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Forord
Denne erfaringsopsamling om kommunernes tilladelser til videregående vandbehandling
er gennemført i perioden marts til september 2012. Projektet lægger sig i forlængelse af
Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 2 2007, Erfaringsopsamling inden for tilladelser til
videregående vandbehandling.
Projektet er udført af COWI A/S med Bente Villumsen som projektleder og Niels Peter
Arildskov som kvalitetssikrer. Morten Seifert, COWI A/S har udarbejdet sammenfatning
og konklusion.
Fra Naturstyrelsen er projektet styret af Gunver Heidemann og desuden fulgt af Martin
Skriver.
Projektgruppen ønsker at sige tak til de 98 danske kommuner, som har leveret de nødvendige data til projektet.
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Sammenfatning og konklusion
Kortlægning af tilladelser til videregående vandbehandling
Ved kommunalreformen 1. januar 2007 overgik kompetencen til at give vandværker tilladelser til videregående vandbehandling fra amterne til kommunerne. For at følge udviklingen efter overgangen har Naturstyrelsen fået udarbejdet denne kortlægning af tilladelserne, som dækker årene 2007 – foråret 2012.
Kortlægningen bygger på oplysninger fra alle 98 danske kommuner og omfatter almene
vandforsyninger og andre indvindinger på mere end 3.000 m3 om året, hvor der er krav
om drikkevandskvalitet. I databehandlingen er desuden inddraget resultaterne af den
erfaringsopsamling af amternes tilladelser, som blev foretaget i 2006 (Orientering fra
Miljøstyrelsen nr. 2, 2007).

Hvilke tilladelser har kommunerne givet?
I de fem år, opgørelsen dækker, har 48 kommuner behandlet 81 ansøgninger om videregående vandbehandling. Årsagerne til ansøgning om videregående vandbehandling er
opdelt i fire kategorier, som følger tilsynsbekendtgørelsens 1 bilag 1: 1a drikkevandets hovedbestanddele, 1b uorganiske sporstoffer, 1c organiske mikroforureninger og 1d mikrobiologiske parametre.
I kategori 1a drikkevandets hovedbestanddele har kommunerne givet 18 tilladelser,
syv til behandling for aggressiv kuldioxid og 11 til behandling for grundvandets øvrige
hovedbestanddele.
Ved aggressiv kuldioxid ansøger vandværkerne typisk om tilsætning af natriumhydroxid.
Der er kun en enkelt sag om behandling for kalk/hårdhed. Til behandling af stærkt reduceret vand med indhold af ammonium, svovlbrinte og metan er der ansøgt om tre forskellige metoder. Til behandling for fosfor og ammonium er der søgt om fældning ved tilsætning af jern(II). Til rensning for NVOC og organisk bundet jern er der søgt om flokkulering med polyaluminiumklorid i tre tilfælde.
I kategori 1b uorganiske sporstoffer har kommunerne givet 30 tilladelser og et afslag.
Her er problemet næsten udelukkende arsen, og de mest almindelige tilladelser er tilsætning af jernklorid, jernsulfat eller adsorptionsfilter med jernoxid.
I kategori 1c organiske mikroforureninger har kommunerne givet ni tilladelser eller
fornyelser og et afslag. I fem tilfælde er der tale om rensning for BAM, ét vandværk har
både klorerede opløsningsmidler og BAM, og fire forsyninger ønsker at rense for klorerede opløsningsmidler. Til fjernelse af BAM anvendes udelukkende aktivt kulfilter, mens
rensningen for klorerede opløsningsmidler også kan ske ved kraftig beluftning (stripning).

1

Bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
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I kategori 1d mikrobiologiske parametre har kommunerne givet 20 tilladelser og et
afslag. Otte tilladelser er til UV-anlæg ved forureninger med coliforme bakterier eller kim,
og 12 er til forebyggende UV-anlæg, enten ved ombygning, til genbrug af filterskyllevand,
eller som ekstra sikkerhedsforanstaltning på afgang vandværk.

Udviklingen over tid
Kortlægningen af udviklingen dækker tiden både før og efter kommunalreformen. Antallet af sager om videregående vandbehandling er steget siden årtusindskiftet. I perioden
lige omkring kommunalreformen blev der dog kun behandlet et lille antal sager. Udviklingen er illustreret i Figur 1-1.
Sager om behandling for grundvandets hovedbestanddele er forekommet jævnt igennem
perioden. Antallet af sager om uorganiske sporstoffer er vokset, efter at grænseværdien
for arsen i drikkevand i 2003 blev sat ned. I hele perioden har antallet af sager om organiske mikroforureninger været begrænset, og der er ingen tegn på stigning. Antallet af sager
om etablering af UV-anlæg er vokset betydeligt fra 2010, hvor der i opgørelsen fra 2007
kun var to anlæg, er der inden for de efterfølgende fem år behandlet 21 sager.

Figur 1-1

Alle indsamlede afgørelser fra amter og kommuner. Kommunernes fornyelser af tilladelser, som tidligere er
indsamlet fra amterne, er ikke talt med. De to sager uden oplysninger om afgørelsesår er fra før 2007.

Status i 2012
Der er i alt kortlagt 118 tilladelser til videregående vandbehandling. Samlet set er antallet
af tilladelser jævnt fordelt på forskellige anlægsstørrelser, men de enkelte typer af tilladelser fordeler sig i et mønster, hvor nogle typer tilladelser er mere almindelige på store
værker og andre på små. Typerne af behandling for grundvandets hovedbestanddele er
f.eks. forskellig på store og små værker, ligesom fjernelse af arsen hovedsagelig finder
sted på mindre værker.
Omkring to tredjedele af de 43 tilladte anlæg til behandling for grundvandets hovedbestanddele er i drift i 2012. Stort set alle anlæg med tilladelse til behandling for aggressiv
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kuldioxid er fortsat i drift, mens status for andre typer af vandbehandling varierer. De 36
anlæg, hvor der er givet tilladelse til behandling for uorganiske sporstoffer, er næsten alle
i drift. Kun halvdelen af de 17 anlæg, hvor der er givet tilladelse til aktiv kulfiltrering, er i
drift, og hovedparten af de 22 tilladte UV-anlæg er ikke længere i brug. En samlet oversigt
ses i Tabel 1-1.
Tabel 1-1

Tilladelser og anlæg i drift 2012
Antal
tilladelser

Anlæg i drift
2012

Årlig behandlet
vandmængde, m3

a – hovedbestanddele

43

29

13.257.000

b – uorganiske sporstoffer

36

31

3.669.500

c – organiske mikroforureninger

17

8

10.380.000

d – mikrobiologi

22

6

23.317.600

118

74

50.474.100

I alt

Kommunernes sagsbehandling
Der stor forskel på indholdet og omfanget af de afgørelser om videregående vandbehandling, som er truffet i kommunerne. Forskellene knytter sig delvist til forskelle i vandkvalitetsproblemer og vandbehandlingsmetoder, men der er også forskelle, som ikke er begrundet i disse forhold.
Kommunernes vurdering af sagerne bygger primært på det materiale, ansøger fremsender. Ofte indhenter kommunerne dog supplerende oplysninger, f.eks. dokumentation for
kvaliteten af materialer eller kemikalier.
Alt efter karakteren af problemet inddrages følgende aspekter i sagsbehandlingen med
større eller mindre fasthed i praksis:








Stoffer og koncentrationer
Erfaringer med behandlingsmetoderne
Årsag til problemerne
Alternativ forsyning
Planmæssige forhold
Klagevejledninger
Tidsfrister.

Sagsbehandlingstiderne varierer fra én til 1.367 dage for enkeltsager. Den gennemsnitlige
sagsbehandlingstid for de fire kategorier fra tilsynsbekendtgørelsen varierer fra 88 til 256
dage. Sagsbehandlingstiden er kortest for mikrobiologiske parametre, der ofte har akut
karakter. Medianen varierer fra 41 til 134 dage og er altså mindre end gennemsnittet, da
nogle få meget lange sagsbehandlingstider trækker gennemsnittet op.

Behandling af tidligere amtssager
Der er 22 afgørelser fra kommuner, hvor et amt tidligere har behandlet sagen. I to af disse
har amtet ikke truffet nogen afgørelse. I syv af sagerne er amtets tilladelse ikke indsamlet.
I de 13 sager, hvor der foreligger en afgørelse fra et amt, er der 11 tilladelser og to afslag.
Kommunerne har givet tilladelse i alle disse sager.
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For en del sager er der ikke grundlag for at sammenligne kommunernes og amternes
afgørelser. I andre har kommunerne forlænget amternes tilladelser eller foretaget vurderinger, der svarede til amternes. I to tilfælde om organiske mikroforureninger har kommunerne givet tilladelser, hvor amterne havde givet afslag. I begge disse tilfælde er der
tale om sager, hvor en klagemyndighed har ophævet amtets afslag.

Klagesager
Siden 2007 er der behandlet én klagesag om videregående vandbehandling i Miljøklagenævnet/Miljø- og Naturklagenævnet. Sagen handler om en tilladelse til behandling med
aktivt kul. Desuden er tre afgørelser påklaget, men endnu ikke afgjort.

10
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Summary and Conclusion
Analysis of permits for advanced water treatment
When the administrative reform on the merger of Danish municipalities ("Kommunalreformen") took effect on 1 January 2007, the authority to grant water treatment plants
permits for advanced water treatment was transferred from the Danish counties ("amter")
to the municipalities ("kommuner"). To track the development after the transition, the
Danish Nature Agency has requested this analysis of permits from 2007-2012.
The analysis is based on information from all 98 Danish municipalities and comprises
common water treatment plants and other water catchments in excess of 3,000 m 3 per
year required to fulfil drinking water quality requirements. Moreover, the treatment of
data includes the results of the experience data collected in 2006 on the counties' permits
("Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2007" – in Danish with English summary).

Permits granted by the municipalities
During the period of five years dealt with in the report, 48 municipalities have considered
81 applications for advanced water treatment. The reasons for the application for advanced water treatment may be divided into four categories, which correspond to Appendix 1 of the statutory order on supervision of water supply and drinking water quality: 1a
the major components of the drinking water, 1b inorganic trace elements, 1c organic micropollutants and 1d microbiological parameters.
In respect of category 1a, the main components of the drinking water, the municipalities have granted 18 permits, seven for treatment of aggressive carbon dioxide and 11
for the other components of the ground water.
In case of aggressive carbon dioxide, the water treatment plants will typically apply for
addition of sodium hydroxide. There is only one case involving treatment of lime/calcium
content. Applications for treatment of highly reduced water containing ammonium, hydrogen sulphide and methane involved three different methods. Applications for treatment of phosphorus and ammonium comprised precipitation by adding iron (II). Applications for treatment of NVOC and organically bound iron comprised flocculation with
polyaluminium chloride in three cases.
In respect of category 1b, inorganic trace elements, the municipalities have granted
30 permits and rejected one application. In this case, the problem is almost exclusively
related to arsenic and the most common permits are for addition of iron chloride, iron
sulphate or adsorption filters with iron oxide.
In respect of category 1c, organic micropollutants, the municipalities have granted
nine permits or renewals, and rejected one application. In five cases, the applications
concerned treatment of BAM, one water treatment plant has both chlorinated solvents
and BAM, and four water treatment plants applied for treatment of chlorinated solvents.
For the removal of BAM, activated carbon filters are always used whereas the treatment of
chlorinated solvents may also be carried out applying intense stripping.
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In respect of category 1d, microbiological parameters, the municipalities have
granted 20 permits and one application was rejected. Eight permits are for UV disinfection systems in connection with coliform bacteria or germs, and 12 are for preventive UV
disinfection systems either in connection with reconstruction, recycling of filter rinse
water or as extra safety precaution for discharge at the water treatment plants.

Development over time
The description of the development covers the time both before and after the administrative reform. The number of cases regarding advanced water treatment has increased since
the millennial change. At the time immediately before the administrative reform, only a
small number of cases were treated, however. The development is illustrated in Figure
1-2.
Cases about treatment of the major components of the ground water are evenly distributed over the period. The number of cases about inorganic trace elements has grown after
the limit value for arsenic in drinking water was lowered in 2003. In the whole period, the
number of cases about organic micropollutants has been limited and nothing indicates an
increase. The number of cases regarding the introduction of a UV disinfection system has
grown considerably since 2010; the analysis from 2007 revealed two systems only
whereas 21 cases were treated in the following five years.

