
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
HOFOR A/S 
Ørestads Boulevard 35 
2300 København S 

 
 

Dato: 12-07-2022 
Sagsnr: Frederiksberg Kommune 09.08.26-G00-1-22 

 

§ 19-tilladelse til brug af produkterne WEBAC 150, WEBAC 1403P, WEBAC 1420, WEBAC 
B14 og B15 til tætning af konstruktioner ved Kalvebod Skybrudstunnel 

HOFOR A/S har den 14. juni 2022 ansøgt om tilladelse til brug af injiceringsprodukter fra WEBC 
til tætning af revner/lækager i sekantpælevægge i forbindelse med udgravning af skakt JØR. 

Da den ønskede anvendelse af produkterne kan indebære en risiko for forurening af jord og grund-
vand, kræver anvendelsen en vurdering efter § 19, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. 

I henhold til § 29, stk. 1 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslo-
vens kap. 3 og 4 må der ikke ske tilførsel direkte til grundvandet af stoffer nævnt i bekendtgørelsens 
bilag 2, bortset fra stoffer, der må anses for irrelevante på grund af deres ringe risiko for toksicitet, 
persistens og evne til bioakkumulation. 

Afgørelse 
Frederiksberg Kommune, Vej Park og Miljø, meddeler hermed tilladelse efter § 19, stk. 1 i miljø-
beskyttelsesloven (LBK nr. 100 af 19. januar 2022) til anvendelse af de ansøgte produkter på ne-
denstående vilkår.  

Generelt 
1. Tilladelsen gælder for brug af følgende produkter: 

• WEBAC®150, Komponent A og B 
• WEBAC®1403P, Komponent A og B 
• WEBAC®1420, Komponent A og B 
• WEBAC®B14 (accelerator) 
• WEBAC®B15 (accelerator) 

2. HOFOR skal fremsende produktprøver for produkterne i forbindelse med anvendelsen. Ana-
lyseparametre fremgår af bilag 2. 
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3. HOFOR skal inden brug af tætningsprodukter i sekantpælevægge udtage vandprøve i ind-
løb til grundvandsanlæg på byggepladsen. Prøven skal analyseres for NVOC for bestem-
melse af baggrundsniveau. 

4. Referencer for udførende personale skal sendes til Vej Park og Miljø, jord@frederiksberg.dk  
inden tætningsarbejdet påbegyndes. 

5. Tilladelsen omfatter anvendelse af produkterne til tætningsarbejde i sekantpælevægge og 
tilknyttede betonkonstruktioner (ikke tunnel). 

Driftsvilkår 
6. I forbindelse med udførelse af tætningsarbejde skal alt vand i udgravning eller tunnel afledes 

til kloak. 

7. Vand fra rengøring af udstyr skal opsamles i særskilte beholdere og håndteres som affald. 

Overvågning/monitering 
8. I forbindelse med anvendelse af WEBAC®150 skal der hurtigst muligt og senest 2 dage 

efter arbejdets påbegyndelse udtages vandprøver fra indløb til grundvandsanlæg/samlema-
nifold. Herefter udtages vandprøver hver uge indtil Vej Park og Miljø vurderer, at prøvetag-
ning kan ophøre. 

9. Vandprøverne skal analyseres for NVOC samt eventuelle relevante stoffer detekteret i pro-
duktprøverne.  

10. Analyseresultater skal fremsendes til Vej Park og Miljø, jord@frederiksberg.dk så snart de 
foreligger. 

Orientering og rapportering 
11. HOFOR skal orientere Vej Park og Miljø, jord@frederiksberg.dk hurtigst muligt når tætnings-

arbejde med WEBAC®150 påbegyndes i skakt JØR. 

12. HOFOR skal ved tætningsarbejdets afslutning udarbejde en oversigt over anvendte produk-
ter og mængder. Oversigten sendes direkte til Vej Park og Miljø, jord@frederiksberg.dk se-
nest 10 dage efter tætningsafslutning. 

Partshøring 
Tilladelsen har været i partshøring hos Københavns Kommune og HOFOR. 
 
Klageadgang 
Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til fire uger, efter afgørel-
sen er meddelt eller offentliggjort, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives via 
Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale klageportal senest den 10. august 2022.  

