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§21 - TILLADELSE TIL  
FREDERIKSBERG NYT VANDVÆRK 

TIL ETABLERING AF NYT VANDBEHANDLINGSANLÆG MED: 
PROCESANLÆG TIL BLØDGØRING,  

FJERNELSE AF MILJØFREMMEDE STOFFER VED 
LUFTINDBLÆSNING OG FILTRERING I AKTIVT KUL,  

DUAL MEDIE SANDFILTER ANLÆG, GENBRUGSANLÆG FOR 
FILTERSKYLLEVAND OG DRÆNVAND FRA PELLETS, 

VARMEPUMPE TIL INDVINDING AF VARME FRA DRIKKEVAND OG 
FOREBYGGENDE UV-BEHANDLING 

FREDERIKSBERG FORSYNING A/S  
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Emne: Anlægstilladelse 

Vandværk: Frederiksberg Nyt Vandværk 

Jupiter-ID: 44357 

Beliggenhed for vandværk: Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg  

Tilhørende indvindingsboringer: FF1 (DGU 201.274) 
FF2 (DGU 201.3702) 
FF3 (DGU 201.5311) 
FF4 (DGU 201.5312) 
FF1 (DGU 201.7924) 

Anlæggets behandlingskapacitet: Frederiksberg Nyt Vandværk indvinder årligt 2,5 mio. m3 
vand som blandes med 2,8 mio. m3 efterbehandlet vand 
fra HOFOR   

Tilsynsmyndighed: Frederiksberg Kommune 
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Afgørelse 
Frederiksberg Kommune meddeler hermed Frederiksberg Forsyning A/S tilladelse til at etablere 
nyt vandbehandlingsanlæg med procesanlæg til blødgøring, fjernelse af miljøfremmede stoffer 
ved luftindblæsning og filtrering i aktivt kul, dualmedie sandfilter anlæg, genbrugsanlæg for filter
skyllevand og pellet drænvand, varmepumpe til indvinding af varme fra drikkevand og forebyg
gende UV-behandling på Frederiksberg Nyt Vandværk, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frede
riksberg. 

Tilladelsen meddeles med hjemmel i § 21, stk. 1 i vandforsyningsloven1

Tilladelsen er gældende til den 5. september 2046, svarende til gyldighedsperioden for gældende 
indvindingstilladelser. 

Vilkår 
Nærværende tilladelse meddeles på følgende vilkår: 

GENERELLE VILKÅR FOR NYT VANDBEHANDLINGSANLÆG MED:  
PROCESANLÆG TIL BLØDGØRING, FJERNELSE AF MILJØFREMMEDE STOFFER VED 
LUFTINDBLÆSNING OG FILTRERING I AKTIVT KUL, DUAL MEDIE SANDFILTER ANLÆG, 
GENBRUGSANLÆG FOR FILTERSKYLLEVAND OG DRÆNVAND FRA PELLETS, 
VARMEPUMPE TIL INDVINDING AF VARME FRA DRIKKEVAND OG FOREBYGGENDE UV-
BEHANDLING 

1. Vandbehandlingsanlægget, herunder procesanlæg til blødgøring, fjernelse af miljøfremmede 
stoffer ved luftindblæsning og filtrering i aktivt kul, dualmedie sandfilter anlæg, genbrugsan
læg for filterskyllevand og pellet drænvand, varmepumpe til indvinding af varme fra drikke
vand og forebyggende UV-behandling, etableres i henhold til den fremsendte ansøgning 
med de ændringer/tilføjelser, som fremgår af vilkår i denne tilladelse og i overensstemmelse 
med Dansk Ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger (DS442). Væsentlige æn
dringer i forhold til ansøgningen skal forelægges Frederiksberg Kommune til godkendelse. 

2. Der må ikke foretages væsentlige ændringer af anlægget uden tilladelsesmyndighedens 
tilladelse. Almindelig vedligeholdelse herunder udskiftning af pumper, komponenter eller an
det kan foretages uden tilladelse, så længe at vedligeholdelsen ikke ændrer på kapacitet, 
ydelse og funktion af anlægget. 

