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1. INDLEDNING 

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

august 2017.  

 

I forbindelse med ombygningen er der blandt andet installeret UV-anlæg som hygiejnisk 

barriere, og der er etableret mulighed for genbrug af dekanteret skyllevand.  

1.1 Formål med ansøgning 

Det nye forsyningsselskab NOVAFOS pr. 1. juli 2017, ønsker en tilladelse til UV-

behandling på Holte Vandværk.  

 

NOVAFOS har fremsendt en separat ansøgning om en generel procestilladelse på Holte 

Vandværk, mens denne ansøgning omfatter anvendelse af UV-behandling i drikkevands-

produktionen.  

 

Det er på andre vandværker en forudsætning for at få tilladelse til genbrug af dekanteret 

filterskyllevand, at det resulterende drikkevand UV-behandles, før det pumpes ud til 

forbrugerne.  

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 

Anvendelse af UV-behandling kræver 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 

Den ansøgte vandbehandling med UV er omfattet af kravet om redegørelse; jf. § 14, stk. 

3.  
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Dette notat indeholder den tekniske og miljømæssige redegørelse i forbindelse med 

ansøgningen om indførelse af UV-behandling på Holte Vandværk. 
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2. ANLÆGGETS UDFORMNING 

2.1 UV-anlæg 

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

ved afgang vandværk; se placeringen på figur 2.1. 

 

 
Figur 2.1 Indretning af pumpesal med pumper og UV-anlæg  

 

Anlæggene er af mærket Trojan UVTM SwiftSC D06.  
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Figur 2.2 Udsnit af proces- og instrumenteringsdiagram med UV-anlæg.  

 

Af PI-diagrammet fremgår det, at der er placeret prøvehaner både før og efter hvert UV-

anlæg. Dette sikrer, at vandkvaliteten kan overvåges både før og efter UV-behandlingen. 

2.2 Genbrug af skyllevand 

Vandforbruget ved skylningen søges nedbragt ved dekantering af skyllevandet i 2 

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

 

Indretningen af genbrugsanlægget er vist skematisk i figur 2.3. 
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Figur 2.3 Udsnit af proces- og instrumenteringsdiagram med genbrugsanlæg. 

Dekanteret vand returneres til råvandsmanifold via den gult fremhævede 

ledning.  

 

Kvaliteten af det dekanterede vand overvåges med en turbiditetsmåler og vandanalyser.  

 

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 ved afgang vandværk er i drift og mellem to vandprøvetagninger sikrer, at 

de bakteriologiske krav 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 råvandsmanifolden 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. 
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3. TEKNISK OG MILJØMÆSSIG REDEGØRELSE 

3.1 Teknik 

 

Dimensionering 

Kravene til UV-anlæggets dimensioner er beskrevet i dimensioneringsgrundlaget for 

Holte Vandværk. På baggrund heraf er de resulterende kapaciteter på UV-anlægget 

opsummeret i tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Kapacitetskrav og resulterende kapacitetsevne 

Anlægselement Specificering Antal Enhed Krav Evne 

Hygiejnisk barriere 
UV-anlæg 

Trojan  UV SwiftSCTM 
2 m³/t 110 - 280 300 

 

Det fremgår af tabel 3.1, at det indbyggede UV-anlæg til fulde opfylder kravene til 

kapaciteter i dimensioneringsgrundlaget.  

 

Ud over kapacitetskrav er der stillet følgende krav til UV-anlæggene: 

- USEPA-certificeret anlæg  

- UV-dosis på min. 400 J/m² 

- automatisk rengøring af kvartsrør 

- lyssensor som giver alarm ved for lav UV-dosis 

- Lampe-levetid: 8 – 12.000 driftstimer 

- regulering af intensiteten mellem 60 % og 100 % alt efter flowet 

 

 

UV-anlægget placeres I vandbehandlingsprocessen umiddelbart efter 

udpumpningsanlægget; se figur 3.1.  

 

 

Figur 3.1 Placering af UV-anlæg i vandbehandlingsprocessen 

Forsyningssikkerhed 

UV-behandlingen installeres forebyggende, hvorfor det ikke vil være nødvendigt med 

backup i form af dublerende UV-anlæg.  

