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Hermed Novafos’ kommentarer til tilslutningstilladelsen til den nye kunstgræsbane på 

Vedbæk Stadion, Gøngehusvej 27, 2950 Vedbæk, matr. Nr. 2 kz, Vedbæk By, Vedbæk. 

 

Hydraulik og vandafledning 

En flowbegrænsning på 5 l/s er fin. Det vil dog være hensigtsmæssigt, hvis flowregulato-

ren, hvis den er mekanisk, fra tid til anden kontrolleres, så det sikres at vilkåret overholdes.  

 

Drænvandet bør defineres som spildevand, og det bør af tilladelsen fremgå at der skal be-

tales vandafledningsbidrag for bortledning af vandmængden. 

 

Den tilledte vandmængde er beregnet ud fra en total nedbørsmængde, fratrukket fordamp-

ningen og infiltrationen. Der er meget stor usikkerhed på nøjagtigheden af både fordamp-

ningen og på infiltrationen, og usikkerhederne på vandmængden, der ledes til spildevands-

systemet, er derfor meget store. Det bør derfor overvejes, om den tilledte vandmængde – 

som der skal betales vandledningsbidrag for – bør måles. Novafos vil dog også være til-

fredse, hvis vandafledningsbidraget baseres på den i ansøgningen estimerede mængde. 

 

Stofindhold og egenkontrol 

 

Baggrund for parametre og grænseværdier 

Der tages som regel udgangspunkt i vejledningen ”Tilslutning af industrispildevand til of-

fentlige spildevandsanlæg” (Miljøministeriet, 2006) ved vurdering af tilslutning af spilde-

vand til kloaknettet fra hvad der ikke kan karakteriseres som husholdningsspildevand. I for-

hold til kunstgræsbaner kan dette suppleres med rapporten ”Koncept for regulering af 

drænvand fra nye kunstgræsbaner” (DHI, 2017). 

 

De generelle grænseværdier opsat i Industrispildevandsvejledningen er for langt de fleste 

parametre højere end erfaringsværdier fra det nuværende anlæg på Vedbæk Stadion samt 

fra tilsvarende anlæg. Derudover er flere af grænseværdierne for metallerne langt højere, 
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end Novafos kan håndtere, hvis affald-til-jord bekendtgørelsens grænseværdier skal over-

holdes. I dag er det slam der genereres på Vedbæk Renseanlæg A-slam, og det udbringes 

som biogødning på landbrugsjord.  

 

Vi finder det yderst vigtigt at Rudersdal Kommune ikke giver tilladelser til stoftilledninger, 

der kan forurene slammet på Vedbæk Renseanlæg, så dette er nødt til at blive forbrændt, 

eller giver tilladelser til stoftilledninger, der kan hæmme processerne på renseanlægget.  

 

Til vurdering af dette kan anvendes Miljøstyrelsens ABC-vurderingsmetode (der findes i In-

dustrispildevandsvejledningen): 

 

A: Stoffer, hvis egenskaber bevirker, at de er uønskede i afløbssystemet. Stofferne bør er-
stattes eller reduceres til et minimum.  
B: Stoffer, der ikke bør forekomme i så store mængder i det tilledte spildevand, at miljø-
mæssige kvalitetskrav/kriterier overskrides. For udvalgte stoffer er der fastsat grænsevær-
dier. Stofferne skal tillige reguleres efter princippet om anvendelse af den bedste tilgænge-
lige teknik.  

C: Stoffer, der ikke i kraft af deres egenskaber giver anledning til fastsættelse af grænse-

værdier i tilledt spildevand. 

 

Tabel 1 ABC vurdering af relevante stoffer i drænvand fra kunstgræsbaner. 