1 LBK nr. 118 af 22. februar 2018. Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. 

-
-
-

-
-

-

-
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3. Vandbehandlingsanlægget godkendes med den i ansøgningen beskrevne indretning og 
funktion med de ændringer/tilføjelser, som fremgår af vilkår i denne tilladelse samt følgende 
behandlingskapaciteter:   

Gennemsnitlig:   605 m3/t 
Maksimal: 831 m3/t 

4. Procesanlægget til blødgøring godkendes med den i ansøgningen beskrevne indretning og 
funktion med de ændringer/tilføjelser, som fremgår af vilkår i denne tilladelse samt følgende 
behandlingskapacitet: 

Maksimal kapacitet: 831 m3/t ved blødgøring til 10°dH. 

Procesanlægget til blødgøring kan levere vand med en hårdhed på 8 – 12 °dH. Ved service, 
driftstop, større ombygning eller havari på anlægget kan der blive leveret drikkevand med 
den naturligt forekommende hårdhed fra Frederiksberg Forsynings egne indvindingsboringer 
blandet med delvist blødgjort vand fra HOFOR. Drikkevandets hårdhed vil være afhængig af 
vandproduktion. 

5. Procesanlægget til blødgøring må behandle vand fra Frederiksberg Forsynings egne indvin
dingsboringer og importeret vand fra HOFOR.  

Frederiksberg Forsyning skal registrere følgende vandmængder: 

- Samlet mængde indvundet råvand, der tilgår vandværket 
- Samlet mængde importeret vand fra HOFOR der tilgår vandværket 
- Samlet mængde behandlet og genanvendt filterskyllevand inkl. drænvand fra pel

lets  
- Udpumpning til ledningsnet 
- Afledt spildevand 

6. Frederiksberg Forsyning skal senest 3 måneder inden planlagt idriftsættelse af levering af 
blødt vand fremsende informationsstrategi til Frederiksberg Kommune om, hvordan forbru
gere, virksomheder og de relevante myndigheder informeres om udrulningen af blødere 
vand i forsyningsområdet. 

7. Procesanlæg til fjernelse af miljøfremmede stoffer ved indblæsning af luft godkendes med 
den i ansøgningen beskrevne indretning og funktion med de ændringer/tilføjelser, som frem
går af vilkår i denne tilladelse til behandling af vand fra egne indvindingsboringer samt gen
brugt skyllevand med følgende behandlingskapacitet: 

-

-

-

-
-
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Maksimal kapacitet for vand: 346 m3/t  

Alle luft- og gasstrømme der har haft kontakt til vand i proceslinje fra Frederiksberg Forsy
nings egne indvindingsboringer frem til aktivt kul adsorbere, samt vand fra genbrugsanlæg 
skal ledes gennem aktivt kul adsorber før udledning til atmosfæren med følgende behand
lingskapacitet for luft: 

Minimum kontakt tid (EBCT) i aktivt kul: 4 sekunder 
Maksimum relativ fugtighed: < 99 % RF 

Der må kun anvendes by-pass af aktivt kul adsorbere for luft ved service, driftstop, større 
ombygning eller havari på anlægget. 

Frederiksberg Forsyning skal registrere 
- Samlet udledt mængde luftafkast 
- Mængde og type af nyt installeret aktivt kul (til luft) i løbet af året 
- Dato og tidspunkt for start og stop af hændelser med by-pass af adsorbere 

8. Procesanlæg til fjernelse af miljøfremmede stoffer fra vand ved filtrering i aktivt kul godken
des med den i ansøgningen beskrevne indretning og funktion med de ændringer/tilføjelser, 
som fremgår af vilkår i denne tilladelse til behandling af vand fra egne indvindingsboringer 
samt genbrugt skyllevand med følgende kapacitet: 

Maksimal kapacitet for vand:  346 m3/t  
Volumen af aktivt kul: 95 m3 
Minimum volumen af aktivt kul i drift:   72 m3 (75 %) 

