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1. INDLEDNING 

Procesanlægget på Holte Vandværk er blevet ombygget i perioden december 2014 – 

august 2017.  

 

Ombygningen er sket med kendt teknologi og i en løbende uformel dialog mellem den 

daværende bygherre, Forsyningen Allerød Rudersdal A/S (FAR) og den daværende 

sagsbehandler i Rudersdal Kommune. 

1.1 Formål med ansøgning 

I forbindelse med etableringen af det nye forsyningsselskab NOVAFOS pr. 1. juli 2017, 

ønskes der procestilladelse, der godkender ombygningen af Holte Vandværk.  

1.2 Lovgrundlag 

Ansøgningen fremsendes i henhold til Vandforsyningslovens1 § 21; se boks 1.1. 

 

§ 21 Vandindvindingsanlæg må ikke etableres eller på væsentlig måde udbedres eller 

ændres, før kommunalbestyrelsen har meddelt tilladelse hertil. 

Stk. 2 En brønd eller boring kan dog uden tilladelse etableres inden for en afstand af fem 

meter fra det hidtidige indvindingssted samt udbedres eller ændres, når dette er 

nødvendigt for at opretholde en eksisterende vandforsyning. Anmeldelse herom skal 

indgives til kommunalbestyrelsen, inden arbejdet påbegyndes. 

Stk. 3 Uanset bestemmelserne i stk. 2 kan kommunalbestyrelsen bestemme, at etablering, 

udbedring eller ændring af en brønd eller boring kun må ske, når der er meddelt 

tilladelse hertil efter stk. 1. 

Boks 1.1 Ordlyden i Vandforsyningslovens § 21 

Der har været en gensidig forståelse mellem den daværende bygherre og kommunen 

om, at der generelt ikke er tale om en væsentlig ændring af vandbehandlingen.  

 

Anvendelse af UV-behandling samt genbrug af skyllevand kræver dog en særskilt 

tilladelse i henhold til ovennævnte § 21.  

 

I § 14 i ”Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning2”, gengivet i boks 1.2, er 

angivet, hvad en ansøgning skal indeholde.  

 

 

                                                      
1 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v., LBK nr. 125 af 26/01/2017 
2 Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning. BEK nr. 832 af 27/06/2016 
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§ 14 En ansøgning om endelig tilladelse til vandindvinding og til etablering af indvindings- 

og behandlingsanlæg m.v. skal udover oplysninger, som måtte være foreskrevet i en 

foreløbig indvindingstilladelse, jf. § 13, stk. 1, nr. 4, indeholde følgende: 

1) Genpart af indberetning til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og 

Grønland (GEUS) om foretagne boringer, jf. bekendtgørelse om udførelse og 

sløjfninger af boringer og brønde på land. 

2) Analyse af råvandet, medmindre kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er unød-

vendigt. For grundvandsanlæg skal der foreligge analyser for hver boring. For 

overfladevandsanlæg skal anføres prøveudtagningssteder og oplysninger om 

kvalitetens årstidsvariation. 

3) Beskrivelse af det planlagte indvindingsanlægs indretning. 

4) Vurdering af, om det på grundlag af de foretagne prøvepumpninger eller 

vandføringsmålinger må antages muligt at indvinde den ansøgte vandmængde. 

5) Redegørelse for et eventuelt behandlingsanlægs placering. 

6) Beskrivelse af det ansøgte behandlingsanlæg med begrundelse for, at anlægget 

anses for egnet til fremstilling af vand til det ansøgte formål ud fra den givne 

råvandskvalitet. Endvidere tegninger af anlægget. 

7) Oplysning om, hvordan eventuelt skyllevand fra anlægget tænkes afledt, og hvordan 

eventuelt udfældet slam skal behandles. 

8) For almene vandforsyninger planer over vandforsyningsanlæggenes beliggenhed og 

udformning af ledningsnet med angivelse af materialer, dimensioner og trykzoner. 

Endvidere foreliggende regulativ eller udkast til regulativ, eventuelt med tilhørende 

takstblad, og vedtægter hvis den almene vandforsynings ikke ejes af en offentlig 

myndighed. 