Figure 1-2 All collected decisions by counties and municipalities. Permits renewed by the municipalities and previously
collected from the counties are not included. The two cases without information about year of decision are from
before 2007.

Status in 2012
The number of permits for further water treatment analysed totals 118. Collectively, the
number of permits is evenly distributed on different plants, however the individual types
of permits form a pattern where some permit types are more common for large plants and
other for minor plants. For instance, the types of treatment of the drinking water major

12
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components differ for large and minor plants, and similarly the removal of arsenic is
common mainly at minor plants.
About two thirds of the 43 plants with a permit for treatment of the main components of
the ground water are in operation in 2012. Almost all plants with a permit for treatment
of aggressive carbon dioxide are still in operation, however the status of other types of
water treatment varies. Almost all of the 36 plants with a permit for treatment of inorganic trace elements only are in operation. Only half of the 17 plants with a permit for
activated carbon filtering are in operation and the majority of the 22 permitted UV disinfection systems are no longer in use. Table 1-2 is a comprehensive outline.
Table 1-2 Permits and plants in operation in 2012
Number
permits

Plants in
operation
2012

Annual treated water amount, m3

a - major components

43

29

13,257,000

b - inorganic trace elements

36

31

3,669,500

c - organic micropollutants

17

8

10,380,000

d - microbiology

22

6

23,317,600

118

74

50,474,100

Total

Case administration by the municipalities
The content and the extent of the decisions about advanced water treatment made by the
municipalities differ greatly. The differences are partly associated with differences in
water quality problems and water treatment methods, however there are also differences
not related to these factors.
The assessments by the municipalities of the cases are primarily based on the material
submitted by the applicants. The local authorities will frequently obtain supplementary
information, e.g. documentation substantiating the quality of the material or chemicals.
Depending on the character of the problem, some or all of the following aspects will be
included in the consideration of the application.








Substances and concentrations
Experience with treatment methods
Reasons for problems
Alternative supply
Routine conditions
Complaint guidelines
Time limits.

The case handling time varies from 1 to 1,367 days for individual cases. The average case
handling time for the four categories from the statutory order on supervision of water
supply and drinking water quality varies from 88-256 days. The case handling time is
shortest for microbiological parameters, which are often of an acute character. The median varies from 41-134 days and is thus lower than the average as a few, very long case
handling times raises the average.
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Treatment of former county cases
There are 22 decisions by municipalities where a county has previously attended to the
cases. In two cases, the county has not made any decisions. In seven cases, the permits
granted by the counties have not been collected. In the 13 cases with a decision from a
county, there are 11 permits and two rejections. The municipalities have granted permits
in all these cases.
In many cases, there is no basis for a comparison of the decisions made by the municipalities and the counties. In other cases, the local authorities have renewed the permits
granted by the counties or made assessments similar to those made by the counties. In
two cases about micropollutants, the local authorities have granted permits where the
counties had rejected the application. In both of these cases, a complaints body has repealed the counties' rejections.

Complaints
Since 2007, only one complaint about advanced water treatment has been treated by the
Danish Environmental Board of Appeal. The case regards permits for treatment with
activated carbon. In addition, three complaints have been filed, but no decisions have yet
been reached.

14
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1. Indledning

1.1

Baggrund og formål

Vandforsyningen i Danmark bygger på rent grundvand, som normalt kun skal gennemgå
en normal vandbehandling (dvs. luftning og filtrering) for at kunne bruges som
drikkevand. Nogle steder i landet er ressourcerne af rent grundvand imidlertid under
pres. I nogle situationer kan videregående vandbehandling være den bedste løsning, når
såvel tekniske, økonomiske og miljømæssige forhold som f.eks. hensynet til naturen tages
i betragtning.
Kompetencen til at give tilladelser efter vandforsyningslovens kapitel 4 overgik ved kommunalreformen 1. januar 2007 fra amterne til kommunerne. I den forbindelse fik kommunerne også ansvaret for at give tilladelse til videregående vandbehandling efter lovens
§ 21.
Når der ansøges om videregående vandbehandling, er der krav om, at ansøger giver en
teknisk, økonomisk og miljømæssig redegørelse for valget af indvindingssted og vandbehandling. Kravet fremgår af bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning 2 og er
begrundet med at omfanget af rensning tilstræbes reduceret.
Naturstyrelsen ønsker at kunne følge udviklingen i tilladelser til videregående vandbehandling og har derfor fået udarbejdet denne kortlægning af kommunernes tilladelser
efter de første fem år, siden kompetencen overgik fra amterne til kommunerne. Kortlægningen skal ses i forlængelse af den kortlægning af amternes tilladelser, som blev udarbejdet lige inden kommunalreformen (Miljøstyrelsen, 2007).

1.2

Kortlægningens omfang

Kortlægningen omfatter de tilladelser, som er givet af samtlige kommuner i perioden
2007-2011 og giver samtidig en status for de anlæg, som amterne tidligere har givet tilladelse til, jf. kortlægningen i 2007.
Der er indsamlet oplysninger om alle tilladelser til vandbehandling, som ligger ud over
normal vandbehandling. Kommunerne er blevet bedt om at indsende ansøgninger og
tilladelser samt øvrigt materiale, der har indgået i sagen. Nogle få sager er blevet påklaget,
og her er der også indsamlet oplysninger om klagesagsforløbet og en eventuel afgørelse.

1.3

Rapportens indhold

Rapporten indeholder en beskrivelse af dataindsamlingen, behandlingen af de indkomne
data og de konklusioner, som kan drages ud fra materialet.

2

Bekendtgørelse nr. 1451 af 11/12/2007, § 14, stk. 2 og stk. 3.
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Kapitel 2 beskriver dataindsamlingen og de definitioner og forudsætninger for udvælgelse
af sager, som er relevante for projektet. Desuden opgøres resultaterne af dataindsamlingen.
I kapitel 3 foretages en systematisering af sagerne, og de gennemgås på et overordnet
niveau. Der ses på geografisk fordeling af vandkvalitetsproblemer, og hvilke vandbehandlingsmetoder der er ansøgt om. Tidspunkter for afgørelserne beskrives, og antallet af
anlæg i drift opgøres.
Kapitel 4 beskriver kommunernes afgørelser nærmere. Kommunernes vurdering af sagerne, begrundelser for tilladelser og afslag samt vilkår i tilladelserne gennemgås.
Kapitel 5 beskriver sagsbehandlingen i sager om videregående vandbehandling. Kommunernes sagsbehandling beskrives generelt, og behandlingen af sager, som tidligere har
været behandlet i amterne, gennemgås. Afslutningsvis beskrives sager, der er påklaget til
Natur- og Miljøklagenævnet, med eventuel afgørelse.
Bilag 1 indeholder en oversigt over de modtagne sager.
Bilag 2 indeholder en status for de sager, der tidligere er indsamlet fra amterne.
Bilag 3 er en liste over de kommuner, der ikke har behandlet sager om videregående
vandbehandling.
Bilag 4 giver et resumé af hver af kommunernes sager. Sagerne er sorteret efter stofgruppe (a, b, c, d) og derefter årsag/problemstof, region og kommune (alfabetisk).

16
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2. Dataindsamling
I dette kapitel beskrives kriterierne for, hvilke sager der er indsamlet, forløbet af dataindsamlingen og det resulterende datagrundlag.

2.1

Hvilke afgørelser er med

Hvor det frem til kommunalreformen var amterne, der gav tilladelse til videregående
vandbehandling, har det siden 2007 været kommunernes opgave. Datagrundlaget omfatter således de seneste fem år. Kortlægningen af kommunernes tilladelser til videregående vandbehandling ligger i forlængelse af den kortlægning af amternes tilladelser, som
tidligere er foretaget. For at kunne sammenligne de to undersøgelser har det været af stor
betydning, at der anvendes de samme kriterier for udvælgelse af sager.
Der er således indsamlet oplysninger om både almene vandforsyninger og andre indvindinger på mere end 3.000 m3 om året, hvor der er krav om drikkevandskvalitet. Alle typer
af vandbehandling, som går ud over iltning med et normalt luft-vandforhold og almindelig sandfiltrering, er taget med. Kriterierne for, hvilke sager der er omfattet af kortlægningen, fremgår af nedenstående oversigt.
Tabel 2-1 Kriterier for, hvilke sager der er omfattet af kortlægningen
Emne

Afgrænsning

Hvilke afgørelser

Afgørelser siden 1. januar 2007 efter § 21 i vandforsyningsloven
vedrørende videregående vandbehandling:

Tilladelser, herunder fornyelse af tilladelser

Afslag

Oplysninger om eventuelle sager, der er under behandling.

Hvilke anlæg

Almene vandforsyningsanlæg
Andre indvindinger > 3.000 m3 om året, hvor vandet skal opfylde
kravene til drikkevandskvalitet.

Hvilke stoffer

a.
b.
c.
d.

Drikkevandets hovedbestanddele, jf. bilag 1a i
tilsynsbekendtgørelsen*
uorganiske sporstoffer, jf. bilag 1b i tilsynsbekendtgørelsen,
organiske mikroforureninger, jf. bilag 1c i
tilsynsbekendtgørelsen
mikrobiologiske parametre, jf. bilag 1d i tilsynsbekendtgørelsen.

Videregående vandbehandling

17

Emne

Afgrænsning

Hvilke typer
vandbehandling

Al vandbehandling, som ikke er omfattet af "normal vandbehandling" (iltning/beluftning og sandfiltrering), for eksempel:

Aktivt kulfilter

UV-anlæg

Tilsætning af jern(II), natriumhydroxid, kalk, kaliumpermanganat, kuldioxid, hydrogenperoxid eller andet

Fældning med aluminium

Alternative iltningsmetoder, f.eks. Microdrop eller stripning

Fluid bed-anlæg

Membranfiltrering, omvendt osmose mv.

Nitrat-redox-anlæg

*

Bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med
vandforsyningsanlæg

I brevet til kommunerne blev det præciseret, at sager der vedrører mindre anlæg, herunder enkeltvandforsyninger, ikke er omfattet af undersøgelsen. De indkomne sager gav
desuden anledning til yderligere præciseringer af, hvilke anlæg, der skal tages med.
Følgende kriterier blev aftalt med Naturstyrelsen:

UV-anlæg, som installeres i forbindelse med genbrug af returskyllevand på vandværker, er omfattet af undersøgelsen. Denne type anlæg var ikke med i den tidligere
kortlægning, og der eksisterer formentlig væsentlig flere anlæg, end dem der fremgår
af materialet.

Anlæg i drift, hvor der ikke er givet tilladelse, men som f.eks. er etableret på baggrund af et påbud, tages med i undersøgelsen.

Indkomne sager om anlæg, som ikke er i drift, og hvor der ikke er givet tilladelse, er
ikke taget med i opgørelsen.

Sager under behandling er ikke taget med i opgørelsen, men omtales kort hvor det er
relevant.

2.2

Indsamling af data

Dataindsamlingen blev indledt med en e-mail til alle kommuner i slutningen af marts
2012. Her blev kommunerne bedt om at oplyse, om de havde behandlet sager om videregående vandbehandling efter vandforsyningslovens § 21 for almene vandforsyninger og
andre større forsyninger med krav om drikkevandskvalitet. Kommunerne blev bedt om
for hver sag at indsende:

Ansøgning med eventuelle bilag

Kommunens afgørelse

Eventuelt andet væsentligt materiale, som har indgået i sagens behandling.
Desuden blev de bedt om svar på to spørgsmål:

Har kommunen søgt ekspertbistand til sagsbehandlingen?

Hvad er anlæggets nuværende status?
Kommunerne har været positive over for henvendelsen, og det er lykkedes at indsamle
oplysninger fra alle de 98 danske kommuner. Omkring halvdelen af kommunerne besvarede henvendelsen inden for tre uger, og medio maj var der modtaget svar fra alle kommuner.
Efterfølgende er der indsamlet supplerende oplysninger fra flere kommuner. I en del
sager har der været brug for at indsamle supplerende materiale eller for at afklare detaljer. Derudover er der rettet henvendelse til kommuner, som administrerer tilladelser, der
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er givet af amterne, med henblik på at undersøge, om de pågældende anlæg fortsat er i
drift.