Frederiksberg Forsyning skal registrere 
- Samlet mængde vand ledt gennem aktivt kul adsorbere 
- Mængde og type af nyt installeret aktivt kul (til vand) i løbet af året 
- Dato og tidspunkt for start og stop af hændelser med by-pass af adsorbere 

9. Procesanlæg til dualmedie filtrering af partikler og biofilter funktion godkendes med den i an
søgningen beskrevne indretning og funktion med de ændringer/tilføjelser, som fremgår af vil
kår i denne tilladelse til behandling af vand fra egne indvindingsboringer, importeret vand fra 
HOFOR samt genbrugt skyllevand med følgende kapacitet: 

Maks kapacitet for proceslinje med egne boringer og genbrugt skyllevand: 346 m3/t  
Maks kapacitet for proceslinje med importeret vand fra HOFOR: 485 m3/t  

-

-

-

-
-
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10. Procesanlæg til genbrug af skyllevand og drænvand fra pellets godkendes med den i ansøg
ningen beskrevne indretning og funktion med de ændringer/tilføjelser, som fremgår af vilkår i 
denne tilladelse med følgende kapacitet: 

Minimum kapacitet for skyllevand og drænvand: 310 m3/dag  
Minimum kapacitet for slam (35 % tørstof): 160 kg/dag  

11. Varmepumpe til indvinding af varme fra produceret drikkevand godkendes med den i ansøg
ningen beskrevne indretning og funktion med de ændringer/tilføjelser, som fremgår af vilkår i 
denne tilladelse med følgende kapacitet: 

Maksimum kapacitet for drikkevand:  816 m3/time  
Minimum drikkevandstemperatur: 6 °C 

Frederiksberg Forsyning skal registrere 
- Gennemsnitlig afkøling (mængde normaliseret) 

12. Forebyggende UV-behandling af drikkevand godkendes med den i ansøgningen beskrevne 
indretning og funktion med de ændringer/tilføjelser, som fremgår af vilkår i denne tilladelse 
med følgende kapacitet: 

Maks kapacitet behandlet vand: 1600 m3/time  
Minimum dosis ved UVT10 = 90 %: 400 J/m2  
Minimum reservekapacitet: 50 %  

13. Frederiksberg Forsyning skal føre driftsjournal, der som minimum skal indeholde: 
a. Registrering af eventuelle uheld ved håndtering af kemikalier med angivelse af årsag, 

mængde, dato, klokkeslæt og håndtering  
b. Registrering af kontrolleret nedlukning ved overskridelse af pH, jf. vilkår 61 
c. Registrering af uplanlagte driftsstop på mere end 4 timers varighed og opstart af blødgø

ringsanlæg 
d. Dokumentation for overholdelse af mikrobiologisk krav til vandkvalitet ved opstart af 

blødgøringsanlæg, beluftningsanlæg, aktivt kul adsorber anlæg, genbrugsanlæg, var
mepumpeanlæg eller dele heraf efter service, driftsstop, større ombygning eller havari 
der som følge af kontakt med vandbanen eller afbrydelse af drift i mere end 36 timer, 
kan medføre forringet mikrobiologisk vandkvalitet 

e. Registrering af dato for direkte tilledning af filterskyllevand til kloak, jf. vilkår 49 

-

-

-

-
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f. Dokumentation for bortskaffelse af indhold i spildtanken, kalkpellets, aktivt kul og afvan
det slam  

g. Registrering af dato og resultat for vilkår 16, 17, 23, 55, 67, 68, 69, 70, 73, 74 

INDRETNING OG DRIFT AF PROCESANLÆG TIL BLØDGØRING 

14. Anlægget skal være sikret mod, at tilførte stoffer til vandbehandlingen utilsigtet kan ledes til 
rentvandsbeholdere i forhøjede koncentrationer og derfra videre til udpumpning til forbruger
ne. 