9) Angivelse af arealer, brugsrettigheder m.v., der eventuelt må erhverves ved 

ekspropriation, herunder ejer- og brugerforhold, oplysning om matrikelbetegnelse og 

fornødent kortmateriale. 

10) Fortegnelse over de grundejere og brugere, som ansøgeren ønsker inddraget under 

sagens behandling. 

Stk. 2 En ansøgning om etablering af vandindvindingsanlæg til almen vandforsyning eller 

væsentlige udbedringer eller væsentlige ændringer af bestående 

vandindvindingsanlæg til almen vandforsyning skal med henblik på at tilstræbe en 

reduktion af omfanget af rensningen af vandet foruden de i stk. 1, anførte 

oplysninger indeholde en teknisk, økonomisk og miljømæssig redegørelse for valget 

af indvindingssted og vandbehandling. 

Stk. 3 Kravet om redegørelse, jf. stk. 2, gælder dog ikke, hvis vandet alene vil blive 

behandlet ved: 

1) iltning med et normalt luft-vandforhold, hvilket i denne bekendtgørelse forstås som 

iltning på vandværket, hvor vandet behandles for omsætning og fjernelse af indhold 

af jern (Fe), mangan (Mn), metan (CH4), svovlbrinte (HS2) og kuldioxid (CO2), 

2) filtrering gennem granulært filtermateriale, bortset fra aktivt kul til behandling af 

vandet for fjernelse af jern (Fe), mangan (Mn) og ammonium (NH3) eller 

3) neutralisering af aggressivt kuldioxid (CO2). 

Boks 1.2 Ordlyd i § 14 i Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning 

Da der er tale om en ombygning af et eksisterende anlæg, omfatter denne ansøgning kun 

pkt. 6 (anlæggets udformning) og pkt. 7 (afledning af skyllevand).  

 

Den ansøgte vandbehandling opfylder undtagelserne for kravet om redegørelse; jf. stk. 3.  
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Ansøgning om genbrug af dekanteret skyllevand og anvendelse af UV-behandling i 

drikkevandsproduktionen behandles således i en særskilt ansøgning.  

 

Selve bortskaffelsen af dekanteret skyllevand til recipient behandles i en særskilt 

ansøgning.  
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2. FYSISKE RAMMER 

Holte Vandværk er beliggende Søengen 6, Øverød. Matr.nr. 2-tf, Øverød By, Ny Holte; se 

figur 2.1. 

 

 

Figur 2.1 Holte Vandværks placering på matr.nr. 2-tf, Øverød By, Ny Holte 

Ejendommen har ifølge BBR et areal på 3.836 m² og er omfattet af Kommuneplanramme 

Ho.T4 i Rudersdal Kommuneplan 2013; se figur 2.2. 

 

I henhold til BBR er der 3 bygninger på grunden; se figur 2.1 og tabel 2.1. 

 

 
Opført 

(år) 

Om-/tilbygget 

(år) 

Bebygget 

areal (m²) 
Nuværende anvendelse 

Bygning 1 1907 1955 341 
Pumpesal og 

mandskabsfaciliteter 

Bygning 2 1907 2015 133 Lager og garage 

Bygning 3 1955 - 343 
Iltningsrum, filtersal og 

rørgang 

I alt   817  

Tabel 2.1 BBR-oplysninger om bygninger på matr.nr. 2-tf, Øverød By, Ny Holte 

Den samlede bebyggelsesgrad kan ud fra oplysningerne i BBR beregnes til ca. 21 %, 

hvilket skal sammenholdes med en maksimal bebyggelsesprocent på 50 i henhold til 

Kommuneplanramme Ho.T4; jf. tabel 2.1 og figur 2.2.  
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Figur 2.2 Rudersdal Kommuneplanramme Ho. T4 

Bebyggelsesprocenten er uændret efter ombygningen. Den oprindelige bygning 2 er efter 

indhentning af byggetilladelse revet ned og en ny lageropbygning opført med samme 

grundareal i 2015. 

 

Ingen af bygningerne på vandværksgrunden er fredede eller erklæret for bevarings-

værdige; jf. kommuneplan 2013 og BBR-oplysningerne på ejendommen.  

