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VVM Ansøgningsskema 
Nyt vandværk med blødgøring 

15. juli 2020 

Ansøgningsskema 

Basisoplysninger Tekst FK bemærkning/vurdering  

Projektbeskrivelse 
(kan vedlægges) 

Frederiksberg Kommune har udarbejdet en vandforsyningsplan der indeholder følgende formulering: 

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

Fra den politiske behandling af dette er refereret en beslutning, der fastslår at etableringen af blødgøringen skal igangsæt
tes og der skal leveres blødgjort drikkevand til Frederiksberg medio 2022. Projektet omhandler således etablering af nyt 
vandværk med blødgøringsproces, herunder omfattende ny vandværksbygning samt nyt anlæg til vandbehandling, ny rent-
vandstank samt forstærkning af ledningsnettet til distribution fra Frederiksberg Vandværk. 

Formålet med etablering af nyt vandværk er, at få indført blødgøring af drikkevandet på Frederiksberg, herunder både det 
vand der indvindes fra Frederiksberg Forsynings 5 indvindingsboringer (ca. 2.5 mio. m3/år) samt det vand der leveres af 
HOFOR (ca. 2.8 mio. m3/år). En samfundsøkonomisk analyse af blødgøring har vist, at der er en samfundsmæssig gevinst 
ved, ikke alene at blødgøre vandet der produceres på Frederiksberg, men også vandet fra HOFOR, indtil HOFOR selv leve
rer blødgjort vand til Frederiksberg. 

Herudover vil der via flere store eldrevne varmepumper blive produceret fjernvarme ved at udvinde energi fra det store 
volumen drikkevand, som dagligt vil komme til at passere igennem vandværket. Varmepumpeanlægget vil i perioder have 
overkapacitet, og det overvejes at anvende denne overkapacitet til samproduktion af fjernvarme og fjernkøling.  

Projektet består i hovedtræk af følgende: 
• Opførelse af ny vandværksbygning på vestsiden af den eksisterende kedelhal 
• Installation af anlæg til både traditionel og avanceret vandbehandling, omfattende minimum følgende: 

- Iltning 
- Filtrering til fjernelse af jern, ammonium og mangan med dual-media filtrering 
- Blødgøring hvor hårdhed og udfældningspotentiale fjernes fra vandet ved anvendelse af pellet-metoden 
- Fjernelse af klorerede forbindelser med luft-stripning og efterfølgende kulfiltrering 
- Fjernelse af eventuel bakteriologisk vækst med UV-behandling 
- Anlæg til returskyl af dual-media filtre samt slampresse til afvanding af slam 

• Udpumpningsanlæg til distributionsnettet  
• Tilslutning af spildevand til kloaknettet 
• Tilslutning af regnvand og evt. overløb fra rentvandstank til kloaknette med henblik på senere tilslutning til afvan

dingssystem 5. juni plads 
• Ny råvandsledning på egen matrikel fra eksisterende vandværk til nyt vandværk 
• Fremføring af HOFOR drikkevandsledning fra eksisterende vandværk til nyt vandværk 

Projektet er i overensstemmelse med gældende 
Vandforsyningsplan.  

Bygningen – det nye vandværk – opføres på 
Forsyningens eksisterende areal veds Stæhr  
Johansens Vej. Opførelsen fordre ikke ny Lokal
Plan, da opførelsen kan ske indenfor eksister
ende lokalplan. 

Opførelsen af et nyt vandværk er omfattet af 
Vandforsyningslovens § 21 og kræver tilladelse 
i medfør heraf. Bygherre har indgivet ansøg
ning herom. Ansøgningen behandles sideløbende 
med VVM-ansøgningen. I tilladelsen, som der sær
skilt henvises til, er der fastsat krav til drikkevands
produktionen og den efterfølgende kontrol med 
denne med henblik på at sikre at drikkevands 
bekendtgørelsens krav kan overholdes.  

Opførelsen af pumpestation kræver byggetilladelse 
i henhold til byggelovgivningen. 

Etableringen af eldrevne varmepumper med  
Mulighed for samproduktion af fjernvarme og  
fjernkøling er godkendelsespligtig efter  
varmeforsyningsloven. Der er separat ansøgt her 
om. 
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• Nye distributionsledninger på egen matrikel fra nyt vandværk til Nyelandsvej, til La Cour Vej og til ledning i Stæhr Jo
hansens Vej 

• Etablering af varmepumpeanlæg på etage i vandværksbygningen med ledninger til CTR-stationen på matriklen og evt. 
til fjernkølingsanlæg i den tilstødende bygning. 

