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Novafos A/S 

Ørnegårdsvej 17 

2820 Gentofte 

TILLADELSE TIL OMBYGNING AF PROCESANLÆG OG PRO-

CESTILLADELSE PÅ HOLTE VANDVÆRK 

 

Novafos A/S har med ansøgning af 5. oktober 2017 ansøgt Rudersdal 

Kommune om tilladelse til ombygning af procesanlæg og 

procestilladelse på Holte Vandværk. Rudersdal Kommune har behandlet 

ansøgningen og vurderet, at der gives tilladelse til det ansøgte.  

 

Til grund for tilladelsen ligger følgende materiale: 

 

 Ansøgning fra Novafos om tilladelse til ombygning af 

procesanlæg og procestilladelse af 5. oktober 2017  

 Kontrolprogram og resultater i forbindelse med indkøring af Holte 

vandværk af 7. november 2017 

 

Tilladelse 

Rudersdal Kommune ved Teknik og Miljøforvaltningen giver hermed 

tilladelse efter vandforsyningslovens § 21, stk. 1 til ombygning af 

procesanlæg og procestilladelse på Holte Vandværk.  

 

Vilkår 

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. Holte Vandværks vandbehandlingsanlæg godkendes med den i 

ansøgningen beskrevne indretning og funktion samt følgende 

kapaciteter:    

Behandling: 300 m3/t  

Rentvandsbeholder: 430 m3  

Udpumpning: 450 m3/t  
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3. Der må ikke foretages væsentlige ændringer af anlægget uden 

tilsynsmyndighedens tilladelse. Almindelig vedligeholdelse herunder 

udskiftning af pumper, komponenter eller andet kan foretages uden 

tilladelse, så længe at vedligeholdelsen ikke ændrer på kapacitet, 

ydelse og funktion af anlægget. 

 

4. Efter etablering af nyt vandbehandlingsanlæg må vandet først ledes 

til ledningsnettet, når samtlige kvalitetskrav, som vandbehandlingen 

har indflydelse på, er overholdt i henhold til Novafos’ 

indkøringsprogram.  

 

5. Vandet fra afgang værk skal, når værket er sat i drift, i en 

indkøringsperiode på 4 uger, analyseres en gang om ugen for 

bakteriologi (kimtal 22, kimtal 37, coliforme bakterier og E.Coli) hhv. 

før og efter UV. Såfremt prøveudtagning for en eller flere 

analyseparametre falder sammen med de ordinære 

prøveudtagninger på vandværket, kan de udelades, så der ikke 

laves dobbeltanalyser. Øvrige ordinære drikkevandsanalyser skal 

følge det kontrolprogram, som Rudersdal Kommune har godkendt 

for vandværket i henhold til kravene i den til enhver tid gældende 

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med 

vandforsyningsanlæg. 

 

Anlægget 

Novafos har i perioden december 2014 til august 2017 gennemført en 

omfattende ombygning af Holte Vandværk. Vandværket består af tre 

bygninger beliggende på Søengen i Holte. Bebyggelsesprocenten er 

uændret efter ombygningen.  

 

Det ombyggede vandværk omfatter følgende procesanlæg: 

 

Iltning 

Iltningsanlæg bestående af to lukkede kassettebeluftere med 

underliggende afgasningskamre. Anlægget er placeret i 

iltningsbygningen, hvor det har erstattet den tidligere iltningstrappe. 

 

Overvågning og styring  

På råvandsindgangen er der placeret en inline turbiditetsmåler, som 

overvåger vandkvaliteten fra boringerne. Hvis turbiditeten stiger, gives 

alarm til SRO-systemet og indpumpningen af råvand stopper. Der-

udover er der placeret prøvehaner til vandprøvetagning af det samlede 

råvand før kassettebeluftere og af det iltede råvand efter 

kassettebeluftere. Fordelingen af vandet på de to beluftningskolonner 

styres ved hjælp af flowmålere og el-aktuatorer. 
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Filtre  

Fra afgasningsbeholderne graviterer vandet videre og fordeles via 

råvandsmanifolden til seks åbne sandfiltre.  

 

Overvågning og styring  

Vandet tilstræbes jævnt fordelt over filtrene, hvilket styres ved hjælp af 

flowmålere og motorventiler ved afgang fra hvert filter. Ved den fælles 

afgang fra filtrene (og før beholderne) måles vandets turbiditet og 

iltindhold. Data registreres i SRO-systemet og overskridelser udløser en 

alarm.  

 

Sikring af hygiejnen  

Filtrene er lukket af med hygiejnevægge, hvor luftudvekslingen sker via 

affugtningsanlæg og ventilationshuller i væggene. Al luft ind og ud af 

filterrummene filtreres gennem luftfiltre.  

