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TILLADELSE TIL ÆNDRING AF VANDBEHANDLINGEN PÅ SJÆLSØ 
VANDVÆRK ANLÆG II 
Novafos har med brev af 19. april 2017 ansøgt Rudersdal Kommune om 
tilladelse til ændring af vandbehandlingen på Sjælsø Vandværk Anlæg II i 
henhold til § 21 i Lov om Vandforsyning /1/. Ændringerne omfatter tilsæt-
ning af brintperoxid til råvandet og ændring af anlæg til iltning og afblæs-
ning af skadelige gasarter.  
 
Formålet med ændringerne af vandbehandlingsanlægget er:  

- Overholdelse af Rudersdals Kommunes påbud af 20. marts 2017 om 
reduktion af svovlbrinteemission 

- Udskiftning af eksisterende INKA-beluftning med ny bundbeluftning 
- Forbedring af vandkvaliteten 
- Forbedring af arbejdsmiljø 
- Reduktion af energiforbrug. 

 
Til grund for tilladelsen ligger følgende materiale vedlagt i bilag 1: 
- Notat om spredningsberegning med OML af 2. marts 2017 
- Notat om pilotforsøg med H2O2 og bundbeluftning af 10. marts 2017 
- Påbud fra Rudersdal Kommune til Novafos om reduktion af svovlbrin-

temissionsbidrag fra Sjælsø Vandværk af 20. marts 2017 
- Ansøgning fra Novafos om tilladelse til ændring af vandbehandlingen på 

Sjælsø Vandværk af 19. april 2017 
- DDS-screening af iltning på Anlæg II (Sjælsø Vandværk) i forbindelse 

med ombygning af INKA beluftning til bundbeluftning og tilsætning af 
brintperoxid 2017 (revideret 12. september 2017) 

 
Til grund for tilladelse ligger endvidere tilsynsaftalen ”Aftale mellem kom-
munerne Hørsholm, Fredensborg, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Gentofte, 
Allerød og Rudersdal om tilsyn på Sjælsø Vandværk efter bekendtgørelse 
802 af 1. juni 2016 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, 
den til enhver tid gældende aftale”. 
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Tilladelse 
Rudersdal Kommune, Teknik og Miljø (som tilladelsesmyndighed) meddeler 
hermed Novafos tilladelse efter § 21 i Lov om Vandforsyning /1/ til etable-
ring af vandbehandlingsanlæg med dosering af brintperoxid til fjernelse af 
svovlbrinte på Sjælsø Vandværk Anlæg II samt tilladelse til etablering af ny 
bundbeluftning. 
 
Tilladelsen er gældende til den 1. oktober 2047.  
 
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 
 

1. Anlægget etableres i henhold til den fremsendte ansøgning og i 
overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for almene 
vandforsyninger (DS442).  

 
2. Drift, styring, regulering og overvågning af anlægget skal ske i hen-

hold til den fremsendte ansøgning.  
 
3. Vandbehandlingen overvåges med sensorer, der registrerer forde-

lingen af råvand mellem sektionerne/flow, trykniveau, vandspejl, 
lufttryk i kamre over vandspejl og luftflow gennem kulfiltre. Emissi-
on af svovlbrinte og vandkvalitetsparametrene brintperoxid, opløst 
ilt og pH overvåges via sensorer efter en løbende vurdering. Data 
fra sensorerne skal indbygges i vandværkets SRO system.  

 
4. Tilsætning af brintperoxid og drift af blæsere styres ud fra flowmåle-

re på hvert iltningsspor (flow proportionelt). Driften af brintperoxid-
doseringspumperne overvåges af pumpens interne styring med ind-
bygget flowmåler og måling af brintperoxidindhold ved sensorer i 
indløb til forfiltre.  

 
5. Det skal sikres, at der foreligger en procedure i henhold til Novafos’ 

DDS-system som følges, hvis tilsætningen af brintperoxid sker uden 
for kritiske værdier for henholdsvis lav og høj koncentration, som 
kan medføre uønsket drikkevandskvalitet.  