Navn, adresse, te
lefonnr. og e-mail 
på bygherre 

Frederiksberg Forsyning A/S 
Stæhr Johansens Vej 38 
2000 Frederiksberg 

Henrik Bay 
Chef, Plan Vand 
Direkte +45 38 18 53 31 
e-mail: heba@frb-forsyning.dk

Navn, adresse, te
lefonnr. og e-mail 
på kontaktperson 

Frederiksberg Forsyning A/S 
Stæhr Johansens Vej 38 
2000 Frederiksberg 

Katrine Staal-Thomsen 
Ekstern konsulent, Plan Vand 
Direkte: +45 20 75 21 39 
e-mail: kats@frb-forsyning.dk

Projektets 
adresse, matr. nr. 
og ejerlav. 

Stæhr Johansens Vej 38-40  
Matrikel nr. 26c Frederiksberg  

Areal: 14.815 m2 

Projektet berører 
følgende kom
mune eller kom
muner (omfatter 
såvel den eller de 
kommuner, som 
projektet er place
ret i, som den el
ler de kommuner, 
hvis miljø kan 
tænkes påvirket af 
projektet) 

Frederiksberg Kommune 

-

-

-

-
-

-
-

mailto:heba@frb-forsyning.dk
mailto:kats@frb-forsyning.dk


VVM Ansøgningsskema 15. juli 2020
Nyt vandværk med blødgøring

Side 3 af 18

Oversigtskort i 
målestok eks. 
1:50.000 – Måle
stok angives. For 
havbrug angives 
anlæggets place
ring på et søkort. 

Oversigtskort - 1:50.000 

-

-
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Kortbilag i måle
stok 1:10.000 eller 
1:5.000 med ind
tegning af anlæg
get og projektet 
(vedlægges dog 
ikke for stræk
ningsanlæg). 

Areal: 14.815 m2 

Areal af bygningsaftryk: ca. 846 m2 samt en udkragning på 67,5 m2 

-

-
-

-
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rsel 
stig 

g af 

Forholdet til VVM 
reglerne 

Ja Nej 

Er projektet opført 
på bilag 1 til lov 
om miljøvurdering 
af planer og pro
grammer og kon
krete projekter 
(VVM). 

X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: 

Er projektet opført 
på bilag 2 til lov 
om miljøvurdering 
af planer og pro
grammer og af 
konkrete projekter 
(VVM). 

X 

Omfattet af bilag 2 punkt 10 m) Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilfø
af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1. Der er dog ikke tale om ændret indvinding eller kun
tilførsel, men kun ændret vandbehandling og distribution af drikkevand. 

Varmepumpeanlægget er omfattet af bilag 2, pkt. 3 Energiindustrien a) Industrianlæg til fremstillin
elektricitet, damp og varmt vand. 

Hvilket betyder at projektet skal screenes i hen
hold til Lov om Miljøvurdering af planer og pro
grammer og af konkrete projekter (VVM), jf. lov
ens § 18 og 21. 

Projektet kan også være omfattet af pkt. 13  
ændring af eksisterende anlæg på ejendommen – en  
udvidelse/ændring af produktionen fra 2,5 til 
6,3 mio. m3 årligt. 

Projektets ka
rakteristika 

Tekst 

1. Hvis bygherren 
ikke er ejer af de 
arealer, som pro
jektet omfatter 
angives navn og 
adresse på de el
ler den pågæl
dende ejer, matr. 
nr. og ejerlav 

Bygherre er ejer. 

2. Arealanven
delse efter projek
tets realisering.  

Det eksisterende vandværk er etableret i eksisterende bygning på samme matrikel, og planlægges nedlagt når det nye 
vandværk er indkørt i 2022. 

Det nye vandværk ændrer ikke på arealanvendelsen på matriklen, som fortsat vil blive anvendt til drikkevandsproduktion. 
Dog vil blødgøringen medføre at arealet fremadrettet også anvendes til oplag af hhv. lud (NaOH i 27% opløsning) samt 
CO2. Som produkt af blødgøringen produceres kalk pellets på baggrund af tilført sand. Tilførsel af disse stoffer samt bort
skaffelse af restproduktet (kalkpellets) vil betyde en øget transport gennem byen til og fra matriklen. Samlet set vil det 
dreje sig om ca. 5 lastbiler om ugen. 