2.3

Indsamlede afgørelser

Der er modtaget svar fra alle de 98 danske kommuner, hvoraf 50 oplyser, at de ikke har
behandlet ansøgninger om videregående vandbehandling. De resterende 48 kommuner
har i alt behandlet 81 sager inden for de fem år, som opgørelsen vedrører. Dertil kommer
sager, som fortsat var under behandling på tidspunktet for kommunens svar, og som
derfor er ikke medtaget i databehandlingen. Resultaterne af dataindsamlingen fremgår af
Tabel 2-2.
Tabel 2-2 Resultat af dataindsamlingen, fordelt på regioner
Region

Antal
kommuner

Har ingen
sager

Har
sag(er)

Antal sager

Antal vandværker1)

Hovedstaden

29

20

9

10

296

Sjælland

17

7

10

18

715

Syddanmark

22

10

12

15

648

Midtjylland

19

8

11

20

854

Nordjylland

11

5

6

18

585

I alt

98

50

48

81

3098

1)

Almene vandværker ifølge GEUS (Jupiter), juni 2012. Alle prøvetagningssteder er med i
søgningen, derfor er tallet noget højere end antallet af egentlige vandværker. Ifølge Naturstyrelsen er der ca. 2500 almene vandforsyninger i Danmark i 2012.

Som det fremgår, er der overordnet set ikke den store forskel på antallet af sager om videregående vandbehandling i forskellige dele af landet. I Hovedstadsregionen er der forholdsmæssigt lidt færre kommuner, der har behandlet sager om videregående vandbehandling, men det kan hænge sammen med, at antallet af vandforsyningsanlæg i hver
kommune her er ret lille. Antallet af almene vandværker i de enkelte regioner er anført i
tabellen til sammenligning.
Langt hovedparten af sagerne drejer sig om almene vandforsyningsanlæg. Fire sager er
knyttet til indvindingsanlæg, som forsyner erhvervsmæssig indvinding med krav om drikkevandskvalitet. Desuden er der sager knyttet til tre anlæg i den almene vandforsyning,
som ikke er vandværker. Det drejer sig om en højdebeholder, en kildeplads og en sag om
vandbehandling på ledningsnettet.
Samlet set er det omkring halvdelen af landets kommuner, der har behandlet sager om
videregående vandbehandling. I Figur 2-1 ses et kort over de kommuner, som ikke har
truffet afgørelse i sager om videregående vandbehandling. En liste over disse kommuner
findes i bilag 3.
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Figur 2-1

Kommuner, der ikke har truffet afgørelse i sager om videregående vandbehandling inden for
perioden 2007 – primo 2012.

I bilag 1 findes en samlet oversigt over sagerne med angivelse af kommune, vandværk,
årsag, behandlingsmetode, årstal for afgørelsen, tilladt periode (eller afslag) samt anlæggets status. Nærmere analyse af sagerne følger i næste kapitel. Nummereringen af sagerne
tjener alene praktiske formål.
I opgørelsen er alle afgørelser fra 2007 og frem til foråret 2012, hvor dataindsamlingen
fandt sted, taget med. Da oplysningerne fra kommunerne er modtaget i perioden fra slutningen af marts til medio maj, er der ikke en klar skæringsdato for, hvilke afgørelser der
er taget med. Denne løsning er valgt for at udnytte det forhåndenværende datagrundlag
bedst muligt.
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I den tidligere opgørelse (Miljøstyrelsen, 2007) blev det vurderet, at det indsamlede materiale ikke var udtømmende, og at der kunne være sager, som ikke var blevet fremsendt i
forbindelse med dataindsamlingen, blandt andet fordi amterne fortolkede begrebet videregående vandbehandling forskelligt. Resultaterne af dataindsamlingen har bekræftet
dette. Blandt de indsamlede sager er der 22, som har været under behandling i amterne. I
otte af disse er der henvist til en tidligere tilladelse, som ikke foreligger i materialet fra
2007.
Også i nærværende opgørelse vurderes det, at det ikke er alle kommunernes afgørelser,
der er blevet fremsendt – og at der er usikkerhed omkring fortolkningen af begrebet videregående vandbehandling.
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3. Systematisering af
sager
I dette kapitel gennemgås de indsamlede sager på et overordnet niveau, og de sammenholdes med de sager, som blev behandlet af amterne og indgik i den tidligere erfaringsopsamling inden for tilladelser til videregående vandbehandling (Miljøstyrelsen, 2007).
Indledningsvis ses der på, hvilke vandkvalitetsproblemer der har givet anledning til
ansøgning om videregående vandbehandling, den geografiske fordeling af sagerne og
hvilke vandbehandlingsmetoder, der er ansøgt om. Dernæst gives en oversigt over, hvornår afgørelserne er truffet, og udviklingen over tid analyseres for de forskellige typer af
vandkvalitetsproblemer. Afslutningsvis ses der på, hvor mange og hvilke af anlæggene,
der er i drift i 2012.

3.1

Geografi og vandkvalitetsproblemer

Der er væsentlige geografiske forskelle på, hvilke stoffer der skaber problemer for vandværkerne, og dermed hvilke typer af vandbehandling, der ansøges om. I Figur 3-1 er
sagerne vist på et danmarkskort for de parametre, som er knyttet til
grundvandskvaliteten, dvs. aggressiv kuldioxid, andre af grundvandets hovedbestanddele,
uorganiske sporstoffer og organiske mikroforureninger.
Det er her valgt at opdele problemstofferne i henhold til tilsynsbekendtgørelsens bilag 1 3.
Årsagerne til ansøgning om videregående vandbehandling opdeles således i følgende fire
kategorier:
1a. Drikkevandets hovedbestanddele, jf. bilag 1a i tilsynsbekendtgørelsen,
1b. Uorganiske sporstoffer, jf. bilag 1b i tilsynsbekendtgørelsen,
1c. Organiske mikroforureninger, jf. bilag 1c i tilsynsbekendtgørelsen
1d. Mikrobiologiske parametre, jf. bilag 1d i tilsynsbekendtgørelsen.
Opdelingen er ændret en smule i forhold til opgørelsen over amternes tilladelser til videregående vandbehandling (Miljøstyrelsen 2007), hvor den sidste kategori hed "driftsproblemer med vandbehandlingen" og udover forhøjede kimtal omfattede mangan og ammoniumfjernelse, lugt og smag, som alle findes i tilsynsbekendtgørelsens bilag 1a.
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Figur 3-1
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Geografisk fordeling af sager om videregående vandbehandling for parametre, der knytter sig til grundvandets kvalitet
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I Tabel 3-1 er kommunernes afgørelser i sager om videregående vandbehandling opgjort
efter problemstof og region. Til sammenligning er antallet af sager fra før 2007 anført.
Tabel 3-1 Kommunernes afgørelser fordelt på årsager. Til sammenligning er antallet af sager i den tidligere opgørelse også anført (fra Miljøstyrelsen, 2007). Nogle sager indgår i begge opgørelser,
f.eks. når en kommune har fornyet en tilladelse, der er givet af et amt.
Årsag

Antal
sager
2007-12

Antal
sager
før 2007

Regioner (2007-12)

Hovedbestanddele

18

30

Aggressiv kuldioxid

7

9

Midtjylland, Syddanmark

Fosfor, ammonium mv.

2

3

Nordjylland og Midtjylland

NVOC og organisk bundet jern

4

6

Nordjylland og Syddanmark

Ammonium, svovlbrinte og
methan

3

0

Sjælland

Nitrat

0

4

Sulfat

0

1

Kalk/hårdhed

1

6

Midtjylland

Klorid

1

1

Sjælland

Uorganiske sporstoffer

32

10

Arsen

30

10

Nikkel

1

1

10

19

BAM

5

13

Klorerede opløsningsmidler

5

6

Mikrobiologiske parametre

21

2

Bakterier og kim

21

2

I alt

81

62

Organiske mikroforureninger

Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland
Hovedstaden

Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Hovedstaden
Hovedstaden

Alle

I opgørelsen af sager før 2007 indgår fire sager, hvor der ikke forelå en afgørelse, mens
tallene for perioden 2007-2012 udelukkende omfatter sager, hvor der er truffet afgørelse.
Antallet af sager i de to perioder er i øvrigt ikke umiddelbart sammenlignelige, da amternes afgørelser ligger inden for en periode på mere end 15 år, mens kommunernes afgørelser alle er truffet inden for en periode på ca. 5 år. Dette belyses nærmere i afsnit 3.3.
Aggressiv kuldioxid er fortsat hovedsagelig et problem i Midt- og Vestjylland. Derudover
er sager om grundvandets hovedbestanddele fordelt i Nord- og Vestjylland, på Vest- og
Sydsjælland. En enkelt sag om kalk/hårdhed findes i Østjylland.
Problemerne med arsen findes hovedsagelig i Østjylland, på det vestlige Fyn, i Syd- og
Vestsjælland og på Lolland, men også i det nordvestlige Jylland, sådan som det ses på
Figur 3-1. Dette er i god overensstemmelse med resultaterne af grundvandsovervågningen
(se f.eks. GEUS 2006), hvor de høje arsenindhold i grundvandet hovedsagelig er fundet i
disse områder. Den enlige sag om nikkelfjernelse er en fornyelse af amtets tilladelse i
Brøndby.
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Sager om organiske mikroforureninger findes dels i Region Hovedstaden, dels på små øer
(Tåsinge og Ærø), hvor det er vanskeligt at tilvejebringe erstatning for forurenede vandressourcer. En tilsvarende problemstilling gælder i Hjørring. Dertil kommer en ansøgning
om et anlæg i Odder Kommune i Østjylland.
Sager om etablering af UV-anlæg er fordelt i hele landet, hvilket afspejler, at de ikke er
knyttet til en bestemt råvandskvalitet eller forsyningsstruktur.

3.2

Problemstoffer og vandbehandlingsmetoder

De vandbehandlingsmetoder, vandforsyningerne søger om at benytte, er naturligt nok
forskellige, alt efter hvilket vandkvalitetsproblem, der er tale om. I dette afsnit gives en
kort oversigt over, hvilke typer af vandbehandling, der er ansøgt til hvilke vandkvalitetsproblemer.
3.2.1
Grundvandets hovedbestanddele
I Tabel 3-2 ses en oversigt over typer af vandkvalitetsproblemer og de behandlingsmetoder, der er ansøgt om til behandling for grundvandets hovedbestanddele. Alle de ansøgte
anlæg har opnået tilladelse.
Tabel 3-2 Ansøgte vandbehandlingsmetoder for grundvandets hovedbestanddele
Vandkvalitetsproblem

Antal

Behandlingsmetode

Aggressiv kuldioxid

1

Stripning

Aggressiv kuldioxid

6

Tilsætning af lud (natriumhydroxid)

Kalk/hårdhed

1

Magnetisk vandbehandling

Ammonium og nitrit

1

Microdrop

Methan og Svovlbrinte

1

Tilsætning af saltsyre og permanganat

Svovlbrinte

1

Tilsætning af hydrogenperoxid

Ammonium, fosfor mm.

2

Tilsætning af jern(II) og evt. natriumhydroxid

NVOC og organisk bundet jern

3

Tilsætning af polyaluminiumklorid og evt. natriumhydroxid

NVOC, jern og mangan

1

Iltning, koagulering, membranfiltrering, UV mm.

Klorid, natrium, sulfat, nitrat og
NVOC.

1

Nanofiltrering

Til behandling af aggressiv kuldioxid er der hovedsagelig søgt om tilsætning af natriumhydroxid, men i et enkelt tilfælde en kraftig beluftning (stripning). Vandværkerne foretrækker ofte tilsætning af natriumhydroxid frem for tilsætning af kalk, da det driftsmæssigt er lettere at håndtere. I fire af de seks sager med tilsætning af lud erstatter anlægget
tilsætning af kalk eller kalkfiltrering.
Der er kun en enkelt sag om behandling for kalk/hårdhed, og her er der ansøgt om magnetisk vandbehandling. Kommunen anser metoden for uskadelig, men anfører, at der er
tvivl om, hvor effektiv den er.
Til behandling af stærkt reduceret vand med indhold af ammonium, svovlbrinte og
methan er der ansøgt om tre forskellige metoder:

Microdrop anlæg, som er en kraftig beluftning
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Efter en INKA-belufter (som allerede findes) justeres pH med saltsyre, og rester af
svovlbrinte fjernes ved tilsætning af permanganat
Tilsætning af hydrogenperoxid, som oxiderer de pågældende forbindelser.