15. Tilførte vandopløselige stoffer skal overholde følgende krav:  
a. NaOH: Opløst med vægtkoncentration 27,6%, DS/EN 896 
b. NaCl: Fast NaCl til regenerering af ionbytter, DS/EN 973 
c. NaOCl: Opløst med koncentration 12,5 % (som Cl2), DS/EN 901 
d. NaHSO3: Opløst med vægtkoncentration 35 – 40 %, DS/EN 12120 

16. Sandmaterialet skal være varmebehandlet inden levering til vandværket. Levering skal fore
gå i bulkform fra tankbil. Fra hver leverance skal inden sandvaskning udtages stikprøve til 
test for mikrobiologi (coliforme bakterier, E. coli, enterokokker, clostridium perfringens). Hvis 
der påvises coliforme, E. coli, enterokokker, eller clostridium perfringens skal sand leveran
cen kasseres. 

17. Drift af sandvasker:  
a. Der må ikke påfyldes ikke-vasket sand til pelletanlægget 
b. Sandvaskerens drift overvåges ved en stikprøve af sandvaskerens skyllevand hver 3. 

måned, som skal overholde kravene til mikrobiologi i den til enhver tid gældende be
kendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg og må ikke indeholde 
målbare mængder (efter DS 282) fri eller bunden klor  

18. Blødgjort vand fra ionbytningsanlægget må kun benyttes til internt procesvand.  

19. Lagertanke, øvrige kemikaliebeholdere, pumper og doseringsrør/slanger skal være opbygget 
af materialer, der er resistente over for de stoffer, som de skal anvendes til.  

20. Opbevaring af flydende og faste kemikalier skal overholde følgende krav: 
a. Opbevaring på tæt gulv skal være uden afløb til kloak – fx betongulv med opkant ved dø

re og porte og en mængde svarende til den største beholderstørrelse skal kunne tilbage
holdes.  

-

-

-

-

-

-
-



8

b. Opbevaring på tæt spildbakke i materiale godkendt til kemikaliet og med rumfang sva
rende til den største beholderstørrelse.  

c. Alle steder hvor der er opbevaring af kemikalier eller kan ske påfyldning eller aftapning 
skal afmærkes med farepiktogram, fareklasse, UN nummer for kemikaliet, samt dansk 
navn. 

21. Påfyldningsstedet for NaOH skal udstyres med dryp-bakke, vandskyllestation, lys, lokal ni
veauviser, akustisk alarm ved overfyldning, opmærkning af produkttyper og sikkerhedsdata 
for produktet.  

22. Afløb til opsamlingsbeholder ved påfyldningsplads for NaOH skal sikres, så der ikke kan ske 
afledning af spild til kloak.  

23. Der skal løbende, og mindst én gang årligt, foretages visuel kontrol for utætheder af NaOH-
tanke og CO2-kryotank. Eventuelle utætheder skal udbedres hurtigst muligt efter, at de er 
konstateret.  

24. Der skal placeres rumfølere med alarm for højt CO2 gas indhold på alle etager i bygningen.  

25. Frederiksberg Forsyning skal have nedskrevne driftsinstrukser og procedurer i forbindelse 
med driftsforstyrrelser og uheld, som skal være tilgængelige for personalet og skal kunne 
fremvises til tilsynsmyndighed på forlangende. 

PROCESANLÆG TIL FJERNELSE AF MILJØFREMMEDE STOFFER VED INDBLÆSNING 
AF LUFT 

26. Procesanlægget opdeles i to parallelle luft/vand kontakt kolonner, hver med hydraulisk kapa
citet til den fulde vandmængde (346 m3/t). 

27. Luft og vand skal fordeles ligeligt mellem de to luft/vand kontakt kolonner og der skal etable
res flow måling for vand og luft på begge kolonner som registreres i SRO-systemet. 

28. Luftafkastet skal filtreres i aktivt kul adsorbere med 4 sekunders opholdstid (EBCT) inden 
udledning mindst 1 meter over bygningens tag. 

29. Indholdet af miljøfremmede stoffer skal overholde B-værdi ved udledning og kontrolleres ved 
aktiv prøvetagning efter program som nævnt i vilkår 64.  