Opførelsen af ny vandværksbygning centralt på 
grunden vurderes ikke at ville medføre ændringer 
i områdets karakter og udseende, da bygningens 
størrelse etc. er af mindre karakter.  

-
-

-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-



VVM Ansøgningsskema 15. juli 2020
Nyt vandværk med blødgøring

Side 6 af 18

Projektets karakteristika Tekst 

Det fremtidige 
samlede bebyg
gede areal i m2 

Det fremtidige 
samlede befæ
stede areal i m2 

Nye arealer, som 
befæstes ved pro
jektet i m2 

Det fremtidige bebyggede areal vil ændres, da den nye vandværksbygning placeres på vestsiden af den eksisterende ke
delbygning.  
Areal af bygningsaftryk: ca. 846 m2 samt en udkragning på 67,5 m2, dvs. i alt 913,5 m2. 
Ledningsarbejderne giver ikke anledning til øget bebyggelsesprocent eller øget befæstningsgrad. 

Det samlede bebyggede areal på matriklen udgør i dag 5.585 m2, svarende til 37,7% og vil i fremtiden max udgøre 
6.498,5 m2, svarende til 43,9%.  

Grunden er i dag stort set fuldt befæstet, og den nye bygning vil ikke medføre øget befæstningsgrad. 

Forventet øget befæstning: 0 m2 

3. Projektets areal og volumen
mæssige udformning 

Er der behov for grundvands
sænkning i forbindelse med 
projektet og i givet fald hvor 
meget i m 

Projektets samlede grundareal 
angivet i ha eller m2 

Projektets bebyggede areal i 
m2 

Projektets nye befæstede areal 
i m2 

Der vil ikke være behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet. Frederiksberg Vand har en ind
vindingsboring placeret på matriklens nordlige del, som betyder at grundvandsstanden i det primære magasin 
holdes nede omkring kote -4 m DVR90. Der etableres kælder i den nye bygning, som får bund i ca. kote 
+10,0 m DVR90. Der vil ligeledes ikke være behov for grundvandssænkning ifm. ledningsarbejder.  

Der er behov for grundareal til midlertidig byggeplads og oplag samt til selve byggeriet (913,5 m2). Midlertidig 
byggeplads og materialeoplag placeres på Forsyningens egne arealer, som i dag bl.a. anvendes til parkering. 
Der skabes om muligt plads til parkering på naboejendomme samt på egne matrikler, og ellers vil parkering i 
begrænset omfang skulle finde sted på offentlige veje. Forventet arealforbrug kendes endnu ikke præcist, 
men 85 pladser på personaleparkeringen forventes inddraget i byggeperioden. 

913,5 m2 

Der befæstes ikke yderligere areal i forbindelse med projektets gennemførelse.  

Der forventes ikke at være behov for grundvands
sænkninger pga. tilstedeværelse af lerlag (dæklag)
og sænkning af eksisterende vandindvindings- 
spejl til -4 DVR90. Permanente eller større grund
vandssænkninger vil være omfattet af vandforsyn
ingslovens § 26. 

Der etableres alternative parkeringspladser til per- 
sonnalet på eget område. 

-
-

-

-

- -

- - -
-
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Projektets samlede bygnings-
masse i m3 Bygningsmasse: B23,5 x L36 x H24,25 m = 20.515,5 m3 samt B7,5 x L9,0 x H24,25 m = 1.636,9 m3 

I alt:  20.515,5 m3 
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Projektets maksimale byg-
ningshøjde i m 

Beskrivelse af omfanget af 
eventuelle nedrivningsarbejder 
i forbindelse med projektet 

Foreløbig visualisering af det nye vandværk set fra vest mod øst (venstre) og fra nord mod syd (højre) 
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Projektets karakteristika Tekst

Maksimale bygningshøjde: 24,25 m svarende til højden af eksisterende kedelbygning 

Nedrivningsarbejder er ikke i stort omfang nødvendigt i forbindelse med projektet, da den nye bygning bliver 
en tilbygning på eksisterende kedelbygnings vestlige side. Bortskaffelse af en mindre materialemængde ifm. 
sammenbygningen vil blive nødvendig. Der ud udtaget miljøprøver og udarbejdet tilstandsvurdering af eksiste
rende bygning, med fund af PCB i vinduesfuger, som vil blive håndteret efter forskrifterne.  