Til behandling for ammonium og fosfor er der søgt om fældning ved tilsætning af jern(II),
i det ene tilfælde med efterfølgende justering af pH ved hjælp af natriumhydroxid.
Til rensning for NVOC og organisk bundet jern er der søgt om flokkulering med polyaluminiumklorid, eventuelt med efterfølgende pH-justering med natriumhydroxid, i tre
tilfælde. I et enkelt tilfælde er der søgt om en kompliceret proces med iltning, koagulering, membranfiltrering og UV-belysning. Dette anlæg er dog ikke etableret. Det samme
gælder et anlæg, hvor der er givet tilladelse til nanofiltrering i et kystnært vandforsyningsanlæg, som har problemer med såvel saltvandspåvirkning som organisk stof.
I den tidligere opgørelse (2007) indgik tre tilladelser til tilsætning af kaliumpermanganat
til behandling af huminbundet jern, mangan, ammonium, lugt og smag. Kommunerne
har ikke behandlet tilsvarende sager, og i opgørelsen af sagernes status kan det konstateres, at ingen af de pågældende tre anlæg er i drift.
3.2.2
Uorganiske sporstoffer
I Tabel 3-3 ses en oversigt over typer af vandkvalitetsproblemer og de behandlingsmetoder, der er ansøgt om til behandling for uorganiske sporstoffer. Som det fremgår, er der
næsten udelukkende tale om arsen.
Tabel 3-3 Ansøgte behandlingsmetoder for uorganiske sporstoffer
Vandkvalitetsproblem

Tilladelser

Afslag

Behandlingsmetode

Arsen

7

1

Adsorptionsfilter med jernoxid

Arsen

3

0

Jerngranulat i (efter)filter

Arsen

12

0

Tilsætning af jernklorid

Arsen

5

0

Tilsætning af jernsulfat

Arsen

2

0

Microdrop og jernspåner

Nikkel

1

0

Fluid bed reaktor

Til rensning for arsen er der søgt om forskellige typer af anlæg, hvor det udnyttes, at arsen
fælder sammen med jern(II), eller at arsen adsorberer til jern(III)oxider. Grundlæggende
er der tale om tre forskellige typer anlæg:

Adsorptionsfiltre, som består af jernoxid (granulat), som enten etableres separat,
eller granulatet lægges i toppen af et filter, som regel et efterfilter.

Tilsætning af jern(II) i form af jernklorid eller jernsulfat

Microdrop iltningsanlæg, hvor vandet inden iltningen passerer en bakke med
jernspåner, hvorved jernindholdet i vandet øges.
Der er givet tilladelse til alle anlæggene, med undtagelse af en ansøgning om adsorptionsfilter med jernoxid. Ud over de nævnte sager er der indsamlet en sag om et anlæg, som er
i drift på baggrund af en dispensation.
I Naturstyrelsens manual om arsen i dansk drikkevand (By- og Landskabsstyrelsen 2009
a) er det angivet, at adsorptionsfiltrene især er egnet for mindre vandværker. Det viser sig
også, at det hovedsagelig er mindre vandværker, der vælger denne løsning – blandt de 11
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vandværker, der har ansøgt om at anvende jerngranulat, har otte en årlig produktion på
mindre end 80.000 m3. Det samme gælder imidlertid ni af de 17 vandværker, som har
søgt om at tilsætte jern(II)opløsning i form af jernklorid eller jernsulfat. De to anlæg, der
har søgt om etablering af Microdrop anlæg, har begge en årlig produktion på mindre end
20.000 m3.
I den tidligere opgørelse (Miljøstyrelsen 2007) indgik alene anlæg med dosering af
jern(II) i form af jernklorid eller jernsulfat. Tilladelser til anvendelse af jerngranulat til
arsenfjernelse og Microdrop-anlæg er således noget nyt.
Det ansøgte anlæg til nikkelrensning er en fornyelse af amtets tilladelse fra 2005 til nikkelfjernelse på Brøndby Vandværk.
3.2.3
Organiske mikroforureninger
I Tabel 3-4 ses en oversigt over typer af vandkvalitetsproblemer og de behandlingsmetoder, der er ansøgt om til behandling for organiske mikroforureninger. I oversigten er
angivet antallet af nye tilladelser, antallet af fornyelser af amternes tilladelser samt antallet af afslag på ansøgninger.
Tabel 3-4 Ansøgte behandlingsmetoder for organiske mikroforureninger samt resultat af sagsbehandlingen.
Vandkvalitetsproblem

Nye tilladelser

Fornyelser

Afslag

BAM

2

2

1

BAM og klorerede opløsningsmidler

1

Klorerede opløsningsmidler

Behandlingsmetode
Kulfilter og UV
Kulfilter og UV

1

Kulfilter og UV

Klorerede opløsningsmidler

1

Kulfilter

Klorerede opløsningsmidler

1

Afstripningsanlæg

Klorerede opløsningsmidler

1

Afstripningsanlæg med
kulsyredosering.

Til fjernelse af BAM er der udelukkende ansøgt om etablering af aktivt kulfilter med efterfølgende UV-behandling til desinfektion. Det samme gælder et vandværk, der både har
BAM og klorerede opløsningsmidler. Til fjernelse af forureninger med klorerede opløsningsmidler er der i to tilfælde søgt om etablering af et aktivt kulfilter. Det ene anlæg
anvendes på råvand, og der er i udgangspunktet ikke søgt om UV-behandling af vandet
efterfølgende.
To vandværker har søgt om afstripning af klorerede opløsningsmidler – det ene med efterfølgende tilsætning af kulsyre til erstatning for den kulsyre, der fjernes ved stripningen.
3.2.4
Mikrobiologiske parametre (UV-anlæg)
I Tabel 3-5 ses en oversigt over typer af vandkvalitetsproblemer og de behandlingsmetoder, der er ansøgt om til behandling for mikrobiologiske parametre. I denne gruppe er der
udelukkende ansøgt om etablering af UV-anlæg.
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Tabel 3-5 Ansøgte anlæg til behandling af mikrobiologiske parametre
Vandkvalitetsproblem

Tilladelser

Afslag

Behandlingsmetode

Coliforme bakterier og /eller kim

8

1

UV-anlæg

Genbrug af filterskyllevand

2

0

UV-anlæg

Forebygge ved ombygning

4

0

UV-anlæg

Stand by

1

0

UV-anlæg

Sikkerhedsbarriere

5

0

UV-anlæg

I ni tilfælde er der ansøgt om tilladelse til at etablere et midlertidigt UV-anlæg i en situation, hvor der forekom coliforme bakterier og/eller forhøjede kimtal i drikkevandet. I ét
tilfælde blev der givet afslag på ansøgningen, de øvrige otte fik midlertidige tilladelser.
Derudover er der ansøgt om og givet i alt 12 andre tilladelser til etablering af UV-anlæg.
Fire anlæg etableres som sikkerhedsbarriere under ombygning af et vandværk, hvor der i
forbindelse med ombygning og indkøring af filtre ofte forekommer forhøjede kimtal. To
anlæg har til formål at fjerne kim fra filterskyllevand, så det kan indgå som råvand på
vandværket. Et vandværk har fået tilladelse til at etablere et UV-anlæg som standby på et
nyt vandværk, hvor det kan sættes i drift f.eks. i forbindelse med udskiftning af filtersand
eller rensning af rentvandsbeholderen, hvor der typisk forekommer forhøjede kimtal i
flere uger. Endelig er der fem anlæg, som alene har til hensigt at fungere som en ekstra
sikkerhedsbarriere, som er i permanent drift, men som under normale forhold ikke skal
have nogen effekt.

3.3

Udviklingen over tid

På Figur 3-2 ses en opgørelse af, hvornår kommunernes afgørelser er truffet.

Figur 3-2 Årstal for kommunernes afgørelser. Dataindsamlingen skete i marts-maj 2012, og tallene
for 2012 dækker således kun en lille del af året. Det er forklaringen på et forholdsvis lille
antal afgørelser i 2012.
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Tre af kommunernes afgørelser er truffet på baggrund af ansøgninger, der var modtaget
af amterne, men hvor det pågældende amt ikke havde afsluttet sagsbehandlingen ved
udgangen af 2006. Desuden er nogle af kommunernes afgørelser fornyelser af tilladelser,
amterne har givet, eller ændrede afgørelser i sager, som amterne tidligere har behandlet.
I 2007 traf kommunerne kun afgørelser i seks sager om videregående vandbehandling,
hvilket afspejler, at 2007 var et år med store organisatoriske forandringer. Tilsvarende
indkom der kun otte ansøgninger om videregående vandbehandling til kommunerne i
2007.
Udviklingen i antallet af sager illustreres bedst ved at se på alle sager, der er behandlet,
både før og efter kommunalreformen. Figur 3-3 viser alle indsamlede sager efter tidspunkt for afgørelsen. Her er afgørelser om fornyelse af tilladelser trukket ud, så alle sager
kun er talt med, første gang de optræder i materialet. I tilfælde, hvor en kommune har
fornyet en tilladelse fra et amt, som ikke tidligere er indsamlet, er afgørelsen talt med det
år, tilladelsen er fornyet.

Figur 3-3 Alle indsamlede afgørelser fra amter og kommuner. Kommunernes fornyelser af tilladelser, som tidligere er
indsamlet fra amterne, er ikke talt med. De to sager uden oplysninger om afgørelsesår er fra før 2007.

Figuren viser, at antallet af sager om videregående vandbehandling samlet set er steget
væsentligt siden årtusindskiftet. I årene 2006 og 2007, dvs. året før og året efter kommunalreformen, er der behandlet et lille antal sager, hvilket ifølge datagrundlaget afspejler,
at der tilsyneladende kun er kommet få ansøgninger om videregående vandbehandling i
perioden. I alt er der indsamlet oplysninger om 131 forskellige sager.
Sager om behandling for grundvandets hovedbestanddele er forekommet igennem hele
perioden, og hovedparten af sagerne drejer sig om fjernelse af aggressiv kuldioxid, som
forekommer naturligt i høje koncentrationer i grundvandsmagasinerne i Midt- og Vestjylland og på Bornholm. Når der er indsamlet et forholdsvis større antal i de seneste år,
kan årsagen meget vel være, at amterne ikke har anset behandling med kalk eller lud som
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videregående vandbehandling, da data blev indsamlet i 2006. Det underbygges af, at der
foreligger seks sager, hvor kommunerne har fornyet eller ændret en tilladelse fra amtet,
som ikke tidligere er indsamlet. Derfor er det reelt ikke muligt at vurdere den tidsmæssige
udvikling for disse sager.
Derimod har kommunerne slet ikke behandlet sager om reduktion af grundvandets nitratindhold, de såkaldte nitrat-redox-anlæg, og der har kun været en enkelt ansøgning om
behandling af hårdhed/kalk. For de øvrige parametre i denne gruppe har antallet af sager
været så lille, at det ikke er muligt at vurdere udviklingen over tid.
Antallet af sager om uorganiske sporstoffer handler med en enkelt undtagelse alle om
arsen. Antallet af sager er vokset betydeligt i de seneste år, efter at grænseværdien for
arsen i drikkevand i 2003 blev sat ned fra 50 µg/l til 5 µg/l ved indgang til ejendom og 10
µg/l ved forbrugerens taphane. Nedsættelse af grænseværdien fik Miljøstyrelsen til at
igangsætte projekter for at undersøge fjernelsen af arsen i vandværksfiltre og vurdere
metoder til fjernelse af arsen. I 2005 blev to projekter rapporteret (Miljøstyrelsen 2005 a,
Miljøstyrelsen 2005 b), og flere af de vandværker, som fik tilladelse til arsenfjernelse på
dette tidspunkt, havde deltaget i disse forsøgsprojekter. Miljøstyrelsens erfaringsopsamling i 2007 (Miljøstyrelsen 2007) viste, at amterne havde vurderet tilsætning af jern(II) til
fjernelse af arsen som uproblematisk, hvilket gav kommunerne anledning til at fortsætte
amternes praksis. I 2009 udgav By- og Landskabsstyrelsen to rapporter og en manual om
arsen i dansk grundvand og drikkevand, som yderligere har forbedret grundlaget for
kommunernes sagsbehandling.
I hele perioden har antallet af sager om organiske mikroforureninger været begrænset, og
der er ingen tegn på stigning over tid. Den hyppigste årsag til disse sager er både før og
efter kommunalreformen forurening af grundvandet med BAM.
Endelig er antallet af sager om etablering af UV-anlæg vokset meget betydeligt fra 2010. I
kapitel 4 foretages en nærmere analyse af de mange sager.