Klage skal indgives via klageportalen https://naevneneshus.dk/, hvor selve klageprocessen, beta-
ling af gebyr m.v. også fremgår.  

mailto:jord@frederiksberg.dk
mailto:jord@frederiksberg.dk
mailto:jord@frederiksberg.dk
mailto:jord@frederiksberg.dk
https://naevneneshus.dk/
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Afgørelsen bliver annonceret på Frederiksberg Kommunes annonceringportal: Dispensationer og 
afgørelser om miljø og affald (frederiksberg.dk) 

Hvem kan klage? 
Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. 
af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig 
interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende orga-
nisationer klageberettigede efter bestemmelsen. 

Opsættende virkning 
Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have 
opsættende virkning, jf. lovens § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevarekla-
genævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning.  

Søgsmål 
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra med-
delelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1. 

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Vej Park og Miljø, Jord og Grundvand, Frede-
riksberg på e-mail jord@frederiksberg.dk   

 
 
Venlig hilsen 
 
Lærke With Nedergaard       

Civilingeniør      
Vej Park og Miljø      
 
 

Bilag 

1. Byggepladsen ved Sankt Jørgens Sø, hvor skakt JØR etableres 
2. Oversigt over analyseparametre for produktprøver 

 
Kopi til  
 

• Københavns Kommune, msba@kk.dk  
• Frederiksberg Forsyning, ff@frb-forsyning.dk   
• Styrelsen for Patientsikkerhed,Tilsyn og Rådgivning Øst, trost@stps.dk   
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk   
• Greenpeace, hoering.dk@greenpeace.org   

 
  

https://www.frederiksberg.dk/borger/klima-miljoe-og-affald/dispensationer-og-afgoerelser-om-miljoe-og-affald
https://www.frederiksberg.dk/borger/klima-miljoe-og-affald/dispensationer-og-afgoerelser-om-miljoe-og-affald
mailto:jord@frederiksberg.dk
mailto:msba@kk.dk
mailto:ff@frb-forsyning.dk
mailto:trost@stps.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:hoering.dk@greenpeace.org
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Baggrund 
I forbindelse med etableringen af skybrudstunnel fra Sankt Jørgens Sø til Kalvebod Brygge ønsker 
HOFOR at kunne anvende produktsystemer fra WEBAC i tilfælde af mindre lækager i sekantpæ-
levægge. Eventuelle tætninger vil udføres i takt med at skakten udgraves. 

Beskrivelse af produkterne 
Alle produktsystemerne er to-komponent polyurethan produkter, hvor de aktive ingredienser rea-
gerer meget hurtigt med hinanden, når de blandes og kommer i kontakt med vand. Efter kontakt 
med vand begynder skumdannelsen ved at der frigives CO2 dannet ved reaktionen mellem vand 
og diisocyanat. 

WEBAC®150 består af en komponent A indeholdende en polyol-amin forbindelse og en kompo-
nent B indeholdende isocyanat forbindelser og anvendes til hurtig lukning og midlertidig tætning af 
”mindre/moderate” revner/lækager.  

Reaktionshastigheden kan øges ved brug af accelerator, WEBAC®B15. 

WEBAC®1403P består af en komponent A indeholdende en polyetherpolyol forbindelse og en 
komponent B indeholdende isocyanat forbindelser og anvendes til tætning af ”mindre” revner/læ-
kager med ingen eller kun ringe hydrostatisk tryk. Produktet kan ligeledes bruges, som endelig 
forsegling efter tætning med WEBAC®150.  

Reaktionshastigheden kan øges ved brug af accelerator, WEBAC®B14. 

WEBAC®1420 består af en komponent A indeholdende en polyetherpolyol forbindelse og en kom-
ponent B indeholdende isocyanat forbindelser og anvendes til tætning af ”mindre” revner/lækager 
med ingen eller kun ringe hydrostatisk tryk.   

Mængder 
HOFOR har ikke angivet forventede totale mængder af de ansøgte produkter men estimeret det 
nødvendige relative forbrug i kg/time ved injicering. Forbruget forventes ikke at overstige 0,25 
kg/time for de ansøgte produkter. 

Screening og risikovurdering af indholdsstoffer  
WEBAC har tidligere fået DHI til at udarbejde en miljøvurdering af produkterne. 

Screening af indholdsstoffer 
DHI har klassificeret indholdsstofferne som A-, B-, eller C-stoffer, i henhold til Miljøstyrelsens vej-
ledning om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. ABC-scoren tildeles på 
baggrund af en vurdering af stoffets sundhedsskadelige effekter (kræftfremkaldende, mutagene 
eller reproduktionstoksiske egenskaber) og miljømæssige egenskaber (biologisk nedbrydelighed 
under aerobe og anaerobe forhold, økotoksicitet og bioakkumuleringspotentiale). I ABC-vurderin-
gen indgår også en vurdering af, om nogle af nedbrydningsprodukterne er mere miljøbelastende 
end deres udgangsstof. A-stoffer er de mest kritiske stoffer i forhold til afledning til kloak. 