 

Følgende er gjort dimensionsgivende for UV-behandlingen: 
- Flowkapacitet: max. 300 m³/t 

- UV-dosis: min. 400 J/m² 

- Lystransmission: min. 88 % 

 

Lystransmissionen er bestemt med online-måling af UV-transmittansen over en periode 

fra den 17. – 19. december 2014; se figur 3.2. Perioden afspejler de driftsmæssige 



 
 
 

NOVAFOS 
Holte Vandværk – ombygning af procesanlæg 
Ansøgning om tilladelse til UV-behandling 

Dato: 5. oktober 2017 
Side: 9 

 

 

C:\Users\elih\Desktop\Novafos Holte Vandværk - Ansøgning om tilladelse til UV.docx\ 

 

variationer, som råvandet fra forskellige indvindingsanlæg giver anledning til. Den laveste 

målte værdi på ca. 89 % er fratrukket 1 % og herefter gjort dimensionsgivende. Dette 

garanterer, at anlægget uanset driftsform kan levere den fornødne desinfektion af 

drikkevandet.  

 

Figur 3.2 Bestemmelse af dimensionsgivende UV-T ved online-måling 

Overvågning 
Flowet gennem anlæggene registreres med flowmåler, som er tilkoblet vandværkets SRO 

anlæg.  

 

UV-anlæggene er leveret med lyssensor, som giver alarm, hvis lysintensiteten falder og 

den foreskrevne UV-dosis ikke kan overholdes. UV-lyssensoren er placeret på ydersiden 

af UV-kammeret og tilsluttet et overvågningssystem, som stopper vandbehandlingen ved 

registrering af en for lav lysintensitet.  
 

Anlæggene er forberedt for vandprøvetagning med prøvehaner placeret før og efter 

anlægget. Der udtages prøver til bakteriologisk kontrol med en fast frekvens, som aftales 

nærmere med ressourcemyndigheden; se figur 2.2.  

 

Vandværket fører logbog med notering af vigtige drifts- og vedligeholdelsesforhold, 

herunder hvornår lamper er skiftet (dato og antal driftstimer) og hvornår der er foretaget 

rengøring af anlægget.  

 

Indkøring og manualer 

Forud for idriftsættelsen af UV-anlæggene, er de dokumenteret indkørt og justeret.  
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Drift og vedligehold 

Kvartsglassene holdes rene med et automatiseret rengøringssystem. Eventuelle 

belægninger af okker, kalk og organiske stoffer vil således blive fjernet af den indbyggede 

automatiske viskerfunktion. Dette sikrer, at UV-dosen ikke reduceres som følge af de 

beskrevne belægninger. Den tidligere nævnte lyssensor vil give alarm, hvis 

lysintensiteten falder og den foreskrevne UV-dosis ikke kan overholdes.  

 

UV-anlægget er omfattet af NOVAFOS’ drikkevandsproduktion og vil derfor blive 

indarbejdet i NOVAFOS’ DDS-program. Således vil driftspersonalet i NOVAFOS følge de 

instrukser der ligger i DDS-programmet. 

 

Tekniske tegninger 

Anlæggets placering er vist på figur 2.1. 

 

Ind- eller tilbygning i eksisterende bygningsmasse 

UV-anlægget er placeret i den eksisterende pumpesal uden væsentlige ombygninger.  

3.2 Miljø 

Ressourceforbrug 

Der vil ikke være nogen forbrugsstoffer forbundet med anvendelse af UV-behandling.  

 

Indførelse af UV-behandling i drikkevandsproduktionen vil medføre et energiforbrug på 

4.000 – 6.000 kWh/år, svarende til <0,01 kr./m³ ved en kWh-pris på 1,00 kr./kWh.  

 

Miljøeffekter 

Ingen. 

 

Rest- og affaldsprodukter 

Der vil ikke være nogen rest- og affaldsprodukter forbundet med anvendelse af UV-

behandling. 

 

Tilsvarende vil der ikke være nogen risiko for jord og grundvand, søer, vandløb og hav, 

luft eller støj ved anvendelse af UV-behandling.  

 

Relation til øvrig lovgivning 

Arbejdsmiljø 
Da UV-lys er skadeligt, vil driftspersonalet blive instrueret af leverandøren om sikkerheds- 

og arbejdsmiljømæssige forhold, inden anlægget startes.  

 

Sundhedsmæssige forhold 

NOVAFOS har som en ekstra sikkerhed indført en hygiejnisk barriere i form af UV-

behandling ved afgang vandværk. UV-anlægget vil være i drift hele tiden, blandt andet for 

at sikre genbrug af dekanteret skyllevand.  

 