3.4

Det samlede billede – anlæg i drift i 2012

Som led i nærværende projekt er der indsamlet oplysninger om, hvilke anlæg til videregående vandbehandling der er i drift.
Samlet set er der indsamlet oplysninger om tilladelse til etablering af 118 anlæg til videregående vandbehandling. Tilladelserne fordeler sig på vandforsyningens størrelse, som det
fremgår af Tabel 3-6.
Tabel 3-6 Indsamlede tilladelser efter vandforsyningens størrelse. Fornyelser af eksisterende tilladelser
er ikke talt med, så hver sag indgår kun én gang.
Produktion, m3/år

< 80.000

80.000 200.000

200.000 500.000

> 500.000

I alt

a - hovedbestanddele

9

12

8

14

43

20

6

8

2

36

c - organiske mikroforureninger

4

3

2

8

17

d - mikrobiologi

9

0

8

5

22

42

21

26

29

118

b - uorganiske sporstoffer

I alt
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Den årlige produktion er vurderet på basis af oplysninger fra Jupiter, med mindre andre
oplysninger foreligger i det indsamlede materiale. For et enkelt (nu nedlagt) af de 119
vandforsyningsanlæg er der ikke fundet oplysninger om størrelsen af den årlige produktion.
Generelt er tilladelserne jævnt fordelt på de forskellige anlægsstørrelser. Rensning for
grundvandets hovedbestanddele sker såvel på store som på små vandværker, men typerne
af behandling er forskellig. Der er ikke uventet en tendens til, at fjernelse af uorganiske
sporstoffer (arsen) hovedsagelig finder sted på mindre vandværker. Filtre med aktivt kul
findes hovedsagelig på store vandværker, men også på de mindre. UV-anlæggene er dels
tilladt på ganske små vandforsyningsanlæg, dels på mellemstore og store anlæg. Der er
tale om forskellige typer af anlæg, hvilket beskrives i næste kapitel.
Det har ikke været muligt at få oplysninger om driftsstatus for alle anlæg. Der mangler
hovedsagelig oplysninger for anlæg, hvor tilladelsen er givet af amterne, og hovedsagelig
for de mindre anlæg. Status for amternes sager fremgår af bilag 2. Nummerering i bilaget
tjener alene praktiske formål.
Driftsstatus er oplyst for næsten alle kommunernes sager, som det fremgår af bilag 1. For
de vandforsyningsanlæg, hvor oplysninger om driftsstatus ikke foreligger, er der på
grundlag af sagernes oplysninger foretaget en vurdering af, om anlæggene kan antages at
være i drift. Denne vurdering er brugt i opgørelsen nedenfor.
I Tabel 3-7 er der foretaget en opgørelse af, hvor mange af de tilladte anlæg, der er i drift
på tidspunktet for dataindsamlingen i forår og sommer 2012. De anlæg, der ikke er i drift,
omfatter anlæg, der aldrig er bygget, anlæg der endnu ikke er færdige, og anlæg, der er
taget ud af drift.
Tabel 3-7 Anlæg i drift 2012
Produktion, m3/år

< 80.000

80.000 200.000

200.000 500.000

> 500.000

I alt

Årlig behandlet
vandmængde, m3

a - hovedbestanddele

6

8

6

9

29

13.257.000

18

6

6

1

31

3.669.500

c - organiske mikroforureninger

3

0

1

4

8

10.380.000

d - mikrobiologi

3

0

1

2

6

30

14

15

15

76

b - uorganiske sporstoffer

I alt

Det fremgår, at omkring to tredjedele af de 43 tilladte anlæg til behandling for grundvandets hovedbestanddele er i drift i 2012. Stort set alle anlæg med tilladelse til behandling
for aggressiv kuldioxid er fortsat i drift, mens status for andre typer af vandbehandling
varierer.
De 36 anlæg, hvor der er givet tilladelse til behandling for uorganiske sporstoffer, er næsten alle i drift. Nogle få anlæg er taget ud af drift af forskellige årsager, og et enkelt anlæg
er ikke bygget endnu.
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23.317.600
50.474.100

Kun halvdelen af de 17 anlæg, hvor der er givet tilladelse til aktiv kulfiltrering, er i drift.
Tre af anlæggene er aldrig etableret, et er påklaget og under behandling i Natur- og Miljøklagenævnet, og et er under etablering. Tre anlæg er nedlagt. For de sidste to anlæg kendes driftsstatus ikke.
De fleste af de 22 tilladte UV-anlæg er ikke i brug på tidspunktet for indsamling af data.
De anlæg, der er etableret på grund af akutte forureninger, har alle fået midlertidige tilladelser, og de er næsten alle taget ud af drift på nuværende tidspunkt. For anlæg, der er
etableret af andre grunde, er situationen en anden. Fem anlæg er i drift, fem er under
etablering, og to er taget ud af drift.
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4. Kommunernes afgørelser
I dette kapitel foretages en analyse af kommunernes afgørelser i de indsamlede sager.
Sagerne er fortsat opdelt efter årsagen til ansøgningen, som er grupperet efter bilag 1a-1d
i tilsynsbekendtgørelsen:
1a. Drikkevandets hovedbestanddele
1b. Uorganiske sporstoffer
1c. Organiske mikroforureninger
1d. Mikrobiologiske parametre
Denne opdeling afspejler sig i afsnittene i kapitlet, hvor sagerne gennemgås i de fire stofgrupper. For de givne tilladelser ses der på

hvilket/hvilke stoffer, der renses for

rensningsmetoder

kommunens motivation for at give tilladelsen

centrale vilkår i tilladelsen, herunder tidsfrister

eventuelle problemer i forbindelse med rensningen
I beskrivelserne af sagsbehandlingen og vilkårene i tilladelserne er der lagt vægt på særlige forhold, som knytter sig til videregående vandbehandling. I forbindelse med sagsbehandlingen hører kommunerne praktisk taget altid embedslægerne, sådan som bekendtgørelsen om vandindvinding og vandforsyning foreskriver 4, og denne praksis er derfor
ikke beskrevet yderligere nedenfor. Desuden stiller kommunerne krav om, at analyseresultater skal sendes til kommunen – dette fremgår af tilsynsbekendtgørelsen5 og beskrives heller ikke nærmere.
I sager, hvor kommunerne har givet afslag, beskrives kommunens motivation for afslaget.
I bilag 4 findes en kort gennemgang af hver af de indsamlede sager. Sagerne er her grupperet efter tilsynsbekendtgørelsens bilag og derefter sorteret alfabetisk efter region og
kommune.

4.1

Grundvandets hovedbestanddele

I forhold til grundvandets hovedbestanddele forekommer vandkvalitetsproblemerne i
følgende hovedgrupper:

Indhold af aggressiv kuldioxid i forsuret grundvand i Midt- og Vestjylland

Højt indhold af kalk/hårdt vand i Østjylland

Stærkt reduceret vand med indhold af ammonium, svovlbrinte og methan på Sjælland

Indhold af ammonium, fosfor i gamle marine aflejringer i Nord- og Midtjylland

Indhold af NVOC og organisk bundet jern i det nordlige og sydlige Jylland

4
5

Bekendtgørelse nr. 1451 af 11/12/2007 om vandindvinding og vandforsyning, § 9.
Bekendtgørelse nr. BEK nr 1024 af 31/10/2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, § 26.
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Problemer med grundvandets hovedbestanddele skyldes i alle disse tilfælde den naturlige
grundvandskvalitet, og kommunerne har ikke givet afslag på nogen ansøgninger i denne
kategori. Nedenfor gennemgås først tilladelser til neutralisering af aggressiv kuldioxid,
som antalsmæssigt er den største gruppe. Herefter gennemgås tilladelser til vandbehandling for andre hovedbestanddele.
4.1.1
Aggressiv kuldioxid
Kommunerne har givet i alt syv tilladelser til behandling for aggressiv kuldioxid. Der er
tale om seks anlæg med tilsætning af natriumhydroxid og ét anlæg med stripning. En
oversigt over sagerne ses i Tabel 4-1.
Tabel 4-1

Kommunernes tilladelser til behandling for aggressiv kuldioxid på vandværker

Kommune

Vandværk

Behandlingsmetode

Herning

Nordre

Tilsætning af
natriumhydroxid
(ændring fra kalk)

Herning

Hammerum

IkastBrande

Produktion,
m3/år

Begrundelse for tilladelse

Tilladt
periode*

1.800.000

Kommunen vurderer, at anlægget
ikke vil ændre drikkevandets kvalitet.

Permanent

Tilsætning af
natriumhydroxid
(ændring fra kalk)

250.000

Kommunen vurderer, at anlægget
ikke vil ændre drikkevandets kvalitet.

Permanent

Ejstrupholm

Tilsætning af
natriumhydroxid
(ændring fra kalk)

170.000

Kommunen tolker vandforsyningsloven således, at behandlingen ikke
kræver særskilt tilladelse.

Permanent

Lemvig

Engbjerg

Tilsætning af
natriumhydroxid
(anlægsændring)

900.000

Kommunen har ingen yderligere
bemærkninger i sagen.

Permanent

RingkøbingSkjern

Lybæk

Tilsætning af
natriumhydroxid

700.000

Anlægget vil forbedre vandkvaliteten.

Permanent

Silkeborg

Hvinningdal

Tilsætning af
natriumhydroxid

2.700.000

Fornyelse af amtets tilladelse.
Kommunen afventer ansøgning om
permanent tilladelse.

1 år

Kolding

Lunderskov

Stripning
(anlægsændring)

200.000

Kommunen vurderer, at anlægget
kan sikre en god drikkevandskvalitet i fremtiden.

Permanent

* Ved permanent tilladelse forstås en tilladelse, som tidsmæssigt følger vandværkets indvindingstilladelse.

Sagsbehandlingen i sager om neutralisering af aggressiv kuldioxid bærer præg af, at de
fleste kommuner ikke betragter vandbehandlingen som videregående. Ifølge § 14, stk. 3,
nr. 3 i bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning kræves således ikke
udarbejdet en særskilt redegørelse, hvis vandet alene behandles ved neutralisering af
aggressivt kuldioxid. Aggressiv kuldioxid er endvidere et udbredt problem i grundvandet i
visse områder, og der er derfor normalt ikke behov for at udrede årsagssammenhængene i
forbindelse med behandlingen af ansøgningerne. Der er som hovedregel givet
permanente tilladelser, som tidsmæssigt følger vandværkets indvindingstilladelse. Den 1årige tilladelse til Hvinningdal Vandværk er en fornyelse af Århus Amts 2-årige tilladelse,
og kommunen oplyser, at de forventer at skulle behandle en ansøgning om permanent
tilladelse.
Tilladelserne i Herning, Ikast-Brande, Lemvig og Kolding Kommuner er alle ændringer af
anlæg, som amterne tidligere har givet tilladelse til, men disse tilladelser er ikke tidligere
indsamlet. De fem vandværker har alle tidligere anvendt kalk til neutralisering af aggres-
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siv kuldioxid. Flere af vandværkerne anfører, at lud er lettere at styre og mindre krævende
for personalet. Engbjerg Vandværk tilføjer, at der er en forureningsrisiko fra Akdolit, som
har været anvendt hidtil. Lunderskov Vandværk har forud for ansøgningen kørt et forsøgsanlæg, som har givet gode resultater.
I de fleste af sagerne er der således tale om fornyelser af tilladelser fra amterne eller ændring af behandlingsmetoden i forhold til en tilladelse, som tidligere er meddelt af et amt.
Kun to af kommunerne har stillet krav om supplerende analyseprogram i forbindelse med
etablering af det nye vandbehandlingsanlæg. Ringkøbing-Skjern og Lemvig Kommuner
stiller krav om supplerende analyser for tungmetaller mv. tre gange det første år, herefter
én gang om året. Lemvig Kommune kræver desuden analyse for supplerende parametre
ved kontrol på ledningsnet.
I tilladelser til etablering af anlæg med tilsætning af lud stiller alle kommunerne detaljerede krav til anlægget og driften. Vilkårene omfatter krav vedrørende:

urenheder i luden og dokumentation for dette

indretning af anlægget med dobbeltvæg, døgnovervågning og alarm, herunder sikring
mod fejldosering

årlig afprøvning af overvågningsanlægget

driftsjournaler, som skal opbevares mindst 5 år og forelægges tilsynsmyndigheden på
forlangende.
For stripningsanlægget på Lunderskov Vandværk er der færre specielle vilkår. Kolding
kommune forlanger dog, at vandet fra de nye dele af vandværket først må ledes ud på
ledningsnettet, når samtlige kvalitetskrav, som vandbehandlingsdelen har indflydelse på,
er overholdt.
4.1.2
Øvrige hovedbestanddele
Kommunerne har givet i alt 11 tilladelser til behandling for grundvandets øvrige hovedbestanddele. En oversigt over sagerne ses i Tabel 4-2.
Tabel 4-2 Kommunernes tilladelser til behandling for øvrige hovedbestanddele
Kommune

Vandværk

Behandlingsmetode

Produktion
m3/år

Begrundelse for tilladelse

Tilladt
periode*

Tåning
Vandværk

Magnetisk
vandbehandling

7.000

Kommunen har ingen indvendinger, da der er fordele ved at opløse
kalkbelægninger.

