hos Styrelsen for Patientsikkerhed, der efterspurgte en beregning 
for indhold af flourid under kapacitetstest og normaldrift. Denne er efterfølgende fremsendt.  

-

-
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Eftersom ansøgningen behandles i sommerferieperioden har udkast til denne tilladelse ikke været 
i høring hos Styrelsen for Patientsikkerhed. I forhold til blødgøring af drikkevandet lægger Frede
riksberg Kommune til sammenligning vægt på Styrelsens udtalelse til tilladelse til avanceret vand
behandling med blødgøring på Søndersø Vandværk af 24. februar 2020: 

”I ansøgningen fra HOFOR beskrives en stor grad af stabilitet i den påtænkte vandbehandlings-
proces, en kontinuerlig driftskontrol, samt løbende dokumentation for vandkvaliteten. I ansøgnings-
materialet er den resulterende vandkvalitet beregnet ud fra forsøg med blødgøring af råvand fra 
de konkrete kildepladser. Efter vandbehandlingen forventes en nedsættelse af hårheden af vandet 
fra 20 til 10-12 dH, calcium fra 112 til 42 mg/l, hydrogenkarbonat fra 335 til 281 mg/l, mens indhol
det af flourid (0,4 mg/l til 0,3-0,4 mg/l) og magnesium er uændret eller stort set uændret. Alle vær
dier overholder kvalitetskravene til drikkevand, jf. drikkevandsbekendtgørelsen. Styrelsen for Pati
entsikkerhed henviser til notatet til Miljøstyrelsens notat fra 2017 ”Blødt vand i en cirkulær øko
nomi”, hvor der er redegjort for de sundhedsmæssige konsekvenser ved blødgøring af drikkevand. 
Sammenfattende vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed, at den samlede sundhedsmæssige ef
fekt af blødgøring af drikkevand er begrænset. Dette skyldes primært et højt mineralindtag gennem 
kosten, hvorfor mineralindtaget fra drikkevand ikke anses som at være afgørende for sundheden. 
Calcium og fluorid har en præventiv effekt på forekomsten af caries, og da blødgøring af vand 
reducerer vandets calciumkoncentration og i mindre omfang fluoridkoncentrationen, kan det for
ventes, at central blødgøring af drikkevandet kan have en effekt på antallet af caries tilfælde. Der 
er imidlertid også andre faktorer, som har stor betydning for tandsundheden, såsom socioøkono
miske forhold, tandbørstning, anvendelse af fluoridholdigt tandpasta, kost mv. Styrelsen for Pati
entsikkerhed anbefaler generelt, at alle borgere i Danmark opretholder en høj tandhygiejne, bruger 
fluortandpasta efter tandlægens anbefaling og går til regelmæssige tandlægekontroller. Disse an
befalinger gælder uanset det lokale drikkevands indhold af fluorid og calcium. Styrelsen anbefaler, 
at forbrugerne orienteres om den ændrede vandkvalitet.” 

10. Frederiksberg Kommunes tekniske og miljømæssige vurdering 

Blødgøring 

Etablering af blødgøring som del af vandbehandlingen og etablering af varmepumpe som en sær
skilt del af vandbehandlingsanlægget øger kompleksiteten i vandbehandlingsprocesserne i forhold 
til den hidtidige avancerede vandbehandling med kulfiltrering. Derfor er der i tilladelsen stillet krav 
om dokumentation for, at hele vandbehandlingsanlægget inkl. blødgørings- og kulfilteranlægget er 
korrekt indkørt og leverer en stabil god drikkevandskvalitet, før der udledes drikkevand til forbru
gerne.  

-
-

-
-
-
-

-

-

-
-

-

-

-



25

For at sikre, at de forskellige dele af procesanlægget fungerer optimalt, har Frederiksberg Kom
mune stillet vilkår om, at der skal installeres prøvetagningshaner før og efter hver vandbehand
lingsændrende enhedsoperationer.  

Grundet den øgede kompleksitet i anlægget stiller Frederiksberg Kommune krav om, at der ved 
drift af anlægget sker en løbende overvågning baseret på såvel on-line målinger, analyser af vand
kvaliteten, test af udstyr og årlige rapporteringer til tilsynsmyndigheden.  

Tillige stiller kommunen krav om, at UV-behandling kun sker som en ekstra sikkerhedsbarriere, 
dvs. har en forebyggende effekt og ikke er et nødvendigt led i at sikre en god drikkevandskvalitet 
fra vandbehandlingsprocessen.  