30. Når indholdet i afkastet overskrider B-værdien skal udskiftning af aktivt kul igangsættes 
umiddelbart  

-

-

-

-
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PROCESANLÆG TILFJERNELSE AF MILJØFREMMEDE STOFFER FRA VAND VED 
FILTRERING I AKTIVT KUL  

31. Procesanlægget opdeles i fire aktivt kul adsorbere. 

32. Det anvendte aktivt kul skal overholde DS/EN 12915. Hvis der anvendes reaktiveret kul skal 
dette overholde DS/EN 12915-2.  

33. Ved udskiftning af aktivt kul i en adsorber skal vandkvaliteten i udløbet kontrolleres for for
brug af opløst ilt og afvigende lugt og smag før det kan sættes i produktion.  

34. Vandmængden skal fordeles jævnt mellem adsorberne og flowmålingerne fra de enkelte 
adsorbere skal registreres i SRO-systemet. 

35. Indholdet af miljøfremmede stoffer i udløbet fra hver enkelt adsorber skal overholde gælden
de drikkevands kvalitetskrav og skal kontrolleres ved prøvetagning efter program nævnt i vil
kår 64. 

36. Når indholdet i udløbet fra en adsorber overskrider 50 % af gældende drikkevands kvalitets
krav skal udskiftning af aktivt kul igangsættes umiddelbart. 

PROCESANLÆG TIL DUALMEDIE FILTRERING AF PARTIKLER OG BIOFILTERFUNKTION 

37. Procesanlægget skal opdeles i to adskilte proceslinjer for hhv. Frederiksberg Forsynings 
egen indvinding inkl. genbrugt skyllevand og for importeret vand fra HOFOR. 

38. Proceslinje for Frederiksberg Forsynings egen indvinding skal indrettes med in-line tilsæt
ning af atmosfærisk luft til iltning af vandet efter blødgøringsanlægget. 

39. Proceslinjerne skal indrettes som parallelle lukkede trykfiltre med kvarts/antracit dualmedie.  

40. Filterbeholderne skal udføres med flow styrede in-line tryk booster pumper på udløbsside og 
sikres mod undertryk. 

41. Filterbeholderne skal udføres med online overvågning af turbiditet med mulighed for recirku
lation af filtreret vand indtil der opnås tilfredsstillende turbiditet i filterudløbet. 

42. Proceslinje til Frederiksberg Forsynings egen indvinding skal have kapacitet til at behandle 
346 m3/t fra egen indvinding uden at forudgående blødgøringsproces er i drift. 

-

-
-

-

-

-
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GENBRUGSANLÆG FOR FILTERSKYLLEVAND OG DRÆNVAND FRA PELLETS 

43. Anlægget indrettes med buffertank, membranfiltrering i filterpresse, dybdefiltrering i dualme
die trykfilter og UV-desinfektion. 

44. Skyllevandet skal behandles i UV-anlægget med en certificeret dosis på minimum 400 
mJ/m2 ved alle optrædende driftsforhold. 

45. Det behandlede filterskyllevand skal have en turbiditet på maksimalt 2 FNU, før det kan gen
bruges til drikkevandsproduktion. 

46. Der må ikke anvendes uorganiske eller organiske hjælpestoffer til koagulering eller flokkule
ring af skyllevandet.  

47. Filterpresse skal afskærmes mod bygningsrum og tvangsventileres således at rumluft fra 
slamlager ikke kan trænge ind til membranoverflader ved åbning og tømning af filterpresse. 

48. Der må kun anvendes vand af drikkevandskvalitet og kemikalier godkendt til drikkevandsbe
handling ved rengøring og vedligehold af membran overflader uden demontage. 

49. Overholder filterskyllevandet fra genbrugsanlægget ikke kravene i vilkår 44 og 45 skal det 
ledes direkte til kloak og dato og udledt mængde registreres.  