Permanent

170.000

Projektet vil bidrage positivt til at
opretholde en god og stabil vandforsyning.

Permanent

Kalk/hårdhed
Skanderborg

Ammonium, svovlbrinte og methan
Odsherred

GHT's
vandværk

Microdrop

Faxe

Orup Vandværk

Tilsætning af
saltsyre og
permanganat

60.000

Kommunen vurderer, at ændringerne vil forbedre vandbehandlingen.

4 måneder

Vordingborg

Kalvehave
vandværk

Tilsætning af
hydrogen-peroxid

125.000

Det vurderes, at der ikke er væsentlige risici i forhold til vandkvaliteten.

Permanent
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Kommune

Vandværk

Behandlingsmetode

Produktion
m3/år

Begrundelse for tilladelse

Tilladt
periode*

Fosfor og ammonium
Hjørring

Bredkær
Vandværk

Tilsætning af
jern(II) og
natriumhydroxid

800.000

Kommunen vurderer, at tilsætningen af jern(II) er uproblematisk, og at anlægget er sikkert.

10 år

RingkøbingSkjern

Vandværk
Øst

Tilsætning af
jernholdigt
kemikalie

250.000

Kommunen vurderer, at tilsætning
af jern ikke vil påvirke kvaliteten
af drikkevandet i negativ retning.

4 måneder

5.000

Det er nødvendigt at gøre noget
for at få bedre drikkevand.

3 år

NVOC og organisk bundet jern mm.
Kalundborg

Sejerby
Vandværk

Nanofiltrering

Frederikshavn

Skagen ny
vandværk

Iltning, koagulering, membranfiltre-ring,
UV mm.

1.500.000

Hensyn til bæredygtig indvinding
og levering af tilfredsstillende
vandkvalitet.

Permanent

Tønder

Døstrup
Vandværk

Tilsætning af
polyaluminiumhydroxid-kloridsulfat

100.000

Lovliggørelse af eksisterende anlæg. Vandværket planlægger ny
kildeplads.

3 år

Fanø

Fanø
Vandværk

Tilsætning af
polyaluminiumklorid og soda

500.000

Kommunen vurderer at metoden
ikke vil medføre overskridelser af
grænseværdierne.

Permanent

Varde

Vejers
Strand
Vandværk

Tilsætning af
polyaluminiumklorid

100.000

Kommunen vurderer, at kemikalierne er acceptable, og at grænseværdi for aluminium kan overholdes.

Permanent

* Ved permanent tilladelse forstås en tilladelse, som tidsmæssigt følger vandværkets indvindingstilladelse.

Kalk/hårdhed
Der er kun indsamlet en enkelt sag om behandling for kalk/hårdhed, og her er der ansøgt
om magnetisk vandbehandling. Metoden anses for uskadelig, men der er tvivl om, hvor
effektiv den er.
Skanderborg Kommune har stillet vilkår om, at der inden næste generalforsamling skal
laves en forbrugerundersøgelse for at belyse, om anlægget har haft effekt. Herefter tages
spørgsmålet om fortsat behandling op på generalforsamlingen.
Haderslev Kommune oplyser, at de har modtaget ansøgninger om etablering af anlæg
med ultralyd til behandling af hårdhed på afgang vandværk fra to vandværker.
Ammonium, svovlbrinte og methan
Til behandling af stærkt reduceret vand med indhold af ammonium, svovlbrinte og
methan er der ansøgt om tre forskellige metoder:

Microdrop anlæg, som er en kraftig beluftning,

Efter en INKA-belufter (som allerede findes) justeres pH med saltsyre, og rester af
svovlbrinte fjernes ved tilsætning af permanganat

Tilsætning af hydrogenperoxid, som oxiderer de pågældende forbindelser.
Tilladelsen til etablering af Microdrop anlæg på GHT's Vandværk i Odsherrede er givet
sammen med tilladelse til en ombygning og renovering af vandværket og betragtes af
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vandværket som et forsøg. Der er ikke stillet særlige vilkår, og der foreligger endnu ingen
driftserfaringer.
Tilladelsen til forsøg med justering af pH med saltsyre og dosering af permanganat på
Orup Vandværk i Faxe Kommune er givet på baggrund af en række forsøg med vandbehandlingen. Vandværket har allerede en INKA-belufter, men rester af svovlbrinte har
givet anledning til kim i filtrene, og udfældning af kalk i filtrene har ført til vanskeligheder
med at omsætte ammonium og nitrat. Der er ansøgt om en forsøgsperiode på 10 uger,
hvorefter der vil blive taget stilling til en eventuel permanent løsning. Vandværket har
også forhøjet fluorid, som kommunen henstiller til, at der fortsat arbejdes på at nedbringe.
Tilladelsen til tilsætning af hydrogenperoxid (H2O2, brintoverilte) på Kalvehave Vandværk er givet sammen med tilladelse til udførelse af en ny boring og en fornyelse af vandværkets indvindingstilladelse med 30 år. Vandværket ønskede at udskifte en INKA-belufter, da den medførte, at vandet blev meget kalkfældende, og i øvrigt brugte meget energi.
Doseringsanlægget tilknyttes en boring med højt indhold af svovlbrinte. Vordingborg
Kommune fik en konsulent til at vurdere det foreslåede anlæg og har givet tilladelsen på
baggrund af dennes vurderinger. Vilkårene omfatter krav vedrørende:

indkøring og justering af anlægget og orientering af kommunen

overvågning af dosering

redoxpotentiale og koncentration af ilt i det behandlede vand

døgnovervågning med alarm

sikring mod overdosering

mærkning af opbevaring af hydrogenperoxid af hensyn til beredskab.
Fosfor og ammonium
Til behandling for fosfor og ammonium er der søgt om fældning ved tilsætning af jern(II)
på to vandværker, i det ene tilfælde med efterfølgende justering af pH ved hjælp af natriumhydroxid.
Bredkær kildeplads i Hjørring Kommune er etableret som aflastning for den forureningsramte Bagterp kildeplads (se afsnit 4.3), men grundvandet har et naturligt højt indhold af
fosfor og ammonium, som kræver supplerende behandling. Forsøgsanlæg har vist, at fosfor kan fældes med jern(II), og at jerntilsætningen som sekundær effekt stimulerer opbygningen af en nitrificerende flora i filteret. Den øgede omsætning af ammonium fører imidlertid til et fald i pH, som kræver efterfølgende justering. Natriumhydroxid tilsættes flowproportionalt og styres derudover efter fastholdt pH i rentvandet. Kommunen har endvidere vurderet risikoen og eventuelle konsekvenser ved fejldosering af natriumhydroxid.
Særlige vilkår omfatter:

Kontrol for uorganiske sporstoffer en gang om året, det første år dog tre gange.

Driftsjournal.

Automatisk afbryder, hvis grænseværdien for pH overskrides.

Uafhængig kontrol af mængden af natriumhydroxid i buffertanken.

Krav til renhed af kemikalier.
Anlægget på Vandværk Øst i Skjern er et fuldskalaforsøg, som skal vise, om jernklorid
eller jernsulfat virker bedst. Efter gennemførelse af forsøget vil der blive sendt ansøgning
om permanent tilladelse. I den forbindelse skal vandværket sende supplerende oplysninger, jf. bekendtgørelse 1451 § 14. Der er stillet krav om analyseprogram for hvert af de fem
forsøg: før start, dagen efter start samt hver uge. Rapportering skal sendes til RingkøbingSkjern Kommune senest 6 måneder efter forsøgets afslutning. Tilladelsen er påklaget, se
afsnit 5.3.2.
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NVOC og organisk bundet jern mm.
Til rensning for NVOC og organisk bundet jern er der søgt om flokkulering med polyaluminiumklorid, eventuelt med efterfølgende pH-justering med natriumhydroxid, i tre
tilfælde.
På Skagen ny Vandværk er der søgt om en kompliceret proces med iltning, koagulering,
membranfiltrering og UV-belysning. Dette anlæg er dog ikke etableret. Det samme gælder
et anlæg, hvor Kalundborg Kommune har givet tilladelse til nanofiltrering på Sejerø, hvor
et vandværk har problemer med såvel saltvandspåvirkning som organisk stof. Begge disse
tilladelser ligger i øvrigt i forlængelse af amternes sagsbehandling, jf. afsnit 5.2.
Kalundborg Kommune oplyser imidlertid, at de er i færd med at behandle en ansøgning
om tilladelse til et nyt vandværk på Sejerø, hvor der er ansøgt om et fleksibelt anlæg til
omvendt osmose, som anvendes til afsaltning, når der er behov for det. Det nye vandværk
skal erstatte de tidligere fem vandværker på øen og altså stå for hele den almene vandforsyning. Det er velkendt, at den ferske grundvandsressource på Sejerø er meget begrænset,
og at der ofte også er et højt indhold af NVOC i grundvandet. Såvel vandværkerne som
kommunerne og Vestsjællands Amt har i en lang årrække arbejdet på en fremtidssikring
af vandforsyningen.
De tre tilladelser til flokkulering er alle givet i det sydvestligste Jylland. Der anvendes
henholdsvis polyaluminiumklorid under handelsnavnet PAX-15 og polyaluminiumhydroxidkloridsulfat under handelsnavnet SACHTOKLAR. De to tilladelser på Fanø og ved
Vejers Strand er anlæg, der tidligere har været behandlet af Ribe Amt, mens der i Døstrup
er der tale om lovliggørelse af et eksisterende anlæg.
I de to sager, som tidligere har været behandlet af Ribe Amt, har kommunerne foretaget
en vurdering af indvindingsmulighederne, råvandskvaliteten, erfaringerne med vandbehandlingen, kemikaliernes kvalitet, doseringsanlæg og konsekvenserne af den foreslåede
vandbehandling. Vilkårene i disse sager omfatter:

Analyser for aluminium ved afgang vandværk henholdsvis to og fire gange om året.

Driftsjournal.

Krav til renhed af stoffet og dokumentation.
På Døstrup Vandværk i Tønder Kommune har embedslægen forlangt, at det skulle undersøges, om der var alternativer til kemikalietilsætning. Forskellige tiltag blev forsøgt, uden
at problemet blev løst, herunder sløjfning af den nederste del af indvindingsboringernes
filtre og udjævning af indvindingen. Herefter blev der givet tilladelse på (bl.a.) følgende
vilkår:

Analyser for aluminium.

Driftsjournalerne skal månedlig indsendes til kommunen.

Vandværket løbende informerer sig om mulige løsninger, hvor simpel vandbehandling kan afhjælpe problemet med det brune vand.
I to af sagerne foreligger der mere detaljerede oplysninger om driftserfaringer med henholdsvis tilsætning af kaliumpermanganat og flokkulering med aluminiumsalte.
Fanø Vandværk har siden 1991 anvendt fældning af NVOC og organisk bundet jern ved
dosering af polyaluminiumklorid. På grund af en vedvarende mindre overskridelse af
kravet til aluminium blev denne metode taget ud af brug og erstattet af tilsætning af kaliumpermanganat i forfiltrene i 2009. I 2010 oplevede vandværket imidlertid en kraftig
bakterievækst i vandværkets forfiltre med markante overskridelser af både kim-22 og
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kim-37. Det blev vurderet, at det tilsatte kaliumpermanganat har ageret som katalysator
for denne bakterievækst. Vandværket ønskede derfor at gå tilbage til dosering af polyaluminiumklorid. Da opløseligheden af aluminium er pH-afhængig, er det vurderet, at regulering af pH med natriumhydroxid ved tilgang til rentvandsbeholder kan forebygge overskridelserne af kravet til aluminium ved afgang vandværk. Siden tilladelsen blev givet, har
vandværket kun haft en enkelt overskridelse af aluminium, som tidsmæssigt svarer til
indkøring af anlægget.
Vejers Strand Vandværk har siden 1993 doseret kaliumpermanganat til vandværksvandet
på grund af for høje indhold af methan, NVOC og jern. Efter skærpelse af kravene til turbiditet og farvetal i 2003 kunne vandværket ikke længere overholde disse. Vandværket
blev ombygget i 2007, men i perioder var tilbageholdelsen af jern i vandværkets filtre
dårlig. Der tilsættes nu polyaluminiumklorid. Efter justering af doseringen er der ikke
problemer med for højt indhold af aluminium i afgangsvandet fra vandværket. Doseringen styres p.t. ikke efter vandmængden, men vandværket overvejer det, og embedslægen
anbefaler det.
I den tidligere opgørelse (2007) indgik tre tilladelser til tilsætning af kaliumpermanganat
til behandling af huminbundet jern, mangan, ammonium, lugt og smag. Kommunerne
har ikke behandlet tilsvarende sager, og i opgørelsen af sagernes status kan det konstateres, at ingen af de pågældende tre anlæg er i drift.

