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FORLÆNGELSE AF TILLADELSE TIL UV-ANLÆG PÅ SJÆLSØ 

VANDVÆRK 

Novafos A/S har med brev af 2. marts 2017 ansøgt Rudersdal 

Kommune om forlængelse af tilladelse til at anvende UV-behandling på 

afgangsvandet fra Sjælsø Vandværk for en periode på 10 år. 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 forlængelse af tilladelse til at anvende 

UV-behandling af 2. marts 2017  

 

Tilladelse 

Rudersdal Kommune forlænger hermed tilladelse efter 

vandforsyningslovens § 21, stk. 1 til fortsat UV-behandling af 

afgangsvandet fra Sjælsø Vandværk. Formålet med anlægget er at 

skabe en ekstra sikkerhedsbarriere, så det vand som pumpes ud fra 

Sjælsø Vandværk, altid er af god hygiejnisk kvalitet.  

 

Anlægget opbygges med lavtryks UV lamper (254 nm), som er 

dimensioneret til at sikre en UV-dosis pa 400 J/m2. Anlægget er i 

kontinuert drift og overvåges via vandværkets SRO-system. 

 

Forlængelsen af tilladelsen til UV-behandling gælder i 10 år fra 

tilladelsens dato. Hvis tilladelsen ønskes forlænget skal Novafos A/S 

senest 6 måneder før tilladelsens udløb sende ansøgning om fornyelse 

til tilladelsesmyndigheden. 

 

Denne tilladelse erstatter tidligere tilladelse af 4. december 2014. 

 

Vilkår 

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 
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1. Drift af anlægget skal ske i henhold til leverandørens anvisninger. 

Anlægget skal være tilsluttet SRO-anlæg, herunder løbende 

overvågning af anlæggets funktion.  

 

2. Der iværksættes et driftskontrolprogram, som omfatter følgende 

analyser: 

 

Parameter Frekvens 
Prøvested 

Før UV-anlæg Efter UV-anlæg 

Temperatur Hver uge x X 

Udseende/lugt Hver uge x X 

Kimtal ved 22 °C Hver uge x X 

Kimtal ved 37 °C Hver uge x X 

Coliforme bakterier Hver uge x X 

E. coli Hver uge x X 

 

Tabel 1 Driftskontrolprogram 

 

3. Drikkevandsbekendtgørelsens krav skal overholdes, før vandet 

passerer UV-anlægget. Ved overskridelse af kravene skal 

tilsynsmyndigheden kontaktes i henholdt til bekendtgørelsen. 

Tilsynsmyndigheden træffer afgørelse om, hvilke foranstaltninger 

der skal træffes. Novafos skal redegøre for opfølgende tiltag. 

 

4. Ved driftsforstyrrelser i forbindelse med UV-anlægget, som kan 

have betydning for kvaliteten af det udpumpede vand, orienteres 

tilsynsmyndigheden. 

 

5. Senest 1. februar skal resultaterne af overvågningen fra det 

foregående år sendes til tilsynsmyndigheden i form af en samlet 

rapport med vurdering af analyseresultaterne. 

 

Anlægget 

Novafos ansøgte i 2011 om tilladelse til at etablere et lavtryks UV-

behandlingsanlæg med fem enheder placeret efter udpumpningsanlæg. 

UV-anlæggene er opbygget af rustfri stålreaktorer forsynet med lavtryks 

UV-lamper. Anlæggene er med automatisk renseanordning (wiper). 

Desuden er der skitseret et fælles rengøringsanlæg for CIP rengøring 

(Cleaning in Place) af kvartsrør og reaktor. Anlægget er i kontinuert drift 

og overvåges via vandværkets SRO-system.  
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Anlæggets data fremgår af nedenstående tabel. 

 

Emne Værdi 

Flow 400 m3/t 

Vandtemperatur Max 25 ⁰C 

UV type 

(lavtryk/mellemtryk) 

Lavtryk (254 nm) 

UV dosering  400 J/m2 

Certificering ÖNORM, DVGW, USEPA 

Placering Efter udpumpning umiddelbart inden 

afgang værk 

 

 

Anlæggets driftsoplysninger fremgår af nedenstående tabel. 

 

Emne Værdi 

Levetid for lamper Min. 10.000 timer 

Rengøring af kvartsglas Automatisk 

El-forbrug kWh (0,0075) 

Strømudfald Anlægget tilknyttes nødstrømsanlæg 

 

Vurdering 

Formålet med anlægget er at skabe en ekstra sikkerhedsbarriere, så 

det udpumpede vand fra Sjælsø Vandværk altid er af god hygiejnisk 

kvalitet. Det er således ikke hensigten, at anlægget under normale 

driftsvilkår skal have hygiejnisk effekt på vandet. 

 

Behovet er fremkommet på baggrund af en risikovurdering, som viste, at 

vandbehandlingen med omfattende kontakt med atmosfærisk luft 

indebærer en risiko for forurening, uanset at der arbejdes systematisk 

med tilsyn, vedligehold og renholdelse af vandforsyningsanlæggene. I 

modsætning til andre dele af vandforsyningssystemet (beholdere og 

øvrige vandværker) kan behandlingskapaciteten på Sjælsø 

Vandværk ikke undværes i tilfælde af en forurening. Sjælsø Vandværk 

er eneste forsyning til 90 % af forbrugerne i Hørsholm Kommune og en 

betydelig del af Fredensborg Kommune. 

 

Sikkerhedsbarrieren har kun betydning, hvis der opstår en 

mikrobiologisk forurening på vandværket, hvor den vil sikre, at 

forurenet vand ikke når frem til forbrugerne i den kritiske periode, fra en 

forurening opstår, til den bliver opdaget. Sikkerhedsbarrieren vil desuden 

kunne opretholde den mikrobiologiske kvalitet af drikkevandet ind til 
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kilden til forureningen er opsporet og fjernet. For at opnå denne effekt 

er det nødvendigt, at UV-anlægget er i kontinuert drift. 

 

Anlægget har været i drift i seks år uden, at der er konstateret 

overskridelser, som vurderes at kunne relateres til anlægget. Da der 

er tale om avanceret vandbehandling, og at det skal sikres, at vandet 

er rent før UV-anlægget, fastholdes en ugentlig prøvetagning for de 

bakteriologiske parametre både før og efter UV-anlægget.  

 

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 

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.  
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Kopi til 

NOVAFOS, att. Elisabeth Hartelius Elih@novafos.dk 

Styrelsen for patientsikkerhed 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 

 

 

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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