VARMEPUMPE TIL INDVINDING AF VARMEENERGI FRA DRIKKEVAND 

50. Anlægget skal indrettes med mellemkreds af ionbyttet vand (demineraliseret) der adskiller 
drikkevand og kølemiddel (ammoniak). 

51. Trykket i varmevekslerens drikkevandskreds og mellemkreds skal overvåges og trykket i 
mellemkredsen skal altid være lavere end i drikkevandskredsen. 

52. Ledningsevne i mellemkreds skal overvåges og drikkevandet skal automatisk ledes uden om 
varmeveksler i tilfælde af ledningsevne overstiger alarmværdi i SRO. 

53. Drikkevandets temperatur efter køling må ikke være lavere end 6 °C ved alle optrædende 
driftsforhold. 

54. Varmeveksler for drikkevand/mellemkreds skal være udført i korrosionsbestandigt materiale 
godkendt til kontakt med drikkevand. 

-

-

-

-
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55. Udskiftning eller genopfyldning af væske i mellemkreds skal registreres med dato og mæng
de  

INDRETNING OG DRIFT AF UV-ANLÆG (EFTER RENTVANDSBEHOLDERNE) 

56. Den mikrobiologiske drikkevandskvalitet skal kontrolleres før og efter UV-behandling. 

57. Den mikrobiologiske drikkevandskvalitet før indløb til UV-behandling ved afgang vandværk 
skal overholde gældende krav til drikkevandskvalitet. 

KONTROL OG OVERVÅGNING AF VANDKVALITET  

58. Der skal installeres prøvehaner før og efter alle vandkvalitetsændrende enhedsoperation til 
udtagning af vandprøver til akkrediteret analyse.  

59. Alle lovpligtige vandprøver indberettes til Jupiter databasen.  

60. Vandbehandlingsanlægget skal have fuldautomatiseret styring via SRO-anlæg, som sikrer 
styring og overvågning af anlæggets funktion. Værket skal kunne sikres mod utilsigtet betje
ning både fra SRO og lokalt via håndventiler. 

61. Frederiksberg Forsyning skal sikre automatisk overvågning og logning i SRO-anlæg af:  
a. anlæggets driftstilstand, ventilpositioner, automatiske funktioner, flow af vand, luft, NaOH, 

CO2, vandspejl og trykniveauer  
b. Online vandkvalitetsmålinger, herunder turbiditet, pH og ledningsevne. Overvågningen 

skal etableres, så der sker kontrolleret nedlukning af blødgøringsanlægget, hvis pH over
skrider det fastsatte kriterium i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om vandkvali
tet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.  

62. Overvågningen skal indrettes således, at nedbrud af en enkelt måler ikke er kritisk for driften 
af anlægget.  
a. Der skal være redundante pH-målere placeret mellem blødgøring og dualmedie filter an

læg i begge proces linjer (Frederiksberg Forsynings egen indvinding og vand importeret 
fra HOFOR).  

b. Der skal være redundante pH-målere placeret ved ”afgang vandværk”. 
c. Der skal foreligge en procedure for kalibrering, service og vedligehold af disse målere. 

Procedure skal kunne forevises ved forlangende af tilsynsmyndighed. 

-

-

-
-

-
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63. Vandkvaliteten ved ”afgang vandværk” skal til enhver tid overholde gældende bekendtgørel
se om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, som kontrolleres ved godkendt kon
trolprogram. 

64. Til kontrol af vandkvaliteten og styring af udskiftning af aktivt kul skal Frederiksberg Forsy
ning gennemføre analyseprogram som beskrevet i ansøgningens bilag 2 samt bilag 1 til 
denne tilladelse. Analyseprogrammets omfang kan revideres af Frederiksberg Kommune. 

KONTROL OG OVERVÅGNING AF VANDKVALITET UNDER INDKØRING AF ANLÆG, 
HERUNDER PROCESANLÆG TIL BLØDGØRING, PROCESANLÆG TIL FJERNELSE AF 
MILJØFREMMEDE STOFFER, GENBRUGSANLÆG OG VARMEPUMPE- /VARMEVEKSLER
ANLÆG 

65. Frederiksberg Kommune skal godkende indkørings- og analyseprogram for kontrol og over
vågning af vandkvaliteten under indkøring af procesanlægget senest 2 måneder før indkø
ring af anlægget påbegyndes. 