4.2

Uorganiske sporstoffer

Vandforsyningernes ansøgninger om vandbehandling på grund af uorganiske sporstoffer
handler i næsten alle tilfælde om rensning for arsen. Kun en enkelt af sagerne drejer sig
om nikkel. Stofferne forekommer naturligt i grundvandsmagasinerne, men frigivelsen af
nikkel er indvindingsbetinget, hvilket normalt ikke er den væsentligste årsag, når det
gælder arsen.
4.2.1
Arsen
Kommunerne har i alt behandlet 30 ansøgninger om tilladelse til rensning for arsen på
vandværkerne. Der er kun givet ét afslag på ansøgningerne – de resterende har resulteret
i tilladelser. En oversigt over disse sager er givet i Tabel 4-3.
Tabel 4-3 Kommunernes afgørelser i sager om rensning for arsen
Kommune

Vandværk

Behandlingsmetode

Produktion
m3/år

Begrundelse

Tilladt
periode*

Odder

Hundslund
Vandværk

Adsorptionsfilter med
jernoxid

50.000

Vandværket kan ikke overholde de
gældende krav til arsen.

5 år

Jammerbugt

Ellidsbøl
Vandværk

Adsorptionsfilter med
jernoxid

300.000

Kommunen forventer, at vandværket
vil kunne overholde alle grænseværdier.

6 år

Jammerbugt

Svinkløv
Vandværk

Adsorptionsfilter med
jernoxid

15.000

Vandværket kan ikke overholde
grænseværdien for arsen i drikkevand.

6 år

Jammerbugt

Moseby
Vandværk

Adsorptionsfilter med
jernoxid

30.000

Vandværket kan ikke overholde
grænseværdien for arsen i drikkevand.

6 år

Videregående vandbehandling

41

Kommune

Vandværk

Behandlingsmetode

Begrundelse

Tilladt
periode*

Jammerbugt

Thorup
Strand Vestre Vandværk

Adsorptionsfilter med
jernoxid

1.500

Vandværket skal overholde kravene
til drikkevand.

6 år

Thisted

Gettrup
Vandværk

Adsorptionsfilter med
jernoxid

60.000

Ingen.

6 år

Lolland

Sandby
Vandværk

Adsorptionsfilter med
jernoxid

70.000

Kommunen vurderer, at anlægget vil
kunne bringe arsenindholdet ned
under grænseværdien.

Permanent

FaaborgMidtfyn

Sdr. Nærå
Vandværk

Adsorptionsfilter med
jernoxid

100.000

En tilladelse vil være i strid med
kommuneplanen. Kommunen finder,
at der er alternative muligheder.

Afslag

Nordfyns

Skovsgårde
og omegns
vandværk

Jerngranulat i
efterfilteret

60.000

Kommunen finder det fornuftigt at
afprøve, om fjernelsen af arsen kan
optimeres ved hjælp af jerngranulat.

1 år

Lolland

Borresminde
Vandværk

Jerngranulat i
toppen af
efterfiltre

40.000

Det er nødvendigt med avanceret
vandbehandling til fjernelse af arsen.

Permanent

Stevns

Haarlev
vandværk

Jerngranulat i
toppen af filtre

225.000

Ingen

Permanent

Lolland

Utterslev Kastager
Vandværk

Microdrop og
jernspåner

20.000

For at overholde grænseværdien for
arsen må vandværket benytte sig af
avanceret vandbehandling.

Permanent

Randers

Bjergby
Søndre
Vandværk

Microdrop og
jernspåner

9.000

Det er væsentligt at løse problemerne med vandkvaliteten.

5 år

Skanderborg

Høver Vandværk

Tilsætning af
jernklorid

14.000

Forbrugerne vil få en bedre vandkvalitet.

Permanent

Skanderborg

Galten
Vandværk

Tilsætning af
jernklorid

300.000

Forbrugerne vil få en bedre vandkvalitet.

3 år

Viborg

Tindbæk
Vandværk

Tilsætning af
jernklorid

45.000

Kommunen vurderer at ansøgningen
er velbegrundet, og at anlægget vil
give en tilfredsstillende
rentvandskvalitet.

3 år

Aarhus

Åboværket

Tilsætning af
jernklorid

1.500.000

Ressourcen vil kunne udnyttes bedre
med arsenfjernelse.

3 år

Aalborg

Gistrup
Vandværk

Tilsætning af
jernklorid

45.000

Tilsætning af jernklorid er uproblematisk og giver ikke anledning til
vandkvalitetsproblemer.

Permanent

Faxe

Kongsted
Vandværk

Tilsætning af
jernklorid

90.000

Der er naturligt højt arsenindhold i
grundvandet i området.

5 måneder

Lolland

Nakskov
Vandværk

Tilsætning af
jernklorid

750.000

Metoden er velunderbygget og velegnet til at reducere arsenindholdet.

2 år

Næstved

Gelsted
Vandværk

Tilsætning af
jernklorid

80.000

Det forventes, at anlægget kan nedbringe arsenindholdet til under
grænseværdien, uden at nitrifikation
hæmmes.

Permanent
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Produktion
m3/år

Kommune

Vandværk

Behandlingsmetode

Næstved

Ravnstrup
Vandværk

Tilsætning af
jernklorid

Assens

Aarup Vandværk

Assens

Produktion
m3/år

Begrundelse

Tilladt
periode*

17.000

Det forventes, at anlægget kan nedbringe arsenindholdet til under
grænseværdien, uden at nitrifikation
hæmmes.

Permanent

Tilsætning af
jernklorid

200.000

Kommunen finder ansøgningen velbegrundet og vurderer, at anlægget
vil give en tilfredsstillende vandkvalitet.

3 år

Kerte og
Omegns
Vandværk

Tilsætning af
jernklorid

75.000

Kommunen finder ansøgningen velbegrundet og vurderer, at anlægget
vil give en tilfredsstillende vandkvalitet.

3 år

Middelfart

Ejby vandværk

Tilsætning af
jernklorid

230.000

Da arsen er til stede af naturlige
årsager, kan der gives tilladelse til
fjernelse af det.

6 år

Hedensted

Korning
Vandværk

Tilsætning af
jernsulfat

30.000

Kommunen vurderer, at vandbehandlingsanlægget vil kunne reducere arsenindholdet til under drikkevandskravet.

3 år

Hedensted

Palsgaard
Vandværk

Tilsætning af
jernsulfat

160.000

Kommunen vurderer, at vandbehandlingsanlægget vil kunne reducere arsenindholdet til under drikkevandskravet.

3 år

Randers

Spentrup
Vandværk

Tilsætning af
jernsulfat

150.000

Anlægget fungerer tilfredsstillende.
Fornyelse af tilladelse fra 2005.

Permanent

Aarhus

HarlevFramlev
Kalundborgværket

Tilsætning af
jernsulfat

50.000

Tilladelsen er udløbet.
Fornyelse af tilladelse fra 2007.

Permanent

Næstved

Holmegaard
Glasværk
Vandværk

Tilsætning af
jernsulfat

150.000

Det forventes, at anlægget kan nedbringe arsenindholdet til under
grænseværdien, uden at nitrifikation
hæmmes.

Permanent

* Ved permanent tilladelse forstås en tilladelse, som tidsmæssigt følger vandværkets indvindingstilladelse.

Ud over de nævnte sager er der indsamlet oplysninger om en sag fra Nørre Aaby Vandværk i Middelfart Kommune, som er i drift på baggrund af en udløbet tilladelse fra Fyns
Amt samt en dispensation fra kommunen. Sagen er taget med i bilag 4.
Efter grænseværdien for arsen i drikkevand i 2003 blev sat ned fra 50 µg/l til 5 µg/l ved
indgang til ejendom og 10 µg/l ved forbrugerens taphane, havde et stort antal vandværker
problemer med at overholde kravet. Omfanget af problemet blev undersøgt på basis af
analyseresultater i Jupiter databasen, hvor det blev opgjort, at 100 anlæg leverede drikkevand med arsenindhold over 5 µg/l, heraf 21 anlæg mere end 10 µg/l. Vandværkerne har
søgt at løse problemerne med en række forskellige løsninger, som ikke omfatter videregående vandbehandling, herunder ændring af indvindingsstrategi, udførelse af nye boringer
eller sløjfning af et reaktionsbassin (By- og Landskabsstyrelsen, 2009 c). I de tilfælde,
hvor disse løsninger ikke har kunnet løse problemerne, står valget mellem at få forsyning
fra et andet vandværk – hvis det er muligt – eller at anvende videregående vandbehandling. Dette er baggrunden for det store antal sager om arsenrensning i perioden.
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Der er betydelig forskel på, hvordan kommunerne beskriver sagsbehandlingen og begrundelser i selve tilladelserne. Det er dog ikke nødvendigvis udtryk for, at kommunerne
ikke har inddraget en række forhold i deres afgørelse. De vurderinger og begrundelser,
som er beskrevet i tilladelserne, omfatter følgende forhold:

Vurdering af arsenindholdet i såvel råvand som drikkevand, herunder udvikling i
koncentrationerne, indgår oftest.

At arsenindholdet forekommer naturligt i grundvandet i området, og at jernindholdet
er for lavt til, at der opnås tilstrækkelig fjernelse i almindelig vandbehandling, nævnes hyppigt.

Erfaringer med den ansøgte behandlingsmetode, enten fra forsøgsanlæg, fra andre
anlæg i kommunen, eller fra litteraturen, inddrages ofte.

Muligheder for alternativ forsyning er vurderet i nogle tilfælde, men ofte er der ikke
muligheder for hverken ny indvinding eller forsyning fra andre vandværker. Der ses
dog også eksempler på, at der er givet tilladelse på trods af, at der umiddelbart kan
forsynes fra andet vandværk.

Kun få kommuner beskriver planmæssige forhold. Ofte er tilladelserne en afvigelse
fra vandforsyningsplanernes generelle bestemmelser, men hensynet til decentral forsyning vejer tungere. Andre kommuner skriver, at tilladelsen er i overensstemmelse
med vandforsyningsplan og/eller kommuneplan.

Kun en enkelt tilladelse indeholder en vurdering af, at tilslutning til andet vandværk
vil være uforholdsmæssigt dyrt.

Fastholdelse af kildepladser og bæredygtig indvinding nævnes sjældent som begrundelse.
Kommunerne har i vidt omfang valgt at basere deres tilladelser til arsenfjernelse ved
jerntilsætning på tilsvarende tilladelser fra amterne, og vilkårene i tilladelserne ligner
derfor ofte hinanden. Der anvendes dog flere forskellige paradigmer. Vilkårene omfatter
ofte følgende:

Tilrettelæggelse af en indvindingsstrategi, der sikrer et ensartet arsenindhold i råvandet.

Krav til styring af dosering.

Krav til renhed af tilsatte kemikalier og maksimal dosering, henholdsvis det anvendte
filtermateriale.

Krav til lager af kemikalier.

Alarmanordning el. lign. til sikring mod overdosering.

Driftsansvarlig samt mindst en anden person skal have nøje kendskab til betjening af
hele processen.

Årligt eftersyn af anlægget.

Vandværket skal orientere forbrugerne.

Krav til bortskaffelse af okkerslam og brugte filtermaterialer anføres somme tider
som vilkår, i andre tilfælde henvises blot til gældende regler.
Næsten alle kommuner stiller desuden vilkår om udvidede analyseprogrammer. Der er
typisk tale om

Analyse for bakteriologi og metaller før anlægget sættes i drift og efter indkøring.