Ved de operationer i vandbehandlingsprocessen, hvor der tilsættes stoffer til vandet, stiller Frede
riksberg Kommune krav om, at den fysiske indretning sikrer, at der ikke kan ske en uønsket tilled
ning til drikkevandet, og at de sikkerhedsmæssige forskrifter for opbevaring, håndtering og bort
skaffelse følges. 

Kulfiltrering - Analyseprogram for kulfiltre 

Frederiksberg Kommune vurderer, at Frederiksberg Vandværk ikke pt. kan overholde kravene til 
drikkevand uden brug af supplerende vandbehandling i form af aktiv kulfiltrering. Det er svært at 
komme med et præcist bud på, hvornår indholdet af klorerede opløsningsmidler i indvindingen vil 
ligge under kvalitetskravene, men det kan tage adskillige år, som det også er nævnt i det oven
nævnte. 

Da der ikke er fundet trichlormethan, 1,1,1-trichlorethan og tetrachlormethan i indvindingsborin
gerne, ønsker Frederiksberg Vand A/S, at disse parametre udgår af analyseprogrammet. Der vil 
fortsat blive analyseret herfor i indvindingsboringerne ved årlig boringskontrol. Frederiksberg Kom
mune godkender, at stofferne udgår af analyseprogrammet, men at de skal medtages, såfremt 
stofferne påvises i indvindingsboringerne. Aktionskriterier for Frederiksberg Vandværk, videreføres 
på FNV, da råvandskvaliteten overordnet har været uændret over en længere periode og især 
stoffet 1,1-DCA er svært at tilbageholde i kulfilter. Herudover stiller Frederiksberg Kommune vilkår 
om analyser af pesticidet N,N-dimethylsulfamid (DMS) i afgangsvand to gange årligt, da dette stof 
er fundet i koncentrationer under drikkevandkriterierne både i råvand og afgangsvand på Frede
riksberg Vandværk. 
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Luftafkast 

Beregninger viser, at luftafkast fra stripningsprocessen overholder luftkvalitetskriterierne (B-vær
dier) for klorerede forbindelser uden kulfilterrensning i perioden frem til 2040 men ikke efter 2040.  
Selvom luftkvalitetskriterierne kan overholdes uden kulfilterrensning frem til 2040 skal anlægget 
leve op til krav om BAT (Best Available Technology). Frederiksberg Kommune stiller derfor vilkår 
om kulfiltrering af afkastluft fra stripping-processen, da luftbidraget af miljøfremmede stoffer til om
givelserne dermed reduceres mest muligt. 

Varmepumpe 

Frederiksberg Kommune ser positivt på nyttiggørelse af varmepotentialet i grundvandet ved at 
etablere en varmepumpe i vandbehandlingssystemet, der samtidig køler drikkevandet. Det skal 
dog til enhver tid sikres, at drikkevandet ikke kontamineres ved evt. lækage. Frederiksberg Kom
mune stiller derfor vilkår om, at der anlægsmæssigt implementeres tiltag, der sikrer, at trykket i 
drikkevandskredsen altid er højere end i mellemkredsen, så en evt. lækage i drikkevandsveksleren 
vil have retning ind i mellemkredsen. Det eneste tidspunkt, hvor der vil opstå højere tryk i mellem
kredsen er ved stop af drikkevandsproduktionen eller ved strømudfald og dermed udfald af drikke
vandspumperne. Her vil trykket i drikkevandskredsen falde til 0 bar (overtryk), mens der stadig 
opretholdes et statisk tryk i mellemkredsen på i størrelsesorden 1-1,5 bar. For at imødegå en evt. 
lækage i denne situation, stiller Frederiksberg Kommune vilkår om, at der installeres hurtigluk
kende ventiler før og efter drikkevandsveksleren, der afskærer den fra drikkevandssystemet. 