Evt. nedrivning af det eksisterende vandværk er ikke en del af det ansøgte projekt. Det eksisterende vand
værks procesanlæg vil blive bortskaffet af totalentreprenøren, men bygningen vil blive bevaret.   

Der vil kun være mindre mængde afffald ved ned
rivning. Håndtering vil være omfattet af de almin
delige affaldsregler og vil kunne håndteres efter 
disse.  

4. Projektets behov for råstof
fer i anlægsperioden 
Råstofforbrug i anlægsperioden 
på type og mængde: 

Vandmængde i anlægsperio
den 

Affaldstype og mængder i an
lægsperioden 

Spildevand til renseanlæg i an
lægsperioden 

I anlægsfasen benyttes gængse materialer til etablering af vandværksbygning, procesanlæg og ledninger, 
samt til retablering af befæstede arealer. 

I anlægsfasen vil der ikke være særligt behov for vand ud over almindeligt forbrug i forbindelse med anlægs  
arbejde. Ifm. indkøring og idriftsætning af det nye blødgøringsanlæg, vil der være behov for at indkøbe ekstra  
vand fra HOFOR, da der regnes med et vandspild på ca. 130.000 m3. Dette er aftalt med HOFOR.  

Affaldstypen vil hovedsageligt være belægning (asfalt) samt bortgravet jord og beton. Belægningen hvor selve
vandværksbygningen placeres (SF-sten) vil kunne genanvendes. Der er taget jordprøver, lavet jordhåndte
ringsplan og ansøgt om §8 tilladelse til arbejde på forurenet areal. Miljøanalyserne har vist at jorden er ren 
eller kun svagt forurenet. Det forventes, at de mængder, der skal bortskaffes, er: 
Klasse 2 til deponi: 405 ton, Klasse 3 til deponi: 405 ton, Klasse 4 til deponi: 1 ton, Beton: 600 ton.   

Der produceres ikke spildevand i anlægsperioden, bortset fra spildevand fra mandskabsvogne på byggeplad
sen. Spildevandet herfra ledes til eksisterende fælleskloak på matriklen og herfra videre til renseanlæg.  

Projektet vurderes ikke at ændre på områdets nu
værende karakter som forsyningsområde. Design 
og udtryk vil være tilpasset det eksisterende 
område. 

Bortskaffelse af forurenet jord er omfattet af Fre
deriksberg Kommunes jordflytningsregulativ. 

Selve vandværksbygningen opføres med et udtryk svarende til den eksisterende kedelbygning, med facade 
bestående af hvid eller malet beton og glaspartier. 

-
-
-

-
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-
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-
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Projektets karakteristika Tekst

Tanken

Spildevand med direkte udled
ning til vandløb, søer, hav i an
lægsperioden 

Håndtering af regnvand i an
lægsperioden 

Anlægsperioden angivet som 
mm/åå – mm/åå 

I anlæggets indkøringsfase, indtil vandbehandlingen leverer drikkevand der opfylder stillede drikkevandskvali
tetskrav, vil det behandlede vand blive ledt til kloak. Mængde forventes at være ca. 130.000 m3.  

Der ledes ikke spildevand direkte til vandløb, søer, hav i anlægsperioden. 

Regnvand vil ikke blive håndteret anderledes i anlægsperioden end inden anlægsarbejdet påbegyndes, lige
som regnvand efter anlæggets etablering vil blive ledt til matriklens eksisterende afvandingssystem. 

Ledningsarbejderne forventes gennemført fra marts til august 2020 
Anlægsperioden for vandværket er planlagt til at ligge i perioden fra august 2020 – juli 2022. 

Afledning af vand fra indkøringsfasen – 130.000 
M3 (anslået) til kloak vil blive reguleret i MBL  
§ 28, hvor der kan stilles vilkår til tilslutningen til 
Kloak. 