 

 

 

 

 

.  
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3. OMBYGNINGENS OMFANG 

 

Figur 3.1 Hovedelementer på Holte Vandværk 

Ombygningen af Holte Vandværk er gennemført i 2 etaper med følgende aktiviteter; se 

betegnelser for hovedelementerne på figur 3.1: 

 

Etape 1: 

- Etablering af midlertidig udpumpning i filterbygning 

- Tømning af filterkummerne 5 - 8 

- Renovering af pumpesal og ingeniørgang i pumpebygning 

- Nyt udpumpningsanlæg i pumpebygning 

- Nyt skyllevandsanlæg i pumpebygning 

- Nye UV-anlæg (i særskilt ansøgning om videregående vandbehandling) 

- Renovering af beholderanlæg 

- Ny lagerbygning 

- Etablering af affugtningsanlæg i pumpebygning 

- Nye el- og lysinstallationer i pumpe- og lagerbygninger 

 

Etape 1 blev påbegyndt med omstilling til midlertidig drift i sommeren 2014 og 

ombygningsarbejder efter kontraktindgåelse med B- og M-entreprenører i december 

2014. 

 

Etape 2: 

- Nedlukning af iltning, filtre og midlertidig udpumpning i iltnings- og filterbygninger 

- Renovering af iltningsbygning 

o Nedrivning af iltningstrappe 

o Etablering af afgasningsbeholdere 

o Nye lukkede kassettebeluftere (CoplatorTM) 

o Øvrig bygningsrenovering 

- Renovering af filterbygning, inkl. rørgang i kælder 

o Tømning af resterende filterkummer (1 – 4) 

o Ombygning af 2 filterkummer (4 og 5) til modtagelse og genbrug af 

skyllevand 
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o Nyt rørgalleri i rørgang 

o Renovering af filterkummer, herunder forhøjelse af skyllevandsrender 

o Ilægning af filterbjælker, luftharper og filtermaterialer i filterkummer 

- Øvrig renovering 

o Klinkegulv m.m. i entré og kælderentré mellem iltnings- og filterbygning 

o Ny banket i slambassin 

o Udendørs renovering af belægninger, tagrender m.m. 

- Maskininstallationer 

o Kapselblæser til filterskylning 

o Affugtningsanlæg i iltnings- og filterbygninger 

- El og SRO 

o Nye el- og styretavler komplet med plc’er og SCADA 

o Nye el- og lysinstallationer i iltnings- og filterbygning 

o Automatisering af filterskylning, procesovervågning m.m. 

 

Etape 2 er påbegyndt med nedlukning af den midlertidige drift i august 2016. Ombyg-

ningsarbejderne er startet op umiddelbart efter og afsluttet september/oktober 2017.  
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4. PROCESDESIGN 

Nedenstående Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. giver et overblik over 

vandbehandlingsprocessen på Holte Vandværk efter ombygningen (trin 1 - 6). 

 

 

 

Figur 2 Flowdiagram Holte Vandværk 

 

Fra kildepladsen ledes vandet ind på vandværket og op i 2 lukkede kassettebeluftere. 

Hér beluftes vandet, inden det ledes videre ved gravitation til de åbne sandfiltre. I filtrene 

omsættes jern, mangan, fosfor og ammonium i vandet, hvorefter det ledes til 

rentvandsbeholderne. Fra beholderne pumpes vandet via UV-anlæg ud på 

ledningsnettet. Skyllevandet fra filtrene ledes til dekantering før genbrug, mens det 

bundfældede slam pumpes væk til senere deponering. 
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5. ANLÆGGETS UDFORMNING 

5.1 Dimensionering 

Kravene til de enkelte processer i vandbehandlingsanlægget og den resulterende 

kapacitetsevne ses af tabel 4.1. 

Tabel 5.1 Kapacitetskrav og resulterende kapacitetsevne 

Anlægselement Specificering Antal Enhed Krav Evne 

Iltningsanlæg 

Lukket 

kassettebeluftning 

(CoplatorTM) 

2 m³/t 110 - 280 90 – 340 

Filtre 
Åbne sandfiltre 

med FiltraliteTM 
6 m³/t 110 - 280 360 

Rentvandsbeholder 
Underjordiske 

betonkamre 
2 m³ 200 430 

Udpumpning 
Frekvensstyrede 

Grundfos CR 
3 m³/t 110 - 280 450 

Skyllevandspumpe 
Frekvensstyret 

centrifugalpumpe 
1 m³/t 430 - 500 515 

Skylleluft 
Frekvensstyret 

kapselblæser 
1 m³/t 860 900 

Skyllevandsbeholder 
Ombyggede 

filterkummer 
2 m³ 40 60 

Hygiejnisk barriere 
UV-anlæg 

Trojan Swift UVTM 
2 m³/t 110 - 280 300 

 

Det fremgår af tabel 5.1, at det ombyggede procesanlæg til fulde opfylder kravene til 

kapaciteter i dimensioneringsgrundlaget.  