Stoffernes mulige giftighed over for mikroorganismer er ligeledes inkluderet i vurderingerne da det 
primært er denne type af organismer, som vil være relevante at vurdere i forhold til grundvandet. 
Hvis stoffernes giftighed over for mikroorganismer, målt som EC50 er under 100 mg/L - eller målt 
som NOEC eller EC10 er under 10 mg/L, og stoffet samtidigt er vurderet som et C-stof angives 
ABC-vurderingen som C*.  

DHI har vurderet følgende stoffer som A- og B-stoffer: 

WEBAC®150, WEBAC®1403P, WEBAC®1420: 

• Diphenylmethane Diisocyanate, isomers and homologues 
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CAS: 9016-87-9 (A)  

• 4,4’-methylendianilin MDA (reaktionsprodukt) 

CAS: 101-77-9 (A)  

 

Vej Park og Miljøs bemærkninger 
Vej Park og Miljø har fra Københavns Kommune, Område for Miljø og Byliv, modtaget de produkt-
analyser Københavns Kommune har bedt om i tidligere sager, hvor der er anvendt WEBAC pro-
dukter.  

Københavns Kommune, Område for Miljø og Byliv har tidligere via DHI modtaget oplysninger fra 
WEBAC om indholdsstoffer i de ansøgte produktsystemer men ikke specificeret for alle delproduk-
ter. WEBACs underleverandør, Evonik Nutrition & Care GmbH har leveret oplysninger til Køben-
havns Kommune, Område for Miljø og Byliv om en siloxanbaseret polymerforbindelse, som indgår 
i WEBAC®150 (Komponent A). Polymerforbindelsen, som i de oprindelige oplysninger fra WEBAC 
optrådte som henholdsvis ”Polyether-polydimethylsiloxan-co-polymer” og som ”Not classified po-
lymeric additive” har vist sig at indeholde 5 stoffer, heraf en stabilisator, et reaktionsprodukt (poly-
ether) og urenheder i form af cykliske siloxaner (D4 og D5), som er råmateriale for polysiloxanfor-
bindelsen og ikke kan fjernes helt. De to sidstnævnte er på EU's liste over SVHC (Substances of 
Very High Concern), men indgår ifølge Evonik kun som urenheder under 0,1 %. DHI har ikke mod-
taget oplysningerne fra Evonik, men har i supplerende notat af 10. maj 2019 forholdt sig til den 
mulige tilstedeværelse af lavmolekylære siloxaner i produkterne. DHI vurderer at de sandsynligvis 
vil blive vurderet som A-stoffer, men vil findes i koncentrationer under 10 ppm (= 1 mg/kg = ca. 1 
mg/l) og være meget lidt vandopløselige (< 1 mg/l).  

Ifølge oplysninger fra Evonik som Københavns Kommune har modtaget i forbindelse med en tidli-
gere forespørgsel vil selve polymerforbindelsen reagere med isocyanate-grupper og bindes i den 
dannede PU-matrix. 

Det skal præciseres, at A-stofferne er klassificerede som stoffer, der kan fremkalde kræft (H350), 
er mistænkt for at fremkalde kræft (H351), er mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det 
ufødte barn (H361) eller kan forårsage organskader (H370, H373).  

B-stoffet, N- [2- [2-(dimethylamino) ethoxy] ethyl] -N-methyl-1,3-propanediamine er ikke let ned-
brydeligt og med middel toksicitet (1 mg/l < EC50 < 100 mg/l). 

Der er ifølge WEBAC og Evonik ikke biocider i de ansøgte WEBAC-produkter eller polymerpro-
dukter. 

Miljøranking og alternative produkter 
DHI har foretaget en ranking af de tre produktsystemer baseret på såvel miljø- som sundheds-
mæssige egenskaber, hvoraf det fremgår, at WEBAC®150 får den højeste score (mest skadelig) 
mens WEBAC®1403P og WEBAC®1420 får den laveste score (mindst skadelig). 

Vej Park og Miljøs bemærkninger 
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HOFOR skal, hvor det er teknisk/økonomisk muligt anvende produkter, der mindst muligt påvirker 
jord og grundvand samt ferske og marine vandområder, jf. miljøbeskyttelseslovens § 3 om anven-
delse af BAT (Best Available Techniques). Vurderingen kan ske med udgangspunkt i en miljøran-
king af alternative produkter. 