66. Procesanlægget må først tages i drift og levere vand til forbrugerne, når vilkår i godkendt 
indkørings- og analyseprogram for kontrol og overvågning af vandkvaliteten for indkøring og 
idriftsættelse er overholdt.  

KONTROL OG OVERVÅGNING AF VANDKVALITET VED OPSTART AF PROCESANLÆG 
TIL BLØDGØRING EFTER SERVICE, DRIFTSTOP, STØRRE OMBYGNING ELLER HAVARI 
PÅ ANLÆGGET 

67. Ved opstart af blødgøringsanlæg efter driftsstop på mere end 24 timers varighed skal der 
foreligge dokumentation af vandkvaliteten efter ”mellempumper”, hvor nedenstående kvali
tetskriterier skal overholdes.  

Parameter Kvalitetskrav 
pH 7,0 – 8,5 
Hårdhed ≥10 odH 
Aggressiv kuldioxid < 5 mg/l 
Na (natrium) < 160 mg/l 
Mikrobiologi Coliforme bakterier < 1 pr. 100 ml. 

E.Coli bakterier < 1 pr. 100 ml  
Kimtal ved 22°C < 200 pr. ml  

-
-

-

-

-
-

-
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BORTSKAFFELSE AF RESTPRODUKTER FRA PROCESANLÆG  

68. Kalkpellets skal bortskaffes i henhold til gældende lovgivning og så vidt mulig nyttiggøres.  

69. Aktivt kul fra behandling af luft og vand skal så vidt muligt bortskaffes til leverandør for gen
anvendelse. 

70. Drænvandet fra kalkpellets skal så vidt muligt ledes til genbrugstanken for genanvendelse og 
overvåges jf. nedenstående parametre. 

Parameter Frekvens/prøvetype/metode 

Coliforme bakterier. 
E.Coli bakterier  
Kimtal ved 22o 

1 gang om året/ stikprøve  SS, suspenderet stof 

pH 

71. Procesvand, herunder bl.a. ikke genanvendt drænvand fra kalkpellets, overløbsvand fra 
slampresse, spildevand fra regenerering af ionbytteranlægget og vand fra sandvaskeren 
bortledes til kloak skaffes.  

72. Kemikalier fra målere mm bortskaffes iht. gældende regler. 

73. Slam fra slampresse bortskaffes i henhold til gældende regler. 

74. Opsamlingstank på læsseplads skal ved normal drift, hvor der ikke har været utilsigtet spild 
af lud, tømmes for indhold, når den er ¾ fyldt. Ved utilsigtet spild, der er ledt til tanken, tøm
mes tanken hurtigst muligt via beredskabet. Indhold skal bortskaffes til godkendt modtager
anlæg.  

AFRAPPORTERING  

75. Frederiksberg Forsyning skal hvert år senest den 1. maj fremsende en statusrapport for drift 
af vandbehandlingsanlægget, herunder procesanlæg til blødgøring, procesanlæg til afblæs
ning af miljøfremmede stoffer, procesanlæg med aktivt kul adsorbere (vand), genbrugsanlæg 
for filterskyllevand, varmeveksler til mellemkreds og varmepumpe anlæg, samt forebyggen

-

-
-

-

-
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de UV-behandling for det foregående kalenderår til Frederiksberg Kommune. Rapporten skal 
som minimum indeholde: 

a. Dokumentation for overholdelse af analyseprogrammet, herunder præsentation af data, 
jf. vilkår 64. 

b. Dokumentation for overholdelse af vilkår 5, 7, 8 og 11.  
c. Driftsstatus for det forgangne år, indeholdende en beskrivelse af driftsforløbet, jf. vilkår 

13. 