5.2 Iltningsanlæg 

Det nye iltningsanlæg består af 2 lukkede CoplatorTM med underliggende afgasnings-

kamre. Opbygningen sikrer en høj grad af fleksibilitet både kapacitets- og 

vedligeholdelsesmæssigt.  

 

Anlægget er placeret i iltningsbygningen, hvor det har erstattet den tidligere 

iltningstrappe; se figur 3.1 og figur 5.1. 



 
 
 

NOVAFOS 
Holte Vandværk – ombygning af procesanlæg 
Ansøgning om procestilladelse 

Dato: 5. oktober 2017 
Side: 11 

 

 

C:\Users\elih\Desktop\Novafos Holte Vandværk - Ansøgning om procestilladelse.docx\ 

 

  

Figur 5.1 Iltningsarrangement før og efter ombygning 

Til- og fraførsel af vand og luft via iltningsanlægget er vist på figur 5.2. 

 

Heraf fremgår det, at der fører luftrør henholdsvis ind i beluftningsanlægget (CoplatorTM) 

og ud af afgasningsbeholder.  

 

Luftrørene er i rustfrit stål og sikret med luftfiltre (F7).  

 

Luften fra afgasningsbeholderen drives ud med en ventilator, hvor luften med automat-

ventiler kan omstilles, så den i stedet for at blive sendt ud i det fri, recirkuleres gennem 

beluftningsanlægget. Sidstnævnte kan finde anvendelse, hvis vandet bliver kalkfældende, 

og der er brug for pH-regulering ved hjælp af den afgassede kuldioxid.  
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Figur 5.2 Luft- og vandflow gennem beluftningsanlæg 

En konstant vandstand i afgasningsbeholderne sikrer, at det beluftede vand, som ledes 

væk i bunden af beholderne, ikke indeholder mikrobobler. Mikroboblerne kan, hvis de 

ledes med ind over filtrene, give anledning til forringet filtreringsevne og er derfor 

uønskede.  

 

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.  

 

Derudover er der placeret prøvehaner til vandprøvetagning af det samlede råvand før 

coplatorerne og af det iltede råvand efter coplatorerne. Fordelingen af vandet på de 2 

beluftningskolonner styres ved hjælp af flowmålere og el-aktuatorer.  
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5.3 Filtre 

Fra afgasningsbeholderne graviterer vandet videre og fordeles via råvandsmanifolden til 

de 6 åbne sandfiltre; se figur 5.3.  

 

 

Figur 5.3 Vandflow til og fra filtre  

Alle rørføringer er i rustfrit stål (EN 1.4404).  

 

Opbygningen af filtrene fremgår af tabel 5.2, mens indbygningen er vist i figur 5.4.  

Tabel 5.2 Resulterende filteropbygning 

 

 

Alle filtre er inden nedlægning af materialer hedvandsrenset og herefter overgået til rød 

zone med de krav til hygiejnen, som dette medfører. Materialerne er i videst muligt 

omfang hygiejniseret inden modtagelsen og skyllet efterhånden som de er ilagt med rent 

drikkevand for at fjerne stenmel, som ellers kan forringe filterkapaciteten.  