5. Projektets kapacitet for så 
vidt angår flow ind og ud samt 
angivelse af placering og opbe
varing på kortbilag af råstof
fet/produktet i driftsfasen: 

Råstoffer – type og mængde i 
driftsfasen 

Mellemprodukter – type og 
mængde i driftsfasen 

Færdigvarer – type og 
mængde i driftsfasen 

Vandmængde i driftsfasen 

Det endelig flow af råstoffer/produkter afhænger af totalentreprenørens projekt.  
Følgende råstoffer forventes at ville blive tilført matriklen som led i den kommende vandbehandling, med angi
velse af forventet ca. mængde: 

- Podningsmateriale (calcit/sand) tilføres blødgøringsprocessen og bliver til kalkpellets (forventet for
brug 72 ton/år) 

- CO2 (forventet forbrug 103 ton/år) 
- Natronlud - NaOH 27%-opløsning (forventet forbrug 2811 ton/år) 
- Aktivt kul til kulfiltrering (forventes ca. 126 m3/år) 
- Råvand fra Frederiksberg Forsynings 5 indvindingsboringer (2,5 mio. m3/år) 
- Indkøbt drikkevand fra HOFOR (2,8 m3/år) 

Mellemprodukter: 

- Pellets (forventet biprodukt: 1648 tons/år, som forventes afhændet til f.eks. Faxe kalkbrud til genan  
vendelse)  

Færdigvare: 

- Blødgjort drikkevand (5,3 mio. m3/år) 

Projektet vil i forhold til eksisterende vandværk 
medføre behov for øget forbrug af kemi
kalier til blødgøring af vandet – især NaOH 
Opbevaring af kemikalier sker i overensstemmelse 
med gældende regler og sikres mod evt. uheld. 
Således er lagertanke – 42 m3 til NaOH opstillet 
indendørs med sikringsforanstaltninger. Udendørs 
opstilles CO2 tank efter gældende sikkerhedsregler
og indhegnes med påkørselssikret hegn. 

Opbevaring af kemikalier er omfattet af 
Kemikalielovgivningen og miljøbeskyttelses
Lovens § 42. Miljøafdelingen fører årligt  
tilsyn med vandværket. 

Blødgjort drikkevand har samfundsmæssige  
fordele forhold til brug og anvendelse af 
drikkevandet. 

- -
-

-

-

- -
-

-
-

-

-
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6. Affaldstype og årlige mæng
der, som følge af projektet i 
driftsfasen: 

Farligt affald: 

Andet affald: 

Spildevand til renseanlæg: 

Spildevand med direkte udled
ning til vandløb, sø, hav: 

Håndtering af regnvand: 

Der vil ikke være farligt affald i driftsfasen.  

Filterslam (ca. 60 ton/år), forventes samme mængde som der i dag produceres på eksisterende vandværk. 
Aktivt kul fra kulfiltrering af vandstrøm (forventes maks. 126 m3/år svarende til forbrug på eksisterende vanA
dværk i dag)  

Spildevand (forventet ca. 5000 m3/år fra vask af calcit/sand). Herudover forventes spildevandsmængden at 
være status quo. 

Spildevand skal ikke ledes direkte til vandløb, sø eller hav. 

Regnvand vil ikke blive håndteret anderledes end det gør i dag. Regnvand vil blive ledt til matriklens eksiste
rende afvandingssystem. 

Filterslam bortskaffes til godkendt modtager. 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 

7. Forudsætter projektet etab
lering af selvstændig vandfor
syning? 

X Nej projektet forbindes til eksisterende vandforsyning. Projektet omhandler behandling 
af den eksisterende vandforsyning. 

8. Er projektet eller dele af pro
jektet omfattet af standardvil
kår? 

X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10  

9. Vil projektet kunne over
holde alle de angivne standard
vilkår? 

X Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes. 

10. Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af BREF-do
kumenter? 

X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. 

11. Vil projektet kunne over
holde de angivne BREF-doku
menter? 

X Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overhol
des. 

Der forefindes ikke BREF-dokumenter 

12. Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af BAT-kon
klusioner? 

X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. Der forefindes ikke BREFF-dokumenter 

-

-

- -

-
-

-
-

-
-

-

- -
-

-
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13. Vil projektet kunne over
holde de angivne BAT-konklusi
oner? 

X Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overhol
des. 

14. Er projektet omfattet af en 
eller flere af Miljøstyrelsens 
vejledninger eller bekendtgø
relser om støj eller eventuelt 
lokalt fastsatte støjgrænser? 