 
6. Den til enhver tid gældende Drikkevandsbekendtgørelse skal over-

holdes, pt. /2/. Ved overskridelse af kravene for drikkevandskvalite-
ten skal tilsynsmyndigheden, jf. tilsynsaftalen, kontaktes i henhold 
til bekendtgørelsen. Tilsynsmyndigheden træffer afgørelse om, hvil-
ke foranstaltninger der skal foretages. Novafos skal redegøre for op-
følgende tiltag. 

 
7. Under indkøring af anlægget og før udledning til forbrugerne, udta-

ges supplerende prøver i henhold til analyseprogrammet ”Indkøring 
per sektion” de første fire uger for hver sektion. Analysehyppighed 
og parametre er angivet i bilag 2. Efter de fire uger afrapporteres 
indkøringsprogrammet til tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden 
skal godkende, hvornår de enkelte sektioner i anlægget overgår til 
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drift med levering til forbrugerne. Godkendelsen skal som udgangs-
punkt behandles inden for 24 timer efter Novafos’ henvendelse. 

 
8. Efter idriftsættelse af en eller flere sektioner foretages en hyppig 

kontrol af drikkevandskvaliteten ved afgang vandværk i de efterføl-
gende 6 måneder, dog minimum 3 måneder med drift af alle fire 
sektioner, i henhold til analyseprogrammet ”Drift første halvår”, bi-
lag 2. Tilsynsmyndigheden skal godkende, hvornår anlægget over-
går til almindelig drift.   

 
9. Analyseprogrammet kan herefter overgå til analyseprogram for drift. 

Program for driften efter første halve år (den almindelige drift) til-
rettelægges efter forsøgsresultater og godkendes af tilsynsmyndig-
heden.  Prøveprogram, herunder mikrobiologi, for ”Indkøring per 
sektion” og, ”Drift første halvår” på Sjælsø Vandværk Anlæg II” er 
vedlagt som bilag 2. 

 
10. Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid ændre analyseprogrammet, 

såfremt der er relevante begrundelser herfor.  
 

11. Alle vandprøver skal udtages og analyseres af et til formålet akkre-
diteret laboratorium.  

 
12. Sensorer, der indgår i procesovervågning og –styring, skal kalibre-

res og testes i henhold til leverandørens forskrifter. Dokumentation 
herfor skal kunne fremvises.  

 
13. Under drift med udledning af drikkevand til forbrugerne skal fejl-

funktioner udløse alarm og procedure i henhold til Novafos’ DDS-
system følges. Personalet skal have gennemført instruktion og træ-
ning i drift af anlægget for normal drift samt som led i beredskabet 
ved unormal drift. Dokumentation herfor skal kunne fremvises.  

 
14. Anlægget skal indgå i Novafos´ DDS-system jf. Bekendtgørelse om 

kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg /3/.  
 
15. Kemikaliedoseringsanlægget skal udstyres med to uafhængige kon-

traventiler, som skal testes i henhold til producentens anvisninger. 
Dokumentation herfor skal kunne fremvises.  

 
16. Ved driftsforstyrrelser i forbindelse med brintperoxiddosering, som 

kan have betydning for kvaliteten af det udpumpede vand, oriente-
res tilsynsmyndigheden i henhold til den til enhver tid gældende til-
synsaftale og procedure i henhold til Novafos’ DDS-system følges. 

 
17. Resultater af overvågningen inkl. registrering af uregelmæssige drift 

med årsag, dato og varighed skal til enhver tid kunne dokumente-
res. Efter hvert år afrapporteres overvågningen i en samlet rapport, 
som fremsendes til tilsynsmyndigheden senest den 1. maj det efter-
følgende år. Resultater af Novafos’ løbende overvågning af vandkva-
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liteten i ledningsnettet kan inddrages i afrapporteringen. Årsrappor-
ten sendes i kopi til tilladelseskommunen og aftagerkommunerne. 

 
18. Anlægget skal løbende vedligeholdes i takt med den teknologiske 

udvikling. 
 