76. Tilsynsmyndigheden kan anmode om at få tilsendt antallet af skriftlige klager over vandkvali
teten vedrørende blødgøring. 

TILYNSMYNDIGHED, NÅR VANDBEHANDLINGSANLÆGGET ER I DRIFT 

Frederiksberg Kommune varetager al myndighedstilsyn.  

Erstatningsregler  
Frederiksberg Forsyning A/S er i henhold til vandforsyningslovens § 23 erstatningspligtig for ska
der, som voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vand
løb eller vandstanden i søer m.v. under anlæggets udførelse og drift. I mangel af enighed afgø
res erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndigheden.  

Det er den, som søger erstatning, som skal indbringe sagen for taksationsmyndigheden. Frede
riksberg Forsyning A/S skal, som ansvarlig for forhold eller indretninger på Frederiksberg Nyt 
Vandværk, som giver anledning til væsentlig forurening eller overhængende fare for væsentlig 
forurening straks underrette tilsynsmyndigheden. Frederiksberg Forsyning A/S skal ved disse 
tilfælde desuden straks forhindre yderligere udledning af forurenende stoffer m.v. eller afværge 
den overhængende fare for forurening, jf. miljøbeskyttelseslovens § 71. 

Klage 
Tilladelsen kan jf. § 75 i vandforsyningsloven påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 
4 uger, regnet fra offentliggørelsen af denne afgørelse, dvs. senest den 18. august 2020.  

Påklage af tilladelsen kan ske af adressaten for afgørelsen, enhver, som har en individuel, væ
sentlig interesse i sagen, Styrelsen for Patientsikkerhed samt visse interesseorganisationer.  

Klagens bedes sendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen på 
www.naevneneshus.dk.

-

-
-

-

-

-

http://www.naevneneshus.dk
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Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at der betales et 
gebyr. Vejledning om gebyrbetaling kan findes på klageportalens hjemmeside.  

Denne afgørelse kan jf. § 81 i vandforsyningsloven prøves ved domstolene inden 6 måneder fra 
den dato, hvor afgørelsen er meddelt eller – såfremt tilladelsen er påklaget – senest 6 måneder 
efter, at endelig afgørelse foreligger. 

Venlig hilsen 

Jannie Jesse 

Specialkonsulent - Cand. scient. 

KOPI  

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, trost@stps.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnfrederiksberg-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
Københavns Kommune, Center for Miljøbeskyttelse, Vand & VVM, att.: Dorthe Tirsgaard, 
vand@tmf.kk.dk
HOFOR, hofor@hofor.dk
Region Hovedstaden, miljoe@regionh.dk

mailto:trost@stps.dk
mailto:dnfrederiksberg-sager@dn.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:fbr@fbr.dk
mailto:vand@tmf.kk.dk
mailto:hofor@hofor.dk
mailto:miljoe@regionh.dk
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Bilag 1 ANALYSE- OG PRØVETAGNINGSPROGRAM FOR KULFILTRE  

Analyseprogram og aktionskriterier for kulfilterskift. 

* Aktionskriteriet for 1,2-dichlorethan (DCA) er fastsat til > 0,7 μg/l, med den begrundelse at DCA er sværere at tilbageholde i kulfiltre-
ne. Niveauet af DCA i indløbsvand og udløbsvand ligger stabilt omkring de 0,6 μg/l. På denne baggrund er der i tilladelsen stillet vilkår 
om overvågning af bl.a. 1,2-DCA i indløbsvand ved alle analyseprogramtrin, jf. tabel 2 nedenfor.  
** 1,1-dichlorethan er et nedbrydningsprodukt, og findes typisk i råvandet, hvor der også påvises 1,2-dichlorethan, DCA f.eks. i FF2 
(201.3702). 
*** Sumværdien kan kun anvendes, hvis koncentrationen af enkeltstofferne er under 1 μg/l 
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*

Prøvetagningsprogram for råvand og kulfiltre. 

Dvs. blandingsvand ved indløb til kulfiltre efter stripning 
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Denne side er med vilje efterladt uden indhold.
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