HOFOR har ikke foretaget en reel vurdering af BAT (Best Available Technique, jf. § 3 i Miljøbe-
skyttelsesloven) i forbindelse med ansøgningsmaterialet for WEBAC-produkterne. Vej Park og 
Miljø har ikke kendskab til sammenlignelige produkter med en væsentlig bedre miljøprofil end de 
ansøgte.  

HOFOR har ikke forholdt sig til DHIs ranking af produkterne i forhold til prioritering ved produktvalg. 

Risikovurdering og overvågning 
DHI har foretaget en risikovurdering i forhold til påvirkningen af mikroorganismer i grundvandet 
(PNEC) og pseudo-drikkevandskriterier (PDC) for de indholdsstoffer, der er vurderet som A-, B- 
eller C*stoffer. 

Ved risikovurderingen har DHI bl.a. antaget, at isocyanat-forbindelserne er meget reaktive og 
næppe vil kunne detekteres i vandprøver, idet de enten vil være omdannet til MDA (4,4’-methylen-
dianilin) eller til polyurethanforbindelser i det hærdede skumprodukt.  

DHI vurderer, at produkterne kun vil have ringe kontakt med jord og grundvand, idet vandtrykket 
altid er indad mod skakten. 

Vej Park og Miljøs bemærkninger 
Vej Park og Miljø har vurderet, at der på baggrund af den beskrevne anvendelse af de forskellige 
WEBAC-produkter skal stilles vilkår om monitering for eventuel forurening af det omkringliggende 
grundvand ved brug af tætningsprodukterne ved større lækager i sekantpælevægge.  

Vej Park og Miljø har vurderet, at det ved anvendelse af produkterne til tætning af lækager i se-
kantpælevægge på byggepladserne, hvor der foregår en aktiv grundvandssænkning, er mest ope-
rationelt at udtage vandprøver for monitering i indløbet til grundvandssænkningen. 

Vej Park og Miljø stiller vilkår om, at vandprøverne skal analyseres for NVOC og eventuelt for 
stoffer i bilag 2, som detekteres i produktprøverne. NVOC er valgt, som indikatorparameter for 
produkternes organiske indholdsstoffer og der er stillet vilkår om indledende analyser af vandprø-
ver for fastsættelse af baggrundsniveau i området ved de respektive byggepladser.  

Stofferne i bilag 2 er valgt ud fra den viden Vej Park og Miljø har fra anvendelse af lignende pro-
dukter samt de oplysninger vi har fra Københavns Kommune, der har modtaget materiale direkte 
fra WEBAC, EVONIK og King Industries. 

4,4’-methylendianilin (MDA) er fravalgt idet stoffet ikke er detekteret i vandprøver i forbindelse med 
anvendelser af lignende produkter i København på metrobyggepladserne ved Krauseparken og 
Kongens Nytorv. 

Håndtering af vand i forbindelse med tætningsarbejde 
DHI vurderer, at nogle uhærdede rester af produkterne kan være til stede i vandet, som udvaskes 
fra revnerne. Dette vand opsamles fra bunden af skakten. Det opsamlede vand behandles derefter 
i vandrensningsanlægget for processpildevand før afledning til kloak.  

Vej Park og Miljøs bemærkninger 
Vej Park og Miljø vurderer, at der er en risiko for, at det omkringliggende grundvand kan blive 
påvirket af materialerne, men da der pågår grundvandssænkning på pladserne, vurderes det at 



 

7 
 

evt. stoffer til at blive ”trukket” ind i skakten. Der er stillet vilkår om prøvetagning af de oppumpede 
vand for at kunne vurdere påvirkning af det omkringliggende grundvand. 

Det indtrængende vand og oppumpede grundvand kan blive forurenet med indholdsstoffer fra tæt-
ningsprodukterne. Da den grundvandssænkning der pågår i skaktene, er med afledning til kloak, 
vurderes det ikke, at der skal stilles særlige vilkår om håndtering af dette vand.  

Vej Park og Miljø vurderer, at vand fra rengøring og skylning af udstyr skal opsamles separat og 
håndteres som affald efter anvisning fra Vej Park og Miljø via coa@frederiksberg.dk.  