 Materiale 
Lagtykkelse Kornstørrelse Volumen pr filter 

cm mm m3 

Lag 1 (Nederst) Sten 10 25 – 35 1,4 

Lag 2 Sten 10 18 – 25 1,4 

Lag 3 Sten 10 5 – 8 1,4 

Lag 4 KIS A 10 3 – 5 1,4 

Lag 5 Kvartssand 10 1,2 – 2,0 1,4 

Lag 6 Kvartssand 40 0,8 – 1,4 5,7 

Lag 7 (Øverst) Filtralite NC 50 1,5 – 2,5 7,2 
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Bjælkebund med centralt 

luftfordelingsrør 

 

Luftharpe med sildeben og 

nederste bærelag  

(sten 25 – 35 mm) 

 

Afprøvning af luftharpe før videre 

opfyldning med filtermaterialer 

 

Ilægning og fordeling af 

filtermaterialer 
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Skylning af filtermaterialer for 

stenmel 

 

Indskylning af FiltraliteTM fra 

bigbags med injektorpumpe 

(øverste 40 cm) 

  

Figur 5.4 Opbygning af filtre med filterbjælker, luftharpe og filtermaterialer  

Overvågning og styring 

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

motorventiler ved afgang fra hvert filter. Styringen skal kompensere for det større 

modtryk, som er opbygget gennem filtermaterialerne umiddelbart inden en filterskylning 

og derfor nødvendiggør en højere vandstand over filteret for at opretholde det samme 

flow. 

 

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 

(ind F7 & ud G2).  

5.4 Rentvandsbeholdere 

De gamle nedgravede rentvandsbeholdere i beton, førhen benævnt 3, 4 og 5 er blevet 

omstøbt med nye betonbunde, -vægge og –dæk. Bund og vægge er tæthedsprøvet og 

eventuelle utætheder udbedret, før beholderne er lukket med betondæk.  

 

Opbygningen af beholderne fremgår af figur 5.5. 
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Figur 5.5 Opbygning af rentvandsbeholdere. Med en grøn linje er angivet vandets 

vej fra indløb til ansugningssump  

Det fremgår af figur 5.5, at de 2 beholdere kan driftes serielt og parallelt, afhængig af, 

hvad forholdene tilsiger.  

 

Begge beholdere er udstyret med: 

- Nedgangshuller – i alt 4 stk. med tilhørende dæksler og løse stiger 

- Ånderør med luftfilter (F7) og forbindelse til det fri 

- Overløb til overløbsbrønde forsynet med tideflex som modstrømssikring 

- Ansugningssumpe 

- Ledevægge for sikring af vandudskiftningen 

- Niveausonder 

 

Sikring af hygiejnen 

Beholderne kan kun tilgås via nedgangshullerne, mens luftudskiftning sker gennem filtre.  

5.5 Udpumpning 

Udpumpningen består af 3 frekvensregulerbare Grundfos CR-pumper, som via en 

ansugningsmanifold fælles med skyllevandspumpen henter vandet i 2 pumpesumpe i 

bunden af rentvandsbeholderne og trykker det via UV-anlæggene ud i ledningsnettet; se 

figur 5.5 og figur 5.6.  
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Figur 5.6 Indretning af pumpesal med pumper og UV-anlæg  

5.6 Skyllevandssystem 

Skyllevandssystemet består af: 

- En skyllevandspumpe placeret i pumpebygningen som vist på figur 5.6 

- En kapselblæser til levering af skylleluft placeret i kælderentréen under 

iltningsbygningen 

- Rørføringer og ventiler til fordeling af skyllevandet på filtrene 

- Skyllevandsbeholdere i filterbygning, placeret som vist på figur 5.3 og udstyret med: 

o Skimme- og slampumper 

o Ånderør 

o Spulesystem 

- Slambassin placeret udenfor, bag lagerbygning; se figur 3.1 

 

Skylleprocedure (automatiseret) 

Skylningen af filtre følger følgende automatiserede procedure: 

 

- Luftskyl: 6 minutter  

- Vandskyl: 5 minutter ved 500 m³/t 

- Interval mellem skylninger: 4.000 m³ per filter 

- Vandforbrug pr skylning: ca. 40 m³ 

5.7 Genbrug af skyllevand (indeholdt i separat ansøgning om UV-behandling) 

Vandforbruget ved skylningen søges nedbragt ved dekantering af skyllevandet i de 2 

skyllevandsbeholdere og returnering af vandet til råvandsmanifolden før indgang til filtre.  

 

Kvaliteten af det dekanterede vand overvåges med en turbiditetsmåler og vandanalyser.  
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Turbiditetsmåleren registrerer turbiditeten af det vand, som med skimmepumperne 

pumpes til råvandsmanifolden og giver alarm om, at udpumpningen skal indstilles, når 

turbiditeten stiger markant. 