X Projektet kan, i anlægsfasen være omfattet af: 
• Støj fra veje, vejledning nr. 4, 2007.  

• Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Orientering fra Miljøstyrel

sen, nr. 9, 1997.  
• Frederiksberg Kommunes ”Forskrift for begrænsning af støjende og støvende 

bygge- og anlægsarbejder”. 

Miljøstyrelsen vejledning nr. 4 1984 regulerer virk
somhedens støjforhold.  

Frederiksberg Kommune har vejledning for 
Miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder. 

15. Vil anlægsarbejdet kunne 
overholde de eventuelt lokalt 
fastsatte vejledende grænse
værdier for støj og vibrationer? 

X (X) I anlægsfasen kan der være midlertidige støjgener. Anlægsarbejdet forventes kun at 
pågå hverdage i dagtimerne (7-18).  

Såfremt der er behov for at arbejde uden for de i Frederiksberg Kommunes ”Forskrift 
for begrænsning af støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder” fastsatte arbejds
tider og/eller støjgrænser ikke kan overholdes, søges der  dispensation om arbejderne 
hos Frederiksberg Kommune, Teknisk Direktorat. 

Der kan opstå midlertidige vibrationsgener i anlægsfasen ved nedbrydning af beton.  

Støjende arbejder skal ifølge forskriften an
Meldes til kommunen inden senest 14 dage 
Inden opstart. I forskriften er der krav til så
vel arbejdstider som støjgrænser. Dispensation 
gives kun efter en nærmere ansøgning og vur
dering og på nærmere betingelser. Generelt 
forventes der ikke behov for dispensationer.  
På baggrund af førnævnte betingelser og generelt 
afstand til øvrig bebyggelse, som efter frederiksberg
-gske forhold er rimelig stor, forventes der ikke 
ekstraordinære problemer. Særligt støjende  
arbejde, som spunsning etc. må kun udføres i  
tidsrummet 08-16. 
Der skal ifølge forskriften være fokus på brugen 
af BAT, hvilket kontrolleres og fastsættes i  
forbindelse med den forsatte miljø
Sagsbehandling.  
I tilknytning til projektet udføres der lednings 
arbejder internt på ejendommen samt ved anlæg 
af nye distributionsledninger i stikvej ud til  
Nyelandsvej, i Stæhr Johansens Vej og i La Cour 
vej – frem til Dalgas Boulevard. Ledningsarbejdet 
er omfattet af kommunens støjforskrifter.  

For at begrænse de 
trafikale gener udføres ledningsarbejdet primært 
i sommerferien. Ledningen i La Cour vej laves 
desuden som understyret boring med henblik på at be 
begrænse generne mest muligt her. Der skal efter  
anvisning fra vejmyndigheden udarbejdes trafikaf
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viklingsplaner mhp. yderligere reduktion af gener 
for brugere og institutioner i området. 

16. Vil det samlede projekt, når 
anlægsarbejdet er udført, 
kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for støj og vi
brationer? 

X I driftsfasen, vurderes anlægget ikke, at give anledning til støj eller vibrationer der 
overstiger vejledende grænseværdier. 

De vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder m.v. er omtalt i Miljøstyrelsens 
vejledning r. 5 / 1984 ”Ekstern støj fra virksomheder” samt efterfølgende tillæg.  
Støjkravene imødekommes ved at indrette anlægget med vibrationsdæmpende foran
staltninger på varmepumpeanlægget samt ved en støjreducerende bygning. Ved idrift
sættelse foretages støjmålinger for at verificere, at støjkravene er overholdt.  
I fald støjkrav ikke overholdes, skal entreprenør foretage foranstaltninger, der sikrer 
støjkravene. 

Det vurderes generelt ikke at være støjmæssige 
problemer i driftsfasen. 

17. Er projektet omfattet Miljø
styrelsens vejledninger, regler 
og bekendtgørelser om luftfor
urening? 

X Det forudsættes, at køretøjer og maskiner, der benyttes i forbindelse med projektet 
overholder regler beskrevet i:  
• Bekendtgørelse om begrænsning af luftforurening fra mobile ikke-vejgående ma

skiner mv, BEK nr. 1458 af 07/12/2015.  
• Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandin  

ger til anvendelse i motorkøretøjer m.v., BEK nr. 1311 af 04/12/2014.  
• Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner  

m.v., BEK nr. 700 af 24/06/2011    
• Frederiksberg Kommunes Tomgangsregulativ. 