Håndtering af spild og fejlblandinger  
Vej Park og Miljøs bemærkninger 
De hærdede tætningsprodukter kan neddeles til meget små stykker (mikroplast), som kun vil fjer-
nes/nedbrydes i ringe grad, hvis det oppumpes og afledes med vand til renseanlæg. Produktrester, 
overskydende reageret tætningsprodukt og fejlblandinger/spild, der efterlades i udgravningen, skal 
derfor bortskaffes som affald efter anvisning fra Vej Park og Miljø via coa@frederiksberg.dk. 

Dokumentation for håndtering af såvel flydende som fast affald fra tætningsarbejde skal kunne 
fremvises ved anmodning fra Vej Park og Miljø. 

Krav til udførende personale 
Med henblik på at minimere risikoen for produktspild, udvaskning af ureageret produkt til grund-
vandet og uhensigtsmæssig håndtering af produkterne og deraf følgende risiko for forurening af 
jord og grundvand stiller Vej Park og Miljø krav om, at tætningsarbejdet skal udføres af kvalificeret 
personale samt, at referencer skal sendes til Vej Park og Miljø inden arbejdet påbegyndes. 

HOFOR er ansvarlig for, at alle relevante underentreprenører er underrettet om tilladelsens vilkår. 

Opbevaring af produkter 
HOFOR har i ansøgningen ikke angivet, hvad der er gjort af foranstaltninger for at undgå ulykker 
med spild af produkterne til følge. 

Der er stillet vilkår om at produktet hele tiden opbevares i beholdere for at undgå spild eller utilsigtet 
sammenstød med et køretøj, der kører ved skaktene.  

Alle medarbejdere hos underentreprenøren skal gøres opmærksomme på denne særlige situation 
og instrueres i at håndtere materialerne med den største omhu. 

Opbevaring af produkterne på byggepladsen skal ske i lukkede beholdere i aflåste containere. 

Orientering og rapportering 
Med henblik på miljømyndighedens mulighed for at vurdere om produktforbruget er i overensstem-
melse med det forbrug, der er forudsat i ansøgningen, stiller Vej Park og Miljø vilkår om rapporte-
ring af de anvendte mængder. 

mailto:coa@frederiksberg.dk
mailto:coa@frederiksberg.dk
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Med henblik på miljømyndighedens mulighed for at kunne føre tilsyn med omfanget af det indtræn-
gende vand og eventuelt behov for udtagning af vandprøver til analyse stiller Vej Park og Miljø 
vilkår om orientering i forbindelse med opstart af injicering. 

Vej Park og Miljøs konklusion 
På baggrund af ovenstående og det ansøgningsmateriale, der har ligget til grund for tilladelsen 
vurderer Vej Park og Miljø, at de ansøgte produkter kan anvendes uden risiko for væsentlig foru-
rening af jord og grundvand.   

 

Referencer 
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Park og Miljø d. 14. juni 2022. 

2. Screening og risikovurdering af WEBAC®150, WEBAC®1403P og WEBAC®1420. DHI, 
marts 2019. 

3. Screening og risikovurdering af WEBAC®B14 og WEBAC®B15. DHI, juni 2019. 
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havns Kommune, Område for Miljø og Byliv, 13. juni 2022. Sagsnr.: 2022-0024640 
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juni 2019. Sagsnr.: 2019-0116573-3.  
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Miljø- og Fødevareministeriet.  
10. Spildevandsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 951 af 13. september 2019 om spilde-

vandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4. Miljø- og Fødevareministe-
riet. 

11. Bemærkninger i forbindelse med partshøring af Københavns Kommunes tilladelse frem-
sendt af HOFOR til Københavns Kommune d. 22/4-2022.  

12. Bemærkninger omkring analysemuligheder i forbindelse med partshøring af Københavns 
Kommunes tilladelse fremsendt af HOFOR til Københavns Kommune d. 10/6-2022. 

  

https://echa.europa.eu/
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Bilag 1: Byggepladsen ved Sankt Jørgens Sø, hvor skakt JØR etableres 

 

  



 

10 
 

Bilag 2: Oversigt over analyseparametre for produktprøver 

Analyseparameter 

Webac® 
150 

Webac® 
1420 

Webac® 
1403P 

Webac® 

A B A B A B B14 B15 

1,4-dioxan 
CAS-nr.: 123-91-1 

X 
 

X 
 

X 
 

X X 

Oxirane/Ethylene oxid 
CAS-nr.: 75-21-8 

X  X  X  X X 

Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) 
CAS-nr.: 556-67-2 

       X 

Monochlorbenzen 
CAS-nr.: 108-90-7 

 X  X  X   
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