Relevante stoffer i drænvand fra kunstgræsbaner  ABC-vurdering  

Metaller  B  

DEHP  A  

DIBP  A  

DBP  A  

BBP  A  

Nonylphenoler  A  

Octylphenoler  A  

Cyclohexanamin  A  

N-cyclohexyl-cyclohexanamin  C  

Phenol 2,4-bis (1,1-dimethylethyl)-  A  

6PPD  A  

Bis-(2,2,6,6- tetrametyl-4-piperidinyl) sebacat  A  

Benzothiazole  C  

Calciumacetat (tømiddel)  C  

Magnesiumacetat (tømiddel)  C  

Kaliumformiat (tømiddel)  C  

 
Det bemærkes at ansøger ikke har medsendt REACH-erklæring omkring eventuelt indhold 

af stoffer på kandidatlisten eller resultater fra en udvaskningstest (DIN18035-7). Dette an-

befales i ”Koncept for regulering af drænvand fra nye kunstgræsbaner” (DHI, 2017). På 

grund af disse mangler anbefaler vi et udvidet måleprogram, som det fremgår af følgende.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Organiske stoffer 

Novafos anbefaler at grænseværdierne for de organiske stoffer sættes lavt, samt at 

nonylphenol udvides til at blive målt på samme måde som defineret i affald-til-jord bekendt-

gørelsen. Heraf fremgår: ”NPE: Nonylphenol (+ethoxylater). NPE omfatter selve stoffet 

nonylphenol og nonylphenolethoxylater med 1-2 ethoxygrupper” 

 

Tabel 2 Anbefalede grænseværdier for organiske stoffer. 

DEHP (diethylhexylphthalat) μg/l 7,0 

Nonylphenol μg/l 6,0 

Nonylphenolethoxylater μg/l 6,0 

Octylphenol μg/l 0,2 

Total kulbrinter, C6-C35 μg/l - 

 
Metaller 

I forhold til metaller, anbefaler Novafos at grænseværdierne sættes til det laveste af føl-

gende: 

- 200 % af de max målte koncentrationer  
- De generelle grænseværdier ved afledning til fælleskloak fra Industrispildevands-

vejledningen. 

 

Da zink er det eneste metal, der hidtil er målt på, og det med en max koncentration på 460 

μg/l, anbefales en grænseværdi på 900-1000 μg/l. 

 

Da leverandøren, jf. ansøgningen, ikke har angivet miljømæssige specifikationer for SBR-

granulatet, anbefales det, at der udover zink også måles for arsen (med evt. grænseværdi 

på 13 μg/l), nikkel (total, med evt. grænseværdi på 250 μg/l), kobolt (total, med evt. græn-

seværdi på 10 μg/l), krom(VI) og krom III.  

 

Nitrifikationshæmning 

Vi anbefaler at der stilles krav om at nitrifikationshæmningen ikke må være over 20 %. 

 

Chlorid 

Det generelle krav om en maksimal chlorid-koncentration på 1000 mg/l er for at beskytte 

mod korrosion i kloaknet og på renseanlæg. Det anbefales at bibeholde dette krav. 

 

Prøvetagning 

Da der udledes til kloak og ikke direkte til recipient, anser vi stikprøver for at være tilstræk-

kelige, og det vil ikke være nødvendigt med flowproportionale prøver. 

 

Novafos foreslår en differentieret egenkontrol, så antallet af målinger for parametre uden 

grænseværdi, samt for parametre hvor de seneste 3 målinger har været under f.eks. 50% 

af grænseværdien, reduceres til én analyse hvert andet år, frem for årlige eller halvårlige 

analyser. Hvis alle analyser over f.eks. 5 år har været under 50% af grænseværdien, 

kunne analyser desuden eventuelt helt udgå.  

 

Andet 



 

 

 

 

Det almindelige krav om pH på mellem 6,5 og 9 anses for tilstrækkeligt. Ligeledes kravet 

om maksimal koncentration af suspenderede stoffer på 500 mg/l. Vi anser det ikke relevant 

at stille krav til COD og BOD, og heller ikke til næringsstofferne nitrat og fosfor.  
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