Der vil endvidere blive stillet krav om at luftafkastet fra det nye vandværk, som indehol
der afstrippede klorerede forbindelser fra råvandet, vil skulle overholde krav til B-vær
dier ved skel, hvilket beregninger dokumenterer at det gør. 

Hele Frederiksberg Kommune er miljøzone. Alle 
tunge køretøjer skal overholde miljøzonens krav,  
som fra 1. juli er EURO 5 eller montering af  
godkendt partikelfilter. 

Der er i forbindelse med § 21 ansøgningen om nyt 
Vandværk fortaget beregninger der viser, at vand 
Værket med en god margen vil kunne overholde 
B-værdier ved skel. Der vurderes derfor ikke at 
være væsentlig luftforurening knyttet til driften  
af vandværket. Der kan i forhold til MBL § 42 
stilles supplerende krav hvis det vise sig nød
vendigt. 

18. Vil anlægsarbejdet kunne 
overholde de vejledende græn
seværdier for luftforurening? 

X Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. 

19. Vil det samlede projekt, når 
anlægsarbejdet er udført, 

X Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. 
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kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for luftforure
ning?
Såfremt der allerede foreligger 
oplysninger om de indvirknin
ger, projektet kan forventes at 
få på miljøet som følge af den 
forventede luftforurening, med
sendes disse oplysninger. 

20. Vil projektet give anledning 
til støvgener eller øgede støv
gener 

Anlægget vurderes ikke at give anledning til væsentlige støvgener.  

I anlægsperioden? X I anlægsfasen kan der opstå støv fra transport af overskudsjord og materialer til og fra 
byggegruberne og ledningsgravene. I tørre perioder vil til- og frakørselsveje, samt byg
gepladsområde blive vandet i nødvendigt omfang, så støvgener minimeres. 

I driftsfasen? X 
I driftsfasen vil der ikke være støvgener fra anlægget. 

21. Vil projektet give anledning 
til lugtgener eller øgede lugtge
ner 

I anlægsperioden? X Anlægsarbejdet vurderes ikke at give anledning til væsentlige lugtgener.  

I driftsfasen? X Anlægget vil ikke give anledning til lugtgener 

22. Vil anlægget som følge af 
projektet have behov for belys
ning som i aften og nattetimer 
vil kunne oplyse naboarealer 
og omgivelserne 

I anlægsperioden? X Anlægget vurderes ikke at give anledning til lysgener, da anlægsarbejdet primært på
går i dagtimerne. Efter endt arbejdstid, vil der være orienteringsbelysning svarende til 
gadebelysning. I vintermånederne vil der være arbejdsbelysning i tidsrummet mellem 
kl. 6.30 og 18.00.  

I driftsfasen? X 
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I driftsfasen er der ikke belysning af anlægget. 

23. Er anlægget omfattet af ri
sikobekendtgørelsen, jf. be
kendtgørelse om kontrol med 
risikoen for større uheld med 
farlige stoffer nr. 372 af 25. 
april 2016? 

X Til blødgøring med pellet-metoden skal der tilsættes lud (NaOH 27% opløsning), som vil 
blive opbevaret i vandværksbygningen. 
Der skal desuden installeres en CO2 gastank på matriklen. Tanken installeres så den 
overholder afstandskrav og krav til indhegning mv. 

Hverken Lud (27 % NaOH) er omfattet af risiko
Bekendtgørelsen. Der er fastsat særlige krav til den 
Sikkerhedsmæssige opbevaring af kemikalier, jf 
Førnævnte. Der anvendes 4X150 kg NH3 til køle
anlægget, hvilket er under risikobekendtgørelsen 5  
tons. Ammoniakkølealæg er omfattet af særlige  
sikkerhedsforanstaltninger og skal udføres og drives i henhold til  
i henhold til gældende AT-regler mv. 