 

Der er ingen aktuelle erfaringer på Holte Vandværk med, hvor stor en del af skyllevandet 

der kan genbruges. Med et forsigtigt estimat på 80 % genbrug kan det årlige 

skyllevandsforbrug på Holte Vandværk reduceres fra ca. 10.000 m³ til 2.000 m³.  

 

Sikring af hygiejnen 

Systemet er indrettet, så dekanteret skyllevand kun kan ledes til råvandsmanifolden, når 

UV-anlægget på udpumpningen er i drift og mellem to vandprøvetagninger sikrer, at de 

bakteriologiske krav ved afgang vandværk kan overholdes. Tilladelse til genbrug af 

dekanteret skyllevand skal derfor følge tilladelsen til UV-behandling og vil derfor ikke 

være omfattet af den generelle procestilladelse på Holte Vandværk.  

 

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. Det dekanterede vand i 

slambassinet forventes efter separat ansøgning og tilladelse at blive ledt i den rørlagte 

Bækrenden. 

5.8 Hygiejnisk barriere (separat ansøgning om UV-behandling) 

Forsyningen har valgt at indføje en præventiv hygiejnisk barriere, i form af 2 stk. UV-

anlæg ved afgang vandværk; se placeringen på figur 5.6. 

 

Anlæggene er af mærket TrojanUVTM SwiftSC D06 og opfylder de krav, som er stillet i det 

dimensionerings- og procesdesign der ligger til grund for ansøgningen.  

 

Behandling af drikkevand med UV betragtes som videregående vandbehandling og er 

derfor omfattet af kravet i § 14, stk. 2 om udarbejdelse af en teknisk, økonomisk og 

miljømæssig redegørelse for valg af vandbehandling.  

 

Selvstændig ansøgning om UV-behandling vil derfor blive fremsendt parallelt med denne 

ansøgning om procestilladelse.   
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6. DRIKKEVANDSSIKKERHED 

Alle åbne vandoverflader, herunder afgasningsbeholdere, filtre og rentvandsbeholdere er 

sikret med afskærmning i form af hygiejnevægge m.m., som hindrer direkte adgang.  

 

I tabel 6.1 er opsummeret, hvor der potentielt er risiko for forurening af drikkevandet, og 

der derfor er sikret med tilbageløbssikringer eller luftfiltre, eller hvor der er etableret en 

egentlig online overvågning af vandkvaliteten. 

Tabel 6.1 Oversigt over forebyggende foranstaltninger til imødegåelse af drikke-

vandsforurening via vand- og luftindtag/-udtag 

Lokalitet Type Sikring 

Iltning - coplatorer 
Vandindtag 

Tilbageløbssikring i boringer 

Turbiditetsmåler ved indgang 

Luftindtag Luftfilter 

Iltning - afgasningsbeholdere Luftafkast Luftfilter 

Åbne sandfiltre 

Passiv luftudveksling gennem 

hygiejnevæg 
Luftfilter 

Tilførsel af affugtet luft Luftfilter 

Vandudtag Ilt- og turbiditetsmåler 

Skyllevandsbeholdere 

Luftudveksling Luftfilter på ånderør 

Vandudtag 
Tilbageløbssikring 

Turbiditetsmåler 

Spulesystem Tilbageløbssikring 

Skyllevandssystem 
Luftindtag - kapselblæser Luftfilter 

Vandindtag - skyllepumpe Tilbageløbssikring 

Rentvandsbeholdere 
Luftudveksling Luftfilter på ånderør 

Overløb Tilbageløbssikring (tideflex) 

Udpumpning Vand - afgang vandværk Tilbageløbssikring 

 

Vandkvaliteten overvåges online med turbiditets- og iltmålere – jf. tabel 6.1 - og med 

vandanalyser, der som minimum overholder tilsynsbekendtgørelsens krav3 til hyppighed 

og omfang.  

 

Driftsforholdene overvåges med flowmålere til styring af vandfordelingen på blandt andet 

coplatorer og filtre og med niveausonder i alle beholdere.  

 

                                                      
3 Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. BEK.nr. 802 af 01/06/2016.  


