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Ansøgning om fast brug af UV-anlæg. 

 

Med henvisning til møde den 8. november 2017 fremsendes herved ansøgning 

om fortsat brug af UV-anlæg som hygiejnisk barriere, til ekstra sikring mod 

kontaminering af det udpumpede drikkevand.  

Baggrund  

Birkerød Vandforsyning fik i forbindelse med en større filterrenovering i 2013 

tilladelse til at etablere UV-anlæg på afgang vandværk. Efter renoveringen blev 

det aftalt med daværende tilsyn at Birkerød Vandforsyning kunne fortsætte 

med at benytte UV-anlægget. Der blev den gang ikke udfærdiget en skriftlig 

tilladelse.  

Nedenstående beskriver anlæggets udførelse og specifikation, endvidere oplæg 

til fremtidig kontrol før og efter UV-anlæg. 

Specifikationer 

Birkerød Vandforsynings UV-anlæg: 

- Certificeret lavtryksanlæg 

- Flowkapacitet: 237 m³/t  

- UV-dosis: min. 400 J/m² 

- Lystransmission: 90 % 

- Lavtrykslamper 

- Automatisk viskerfunktion 

- Lampe-levetid: 8 – 12.000 driftstimer 

- Dokumentation for lyssensor 

 

Anlægstype med certificering 

UV-anlægget er leveret med certificering. For det certificerede anlæg er det 

dokumenteret ved test, at den krævede minimumsdosis (på f.eks. 400 J/m²) 

opnås.  
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Mærkeskilt på UV anlæg 

 

Maksimale flow 

Anlæggets størrelse tilpasses det maksimale flow. Det er vigtigt, at det 

maksimale flow ikke overskrides, da det vil medføre, at vandet ikke tilføres den 

påkrævede UV-dosis 

 

Lysgennemsigtigheden af vandet 

Lysgennemsigtigheden af vandet kaldes UV-lystransmissionen (UVT). Anlægget 

designes til det UVT-tal, der kan måles eller beregnes i det vand, der skal 

behandles. UVT-tallet kan måles på stedet med måleinstrument eller ved 

analyse på laboratorium. Det er vigtigt, at anlægget vælges efter det lavest 

mulige UVT-tal, da UV-dosis dermed altid vil være overholdt. Typisk ligger UVT 

(10 mm) i vand fra danske vandværker på 85 – 95 %.  

 

UV-dosis 

Det er en udbredt misforståelse, at UV-anlæg er ens, og at der blot ved at 

installere et UV-anlæg er etableret en tilstrækkelig hygiejnisk barriere over for 

skadelige mikroorganismer.  

Sikkerheden vil i høj grad afhænge af, hvilke typer af mikroorganismer der skal 

behandles. UV-anlæggets drabseffekt varierer over for forskellige typer mikro-

organismer. Internationalt er det generelt accepteret, at en certificeret UV-dosis 

på 400 J/m² giver en sikker barriere over for en bred vifte af mikroorganismer.  
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Lavtrykslamper 

UV-anlæg er med lavtrykslamper. Lavtrykslamper er mere pladskrævende, men 

til gengæld mindre energiforbrugende. Endvidere er der en mindre tendens til 

at der dannes belægninger på kvartsrørene.  

 

Installation, drift og overvågning 

Lampernes alder, UV- anlægget og SRO registrerer lampernes alder og tilstand.  

Lampernes lysintensitet reduceres med alderen, det er derfor vigtigt at 

lysintensiteten overvåges.  

Lamperne skal senest skiftes ved deres maksimale garanterede levetid, hvilket 

typisk er 8 – 12.000 driftstimer ved korrekte driftsbetingelser. Den garanterede 

levetid reduceres, hvis lyset tændes og slukkes hyppigt. 

Såfremt at der opstår driftsforstyrrelser udsendes der alarm til vagthavende.   

Ved opstart af UV-anlæg skal lamperne typisk varmes op i 4-5 minutter for at 

opnå den ønskede lysintensitet. Styringen vil blive udformet, så UV-anlægget 

starter, varmer op og melder klar, inden tilledning af vand gennem anlægget 

påbegyndes. Et UV-anlæg må desuden ikke være tændt i længere tid uden vand-

gennemstrømning på grund af varmeudviklingen fra lamperne. 

  

Belægninger på kvartsglas 

Okker, kalk og organiske stoffer kan bl.a. afsættes som belægninger på kvarts-

glassene i UV-anlægget, hvorved UV-lyset i vandfasen reduceres. Kvartsglassene 

holdes rene med et automatisk viskersystem. 

  

Overvågning af lysintensitet 

I UV-anlægget skal lysintensiteten overvåges med en UV-lyssensor. Sensoren er 

tilsluttet et overvågningssystem, som stopper anlægget ved registrering af en 

for lav lysintensitet.  

 

Oplæring af driftspersonalet 

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

sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige forhold, endvidere er udvalgte 

medarbejdere uddannet i servicering af UV-anlægget.  

 

Bypass 

Anlægget er monteret efter trykpumperne og er forsynet med bypass, således 

at det er muligt at opretholde driften af vandværket under service på UV-

anlægget. 
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Prøvehaner 

For kontrol af desinfektionseffekten er der installeret prøvehaner før og efter 

UV-anlægget. På vedhæftede analyserapporter kan ses dokumentationen af 

anlægget. 

 

Fremtidig dokumentation 

I forbindelse med Birkerød Vandforsynings prøvetagningsprogram udtages der 

månedlig prøver før og efter UV-anlægget for følgende parametre. 

• Kimtal ved 22 °C 

• Coliforme bakterier 

• Escherichia coli (E. coli) 

• Enterokokker 

 

Myndighedskrav om UV 

 

Der er ikke noget krav om etablering af UV-anlæg ved afgang fra 

udpumpningsanlæg for drikkevand i Danmark.  

UV-anlæg fungerer med den korrekte dimensionering som en hygiejnisk 

barriere og sikrer mod bakteriel forurening ved potentielt kritiske udpumpnings-

steder. 

Anvendelsen af UV-anlæg er veldokumenteret, i særdeleshed i udlandet, hvor 

det har stor udbredelse, blandt andet hos vores naboer i Norge, Sverige og 

Tyskland.  

I Danmark er stadig flere vandforsyninger ved at indføre UV-behandling som en 

ekstra sikkerhed for drikkevandsforsyningen.  

Naturstyrelsen har i forbindelse hermed udgivet en rapport1, som beskriver 

fordele og ulemper ved anvendelse af UV-anlæg som ekstra sikkerhed i 

drikkevandsforsyningen. I rapporten er der ikke beskrevet nogen ulemper i 

forhold til vandkvaliteten. UV-anlægget vil ved normal drift ikke have nogen 

effekt på denne, men forebygge, at en eventuel mikrobiologisk forurening får 

konsekvenser for det leverede vand.  

For at undgå at UV-anlægget fungerer som en ”sovepude”, anbefaler 

Naturstyrelsen, at der stilles krav om, at drikkevandskvaliteten skal være 

overholdt, før vandet behandles med UV.  

 

                                                           
1 Naturstyrelsen, Miljøministeriet. UV-behandling. Fordele og ulemper ved anvendelse som ekstra sikkerhed i 

drikkevandsforsyningen. 2013.  
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Såfremt at I har brug for yderligere information til behandling af ansøgningen 

står vi naturligvis til disposition. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Driftschef 

Jens Ejnar H. Kristensen 