24. Kan projektet rummes in
den for lokalplanens generelle 
formål? 

X  Hvis »nej«, angiv hvorfor: 

25. Forudsætter projektet di
spensation fra gældende 
bygge- og beskyttelseslinjer? 

X Hvis »ja« angiv hvilke: 

26. Indebærer projektet behov 
for at begrænse anvendelsen 
af naboarealer? 

X 

27. Vil projektet kunne udgøre 
en hindring for anvendelsen af 
udlagte råstofområder? 

X 

28. Er projektet tænkt placeret 
indenfor kystnærhedszonen? 

X 

29. Forudsætter projektet ryd
ning af skov? 
(skov er et bevokset areal med 
træer, som danner eller inden
for et rimeligt tidsrum ville 

X 
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Projektets placering Ja Nej Tekst 

danne sluttet skov af højstam
mede træer, og arealet er 
større end ½ ha og mere end 
20 m bredt.) 

30. Vil projektet være i strid 
med eller til hinder for realise
ringen af en rejst frednings
sag? 

X 

31. Afstanden fra projektet i 
luftlinje til nærmeste beskyt
tede naturtype i henhold til na
turbeskyttelseslovens § 3. 

2.100 m til § 3 beskyttet sø (Degnemosen) nordvest for projektområdet. 

32. Er der forekomst af beskyt
tede arter og i givet fald 
hvilke? 

X 

33. Afstanden fra projektet i 
luftlinje til nærmeste fredede 
område. 

500 m til Grøndalen mod nordvest 

34. Afstanden fra projektet i 
luftlinje til nærmeste internati
onale naturbeskyttelsesområde
(Natura 2000-områder, habitat
områder, fuglebeskyttelsesom
råder og Ramsarområder). 

5.000 m til Natura 2000 området ”Vestamager og havet syd for” 

35. Vil projektet medføre på
virkninger af overfladevand el
ler grundvand, f.eks. i form af 
udledninger til eller fysiske æn
dringer af vandområder eller 
grundvandsforekomster? 

X Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. 
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36. Er projektet placeret i et 
område med særlige drikke
vandinteresser? 

X Projektet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. Anlægsarbejdet 

foretages i jordlag beliggende afskærmet fra og over det primære grundvandsmagasin 

(kalken).  

37. Er projektet placeret i et 
område med registreret jord
forurening? 

X Grunden er V2 kortlagt og der er ansøgt om en §8 tilladelse. Området er kortlagt på baggrund af tidligere 

aktivitet som forbrændingsanstalt. Grunden 

er forurenet med tungmetaller, olie og klorerede  

opløsningsmidler. Bygge- og anlægsarbejdet må 

ikke påbegyndes før der er givet § 8 tilladelse. 

38. Er projektet placeret i et 
område, der i kommuneplanen 
er udpeget som område med 
risiko for oversvømmelse. 

X 

39. Er projektet placeret i et 
område, der, jf. oversvømmel
sesloven, er udpeget som risi
koområde for oversvømmelse? 

X 

40. Er der andre lignende an
læg eller aktiviteter i området, 
der sammen med det ansøgte 
må forventes at kunne medføre
en øget samlet påvirkning af 
miljøet (Kumulative forhold)? 

X Kommunen har ikke kendskab til øvrige projekter i  
området, som må forventes at ville medføre en 
en øget miljøpåvirkning.  

41. Vil den forventede miljøpå
virkning kunne berøre nabo
lande? 

X 

42. En beskrivelse af de tilpas
ninger, ansøger har foretaget 
af projektet inden ansøgningen 
blev indsendt og de påtænkte 
foranstaltninger med henblik 
på at undgå, forebygge, be
grænse eller kompensere for 
væsentlige skadelige virkninger 
for miljøet? 

Der stilles i udbudsmaterialet krav om at totalentreprenøren i sin løsning tager højde 

for: 

- Minimering af spildevandsmængden 

- Minimering af transport til og fra vandværket 

- Krav til rensning af luftafkastet fra vandværket 

Der er særlige sikkerhedsforanstaltninger med 

henblik på at sikre at der ikke sker kontaminering  

-
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De komponenter på varmepumpeanlæg, der indeholder ammoniak og/eller olie, vil 

være forsynet med drypbakke med kant, ligesom afløb vil være med foranstaltninger, 

der hindrer disse stoffer at udledes. 

af drikkevandet fra genanvendelse af overskuds

varmen til nedkølingen af drikkevandet – fra 11 til  

ca. 6 grader.  

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger. 

Dato: Bygherre/anmelder:

- 
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