19. Ved forlængelse af tilladelsen, skal Novafos senest 6 måneder før 

tilladelsens udløb sende ansøgning om fornyelse til tilladelsesmyn-
digheden. Ansøgningen skal ledsages af en vurdering af resultaterne 
af overvågningen.  

 
Miljøteknisk redegørelse 
Den eksisterende vandbehandling på Sjælsø Vandværks Anlæg II omfatter 
INKA beluftning (en særlig intensiv iltning), reaktionstank og dobbelt filtre-
ring i åbne sandfiltre. I forbindelse med beluftningen fjernes et naturligt højt 
indhold af de skadelige gasarter metan og svovlbrinte fra vandet og afkastes 
til atmosfæren.  
 
Dette ønskes ændret til en kombineret tilsætning af brintperoxid (brintover-
ilte) og bundbeluftning med henblik på fældning henholdsvis afblæsning af 
de problematiske gasarter. Ændringen vil gøre det muligt at overholde em-
misionskrav til afgasningen, forbedre arbejdsmiljøet og medføre en betyde-
lig reduktion af energiforbruget. 
  
Brintperoxid anvendes i vid udstrækning til desinfektion og rengøring af 
produktionsenheder i fødevareindustrien, og brug af midlet er således ikke 
fremmed i dansk fødevaresammenhæng. Men hvor bundbeluftning er en 
almindelig anvendt teknik i Danmark, er dette ikke tilfældet med brintpe-
roxidbehandling af råvandet. Metoden er dog udbredt i Europa, hvor den må 
betegnes som velafprøvet.  
  
Med den ansøgte vandbehandling er der tale om avanceret vandbehandling. 
Der er dog ikke tale om rensning af grundvand forurenet med miljøfremme-
de stoffer, men derimod om behandling af grundvand med et højt naturligt 
indhold af problematiske gasarter. 
  
Det er således tilladelsesmyndighedens vurdering, at en tilladelse til vand-
behandling med brintperoxid ikke vil være et brud med grundtanken i det 
danske drikkevandsforsyningsprincip, hvor drikkevand baseres på grund-
vand, der kun kræver simpel vandbehandling, og drikkevandet sikres ved at 
beskytte grundvandet mod forurening fremfor rensning af forurenet grund-
vand, idet der fortsat er tale om anvendelse af rent grundvand.  
  
Novafos har siden 2014 udført forundersøgelser, pilotforsøg og projektering 
med henblik på modernisering af beluftningen, som har været i funktion fra 
start af driften af Anlæg II i 1962 og i dag må betragtes som nedslidt og 
tjenlig til udskiftning. Det er ikke længere muligt at få alle reservedele til 
anlægget, og komponenterne har en størrelse og vægt, der gør service og 
vedligehold vanskelig med et fysisk nedslidende arbejdsmiljø. Endvidere er 
der problemer med overholdelse af emissionskrav for svovlbrinte ved vand-
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værksgrundens skel, og Rudersdal Kommune har meddelt påbud om lovlig-
gørelse af dette forhold. Novafos har derfor afsøgt mulighederne for løsnin-
ger og har efter pilotforsøg ansøgt om tilladelse til at ændre vandbehandlin-
gen med tilsætning af brintperoxid til råvandet og bundbeluftning, mens 
efterfølgende behandlingstrin bibeholdes.  
 
Herved opnås: 

- Overholdelse af påbud om reduktion af svovlbrinteemissionsbidrag fra 
Sjælsø Vandværk 

- Forbedring af vandkvalitetens ensartethed 
- Vandbehandling med lille risiko og høj driftssikkerhed 
- Sikring af fremtidig service og vedligehold 
- Forbedring af arbejdsmiljøet 
- Formindskelse af energiforbruget med ca. 175.000 kWh pr. år. 
- Indpasning af nyt anlæg i de eksisterende bygningsmæssige rammer 

  
Det er tilladelsesmyndighedens vurdering, at den ønskede ændring af vand-
behandlingen vil være mere tidssvarende, idet både drift og vedligehold 
bliver mere rationel og effektiv, samtidig med at der fortsat sikres en høj 
kvalitet af drikkevand med høj forsyningssikkerhed. 
  