  

Rentvandsbeholdere  

De gamle nedgravede rentvandsbeholdere i beton er blevet omstøbt 

med nye betonbunde, -vægge og –dæk. Beholderne kan driftes serielt 

og parallelt, afhængig af hvad forholdene tilsiger.  

 

Sikring af hygiejnen  

Beholderne kan kun tilgås via nedgangshullerne, mens luftudskiftning 

sker gennem filtre.  

 

Udpumpning  

Udpumpningen består af tre frekvensregulerbare Grundfos CR-pumper, 

som via en ansugningsmanifold fælles med skyllevandspumpen henter 

vandet i to pumpesumpe i bunden af rentvandsbeholderne og trykker det 

via UV-anlæggene ud i ledningsnettet. 

 

Genbrug af skyllevand  

Vandforbruget ved skylningen søges nedbragt ved dekantering af 

skyllevandet i de to skyllevandsbeholdere og returnering af vandet til 

råvandsmanifolden før indgang til filtre. Kvaliteten af det dekanterede 

vand overvåges med en turbiditetsmåler og vandanalyser. 

 

Sikring af hygiejnen  

Systemet er indrettet, så dekanteret skyllevand kun kan ledes til 

råvandsmanifolden, når UV-anlægget på udpumpningen er i drift og på 

denne måde, mellem to vandprøvetagninger sikrer, at de bakteriologi-

ske krav ved afgang vandværk kan overholdes.  
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Håndtering af skyllevandsslam  

Det skyllevand, som ikke kan ledes tilbage på indløbsmanifolden og 

dermed til genbrug, pumpes med slampumperne i bunden af 

skyllevandsbeholderne til det udendørs slambassin. Her vil slammet 

blive yderligere opkoncentreret og med jævne mellemrum afhentet med 

slamsuger til deponering på kontrolleret losseplads.  

 

UV-behandling  

Ved afgang vandværk er etableret en præventiv hygiejnisk barriere i 

form af to UV-anlæg. Der udarbejdes særskilt tilladelse hertil.  

 

Drikkevandssikkerhed  

Alle åbne vandoverflader, herunder afgasningsbeholdere, filtre og 

rentvandsbeholdere er sikret med afskærmning i form af hygiejnevægge 

m.m., som hindrer direkte adgang. Vandkvaliteten overvåges online med 

turbiditets- og iltmålere og med vandanalyser, der som minimum 

overholder tilsynsbekendtgørelsens krav til hyppighed og omfang. 

Driftsforholdene overvåges med flowmålere til styring af vand-

fordelingen på blandt andet coplatorer og filtre og med niveausonder i 

alle beholdere. 

 

Vurdering 

Rudersdal Kommune vurderer, at de ansøgte ændringer af 

procesanlægget er en væsentlig forbedring af de eksisterende forhold, 

og at Novafos med det ansøgte vandbehandlingsanlæg vil være i stand 

til at levere drikkevand fra Holte Vandværk, der overholder 

kvalitetskravene i drikkevandsbekendtgørelsen. Tilladelsen er givet 

under forudsætninger beskrevet i vilkårene samt oplysninger i 

ansøgningsmaterialet. Hvis der sker ændringer i forholdene, skal 

Rudersdal Kommune orienteres, og det vil blive vurderet, om der er 

behov for ændringer i tilladelsen. 

 

Klagevejledning 

Tilladelsen kan i medfør af vandforsyningslovens § 80 påklages til Miljø- 

og Fødevareklagenævnet af:  

 afgørelsens adressat  

 enhver, som må anses at have en individuel, væsentlig interesse 

i sagens udfald 

 Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks 

Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet Tænk  

 

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 
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Nem-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der 

har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 

myndigheden i Klageportalen.  

Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for 

virksomheder eller organisationer 1.800 kr. (2016 niveau), jf. Miljø- og 

fødevareklagenævnslovens § 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 sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til 

Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt 

anmodningen kan imødekommes. 

 

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, dvs. den 8. 

december 2017.  

 

I tilfælde af klage kan Novafos udnytte tilladelsen i det tidsrum Miljø- og 

Fødevareklagenævnet behandler klagen, medmindre klagenævnet 

bestemmer andet. Udnyttes tilladelsen, indebærer dette dog ingen 

begrænsninger i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre 

eller ophæve denne afgørelse.  

 

Kopi til 

NOVAFOS, att. Mette Pil Christiansen mpje@novafos.dk 

Styrelsen for patientsikkerhed stps@stps.dk 

 

Lovgrundlag 

/1/ Miljø- og Fødevareministeriet. Bekendtgørelse af lov om 

vandforsyning mv. Lbk. nr. 125 af 26/01/2017 

/2/ Miljø- og Fødevareministeriet. Bekendtgørelse om vandkvalitet 

og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Bek. nr. 1147 af 24/10/2017 

 

 

 

 

Inge Thorsgaard                                           Maria Cathrine Nielsen  

Teamkoordinator    Natur, Park og Miljøchef 
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