Granskning af ansøgning 

Frederiksberg Kommune har haft faglig bistand til vurdering af absøgningen fra AKTOR Innova
tion, specialist i vandbehandling. Aktor Innovation udtaler følgende om ansøgningens tekniske 
indhold: 

Frederiksberg kommune har bedt AKTOR Innovation om at bistå med faglig sparring og vurde
ring af ansøgningen. Det tekniske materiale er blevet gransket og der har været lejlighed til at 
stille spørgsmål til Frederiksberg Forsyning, som har besvaret disse og fremsendt supplerende 
data og beskrivelser. På baggrund af den fulde tekniske beskrivelse er det vurderet, at det an
søgt vandværk kan etableres med assistance fra specialist virksomheder og at drift og vedlige
hold kan varetages sikkert og stabilt af en professionel driftsorganisation. Drikkevandet vil kunne 
overholde gældende kvalitetskrav. Der er stillet forslag til vilkår til anlæggets indretning, drift og 
rapportering med udgangspunkt i anbefalinger og retningslinjer givet i Miljøstyrelsens Vejledning 
om videregående vandbehandling (nr. 38, oktober 2019). 
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Information til forbrugerne 

Frederiksberg Kommune lægger stor vægt på, at Frederiksberg Vand sikrer en tydelig information 
til alle de forbrugere, der ved ibrugtagning af anlægget modtager drikkevand med en lavere hård
hed end hidtil. For det første fordi de forbrugere, særligt virksomheder, som har særlige behov i 
forhold til drikkevandets hårdhed, skal have en rimelig mulighed for at justere eventuelle interne 
vandbehandlingsprocesser, før den ændrede drikkevandskvalitet leveres. For det andet fordi Fre
deriksberg Kommune lægger vægt på, at de samfundsøkonomiske fordele, der er ved blødgjort 
vand, reelt opnås i form af ændret adfærd hos forbrugerne i form af mindsket forbrug af sæbe og 
kemikalier m.v. 

VVM-screening 

Frederiksberg Forsyning har i henhold til VVM-reglerne (vurdering af anlægs virkninger på miljøet) 
ansøgt/anmeldt om etablering af nyt vandværk med blødgøring (kalkfjernelse) øst på Stæhr Jo
hansens Vej 38. Frederiksberg Kommune vurderer, at der ikke skal udarbejdes VVM-redegørelse 
for opførelsen af nyt vandværk med blødgøring på Stæhr Johansens Vej 38. 

Tilladelsens gyldighedsperiode 

Normalt gives tilladelser til avanceret vandbehandling (kulfiltrering) for en kortere periode, på bag
grund af en forventning om at grundvandskvaliteten inden for en overskuelig årrække forbedres i 
en sådan grad, at vandbehandling bliver unødvendig. Beregninger har vist, at der kan gå op mod 
50 år før problemet med klorerede opløsningsmidler i indvindingsoplandet til Frederiksberg Forsy
ning A/S er forsvundet afhængigt af oprensningsgraden. Eftersom Region Hovedsten ikke priori
terer grundvandsbeskyttende indsatser i indvindingsoplandet til Frederiksberg Forsyning A/S inden 
for de næste 10 år og antagelig længere, forventes der ikke en væsentlig forbedring af grund
vandskvaliteten inden for de næste 30-50 år. 

Vandbehandlingsprocessen på Frederiksberg Nyt Vandværk omfatter både kulfiltrering, luftafblæs
ning samt blødgøring, som er en permanent proces. Frederiksberg Kommune meddeler på den 
baggrund tilladelse til avanceret vandbehandling med både blødgøring, luftindblæsning og aktiv 
kulfiltrering på Frederiksberg Nyt Vandværk med gyldighed til 5. september 2046, således at tilla
desen har samme gyldighedsperiode som indvindingstilladelserne. 

Andre tilladelser 

Ansøgning om tilladelse til håndtering af slam og afledning af skyllevand til kloak i henhold til Lov 
om Miljøbeskyttelse behandles særskilt. 

Ansøgning om genvinding af overskudsvarme fra nedkølingen af drikkevandet i henhold til Lov om 
Varmeforsyning behandles særskilt. 
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Frederiksberg Kommunes samlede vurdering 

Frederiksberg Kommune vurderer, at projektet samlet set medfører en bedre vandkvalitet for for
brugerne med færre gener fra kalkudfældninger i forhold til rør og ledningssystem og et generelt 
mindre forbrug af vaskekemikalier.  

Frederiksberg Nyt Vandværk vil efter indkøring kunne levere blødgjort drikkevand, der overholder 
kvalitetskravene i drikkevandsbekendtgørelsen med en stor grad af stabilitet i den påtænkte vand
behandlingsproces, kontinuerlig driftskontrol, samt løbende dokumentation for vandkvaliteten. 
Vandbehandlingsanlægget vurderes at kunne fungere driftssikkert og tilfredsstillende. 

Frederiksberg Kommune vurderer samlet set, at der skal meddeles tilladelse til det ansøgte på de 
i tilladelsen angivne vilkår.  

Jannie Jesse  
Specialkonsulent - Cand. scient. 
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