Tilladelsesmyndigheden har endvidere vurderet, at der gives en tilladelse for 
30 år. Dette begrundes dels med, at de ansøgte ændringer af vandbehand-
lingen er så omfattende, at de ikke umiddelbart kan føres tilbage til den 
nuværende funktion, dels at der er tale om fjernelse af naturligt forekom-
mende stoffer i grundvandet, som vil fortsætte med at være i grundvandet i 
et konstant niveau. 
 
Risikovurdering 
Som en del af ansøgningen om tilladelse til ændring af vandbehandlingen er 
der dels udarbejdet en risikovurdering af de risici, der vil være forbundet 
med den ansøgte vandbehandling, dels gennemført en DDS-screening af 
den ansøgte vandbehandling.  
 
Risikovurderingen omfatter følgende forhold: 

- Kvalitet af det anvendte H2O2-produkt 
- Manglende dosering eller for lille dosering 
- Overdosering 
- Brand, spild og arbejdsmiljø 
- Biprodukter ved vandbehandlingen 
- Hygiejne 

 
DDS-screeningen omfatter følgende risikofaktorer: 

- Forurening af luft i procesanlæg 
- Behandlingsproces og tilsætning af brintperoxid 
- Forurenet vand ind på procesanlæg 
- Tilførsel af miljøfremmede stoffer eller metaller 
- Tilførsel af fremmedlegemer til vandbanen 
- Fejl i sensordata 
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For hver risikofaktor er der identificeret potentielle fejleffekter, og det er 
beskrevet, hvilke afhjælpende foranstaltninger der gennemføres. 
 
På baggrund af de gennemførte risikovurderinger har tilladelsesmyndighe-
den vurderet, at den ansøgte håndtering og opbevaring af brintperoxid sker 
på et for drikkevandssikkerheden forsvarligt niveau. 
 
Klagevejledning 
Tilladelsen kan i medfør af vandforsyningslovens § 80 påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet af enhver, som må anses at have en individuel, væ-
sentlig interesse i sagens udfald.  
 
Eventuel klage skal ske via Klageportalen, der findes et link til på forsiden af 
www.nmkn.dk.  Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Der 
logges på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med Nem-ID. Klagen 
sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageporta-
len.  
Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder 
eller organisationer 1.800 kr. (2016 niveau), jf. Miljø- og fødevareklage-
nævnslovens § 18, stk. 1.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis 
klager ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal klager sende 
en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sa-
gen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imø-
dekommes. 
 
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen på Rudersdal Kom-
munes hjemmeside, www.rudersdal.dk, dvs. den 10.november 2017 kl. 
12.00. Eventuelt civilt sagsanlæg i henhold til Vandforsyningsloven skal 
være anlagt inden 6 måneder efter datoen for annoncering, dvs. senest 13. 
april 2018.  
 
I tilfælde af klage kan Novafos udnytte tilladelsen i det tidsrum Miljø- og 
Fødevareklagenævnet behandler klagen, medmindre klagenævnet bestem-
mer andet. Udnyttes tilladelsen, indebærer dette dog ingen begrænsninger i 
Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve denne 
afgørelse.  
 
 
 
 
 Inge Thorsgaard                                           Maria Cathrine Nielsen  
Teamkoordinator    Natur, Park og Miljøchef 
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Kopi til  Styrelsen for Patientsikkerhed, Overlægen for Tilsyn og Råd-

givning, stps@stps.dk  
 Gentofte Kommune, Gentofte@gentofte.dk 
 Lyngby Tårbæk Kommune, Lyngby@ltk.dk 
 Gladsaxe Kommune, Kommunen@gladsaxe.dk 
 Fredensborg Kommune, fredensborg@fredensborg.dk 
 Hørsholm Kommune, kommunen@horsholm.dk 
 Lyngby Tårbæk Forsyning, forsyning@ltf.dk 
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