Arsenanalyse efter 3, 6 og 12 måneders drift samt ved efterfølgende obligatorisk begrænset kontrol.
Ved forsøgsanlæg tilrettelægges et detaljeret analyseprogram, som sikrer, at resultaterne
af forsøget dokumenteres.
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I tilladelser til anvendelse af jerngranulat stilles desuden vilkår om, at jerngranulatet skal
udskiftes, når en bestemt arsenkoncentrationen er nået i drikkevandet, typisk 4 eller 4,5
µg/l.
I tilladelser til Microdrop ses det, at erfaringerne med denne metode er begrænset. Kommunerne stiller derfor supplerende krav om analyser.
I den tidligere opgørelse (Miljøstyrelsen, 2007) indgik alene anlæg med dosering af
jern(II) i form af jernklorid eller jernsulfat. Der er fortsat givet mange tilladelser til denne
anlægstype, og anlæggene kører efter alt at dømme uden problemer. Anvendelsen af jerngranulat til arsenfjernelse er ny. For de anlæg, hvor der foreligger oplysninger om driftserfaringer, er det oplyst, at anlæggene fungerer efter hensigten.
For det ene af de to Microdrop-anlæg oplyser kommunen, at anlægget ikke kan fjerne
arsen ned til under grænseværdierne, og vandværket vil derfor opsige aftalen med
Microdrop. For det andet anlæg oplyser kommunen, at der er behov for at følge vandkvaliteten tæt.
Afslag
Faaborg-Midtfyns Kommune har givet afslag til et Sdr. Nærå Vandværk på ansøgningen
om tilladelse til etablering af et adsorptionsfilter med jernoxid. Kommunen har i sagen
vurderet, at råvandets indhold af arsen er naturgivent, og at overskridelserne af kravene
til drikkevand er forholdsvis små. Kommunen vurderer imidlertid også, at det er usikkert,
om der kan findes vand med mindre indhold af arsen i området og bemærker, at den
statslige grundvandskortlægning endnu ikke er afsluttet i området. Videregående vandbehandling er i strid med kommuneplanen, og vandværket kan umiddelbart tilsluttes
anden forsyning, hvilket er årsagen til, at der er givet afslag på ansøgningen. Kommunen
har endvidere foretaget en økonomisk vurdering af forskellige alternativer.
Vandværket har påklaget afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet, men kommunen
oplyser, at vandværket nu er nedlagt, boringerne vil blive sløjfet, og området forsynes nu
fra den kommunale forsyning.
4.2.2
Nikkel
Brøndby Kommune har i 2007 givet Brøndby Vandforsyning en 10-årig forlængelse af
amtets tilladelse til rensning for nikkel på Brøndbyøster Vandværk. Vilkårene i tilladelsen
er ikke ændret. Nikkelrensningsanlægget er p.t. ikke i drift. Det er oplyst, at anlægget er
dyrt i drift, og vandværket har igennem en årrække arbejdet på at forbedre råvandskvaliteten. En ny boring er taget i brug og har tilsyneladende overflødiggjort fluid bed-reaktoren. Brøndby Vandforsynings egen indvinding suppleres i øvrigt med leveret vand fra
Københavns Energi.

4.3

Organiske mikroforureninger

Kommunerne har i alt behandlet 10 sager om rensning for organiske mikroforureninger. I
fem tilfælde er der tale om rensning for BAM, ét vandværk har både klorerede opløsningsmidler og BAM, og fire forsyninger ønsker at rense for klorerede opløsningsmidler.
Til fjernelse af BAM anvendes udelukkende aktivt kulfilter, mens rensningen for klorerede opløsningsmidler også kan ske ved en kraftig beluftning (stripning). Kommunerne
har givet ni tilladelser og et afslag, som det fremgår af Tabel 4-4.
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Tabel 4-4 Kommunernes afgørelser i sager om rensning af drikkevandet for organiske mikroforureninger
Kommune

Vandværk

Behandlingsmetode

Produktion
m3/år

Begrundelse

Tilladt
periode

Hvidovre

Hvidovre
Vandværk

Kulfilter og UV

925.000

Kulfiltrene har fungeret efter hensigten siden 1998. Der forventes
fortsat indhold af BAM i de kommende år.

5 år

Odder

Gylling
Vandværk

Kulfilter og UV

102.000

Vandværket er påbudt tilslutning til
Odder Vandværk. Området er ikke
attraktivt til vandindvinding.

Afslag

Hjørring

Bagterp
Vandværk

Kulfilter og UV

1.600.000

Overskridelser af grænseværdien for
BAM i afgangsvandet, selvom de
mindst forurenede boringer bruges.

5 år 9
måneder

Svendborg

Landet
Vandværk

Kulfilter og UV

60.000

Vindeby Vandværk skal fremover
overtage en del af forsyningen, men
der er fortsat behov for vandværkets
eget vand.

5 år

Ærø

Marstal
Vandværk

Kulfilter og UV

50.000

Tilladelsen er en forudsætning for, at
ressourcen ved Marstal kan udnyttes
forsvarligt.

5 år

BAM

BAM og klorerede opløsningsmidler
Gladsaxe

Bagsværd
Vandværk

Kulfilter og UV

1.220.000

Ikke anført specifikt.

5 år

2.500.000

Kommunen har som mål, at der kan
indvindes drikkevand uden kulfiltrering. Indholdet forventes at falde.

5 år

Klorerede opløsningsmidler
Frederiksberg

Frederiksberg
Vandværk

Kulfilter og UV

Glostrup

Glostrup
Vand A/S

Kulfilter, forsøgsanlæg

87.600

Fastholdelse af indvinding af drikkevand i Vestskoven og beskyttelse af
andre indvindinger.

14 måneder

Høje Taastrup

SoderupVadsby
Vandværk

Afstripningsanlæg

10.000

Påbud om forbedring af vandkvaliteten af 9. december 2009.

5 år

Ishøj

Solhøj
kildeplads

Afstripningsanlæg med
kulsyre-dosering

5.000.000

Ingen ændring for ressourcen, da der
allerede afværgepumpes. Bedre
udnyttelse af ressourcen.

10 år

De tre tilladelserne til Hvidovre, Landet og Frederiksberg Vandforsyning er fornyelser af
tilladelser, som tidligere er behandlet af et amt. Bagsværd og Bagterp Vandværker har tidligere fået afslag fra amtet på ansøgninger om etablering af aktivt kulfilter, men afslagene
er blevet ophævet ved en klageinstans. Disse sager er beskrevet nærmere i afsnit 5.2. I alle
sager har kommunerne foretaget indgående vurderinger af forholdene som grundlag for
afgørelserne.
Følgende forhold er beskrevet i tilladelserne:

Tilladelserne bygger alle på et omfattende materiale, hovedsagelig leveret af ansøgerne, men i mange tilfælde har kommunerne indhentet supplerende oplysninger og
evt. fået foretaget egne vurderinger hos konsulenter.
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Alle kommuner har vurderet koncentrationerne af forurening og den tidsmæssige
udvikling. Nye anlæg etableres oftest på grund af varierende eller stigende forureningsniveauer, hvor der i de sager, som fornys, er tale om faldende niveauer.

For forureninger med BAM er kilden ikke kendt, mens der i fire af sagerne om klorerede opløsningsmidler er foretaget vurdering af kilderne til forureningen. I tre af tilfældene er der tale om en kendt kilde, hvor der afværges.

Tilladelser til kulfilteranlæggene er givet på baggrund af gode driftserfaringer fra
samme eller andre anlæg.

Tilladelse til det ene afstripningsanlæg er givet på baggrund af et pilotanlæg.

Kun Gladsaxe Kommune har vurderet alternative behandlingsmetoder.

Mulighederne for at finde rene ressourcer eller forsyne området fra andre vandværker er vurderet i alle tilfælde. I to tilfælde er det ikke muligt at skaffe vand fra andre
ressourcer. Ét vandværk vil delvis blive forsynet fra et nabovandværk i fremtiden. De
resterende seks anlæg ligger alle i Region Hovedstaden, hvor der er et stort pres på
vandressourcen, og hvor der derfor er ønske om at opretholde den eksisterende indvinding så vidt muligt.

Planmæssige forhold er vurderet i de fleste sager. De fleste tilladelser er givet i
overensstemmelse med eksisterende planer, eller i hvert fald ikke i modstrid med
disse.

Økonomiske forhold i forhold til alternativerne er kun beskrevet i to af sagerne.

Flere kommuner angiver, at der under alle omstændigheder skal pumpes på de
pågældende anlæg, og at det vil være ressourcespild at bortlede vandet. Indvinding
vil alt andet lige sikre en hurtigere fjernelse af forureningen.
I ét tilfælde vurderer kommunen stripningsanlægget som en ekstra beluftning, dvs. inden
for rammerne af normal vandbehandling.
I tilladelser til rensning for BAM i aktivt kulfilter er der typisk stillet følgende vilkår:

Årlige analyser af BAM i samtlige boringer.

Analyse for BAM/pesticider ved tilløb til kulfiltre hver 3. eller 6. måned

Analyse for BAM ved afløb kulfilter hver 3. eller 6. måned.

Bakteriologiske analyser ved afgang fra UV-anlæg månedligt/hver 3. måned samt i
forbindelse med kulskift samt evt. før UV-anlæg.

Specifikke krav vedrørende monitering af gennembrud i kulfilteret og udskiftning af
kul.

Årlig rapportering til kommunen.
På Ærø Vandværk stiller Svendborg Kommune vilkår om, at hvis indholdet af pesticider i
det blandede råvand falder til et stabilt niveau under grænseværdien, skal anlægget hurtigst muligt tages ud af drift.
Vilkårene i tilladelser til rensning for klorerede opløsningsmidler i kulfilter er generelt
tilsvarende. Ved nye anlæg stilles desuden krav om supplerende kontroller under indkøring. For forsøgsanlægget er der stillet krav om supplerende rapportering til kommunen.
Denne tilladelse er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, se afsnit 5.3.2.
I de sager, hvor der foreligger oplysninger om driften, er det oplyst, at kulfilteranlæggene
kører godt og driftsikkert, og at de fungerer som de skal.
For de to anlæg til stripning er der tilsvarende stillet krav om analyser ved afgang vandværk og om bakteriologiske analyser. Kommunerne vurderer løbende analyseresultaterne, herunder om der er behov for justering af analyseprogrammet.
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For anlægget på Soderup-Vadsby Vandværk er det oplyst, at anlægget har reduceret indholdet af klorerede opløsningsmidler til under gældende kvalitetskrav. Beluftningen har
dog resulteret i en kraftig kalkudfældning, som har nødvendiggjort hyppig afkalkning af
pumperne. Problemet er reduceret ved indregulering af anlægget.
På anlægget ved Solhøj Kildeplads justeres pH og dermed kalkfældningspotentialet med
kulsyre efter beluftningen for at undgå disse problemer (Dahl & Johansen, 2011). Det er
oplyst, at anlægget reducerer indholdet de klorerede opløsningsmidler fint, og at det kører
uden problemer og derfor anvendes mere end oprindelig forudsat. Indholdet af klorerede
opløsningsmidler i råvandet er faldet under det niveau, anlægget er dimensioneret for, og
luftmængden har derfor kunnet justeres ned i forhold til det planlagte.
Afslag
Odder Kommune har i december 2011 givet Gylling Vandværk afslag på tilladelse til oppumpning af afværgevand og opsætning af et anlæg til at fjerne BAM. Kommunen har i
januar 2009 med henvisning til vandforsyningsplanen påbudt vandværket tilslutning til
et andet vandværk, men påbuddet er ikke efterkommet. Området betragtes ikke som
attraktivt for vandindvinding på grund af en ringe grundvandskvalitet, ringe beskyttelse
og nærliggende forurening. Vandværket har imidlertid fortsat undersøgelser med henblik
på fortsættelse af indvindingen. Det fremgår af afgørelsen, at området er nitratfølsomt, og
at der er forhøjet nitrat i grundvandet, dog under grænseværdien. Desuden findes en
forurening med klorerede opløsningsmidler ca. 425 meter øst for vandværket.
Vandværket har påklaget kommunens afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. afsnit
5.3.2.

4.4

Mikrobiologi

Antallet af sager om UV-anlæg er vokset meget de seneste år – hvor der i opgørelsen fra
2007 kun var omfattet to anlæg, er der inden for de efterfølgende fem år behandlet 21
sager om UV-anlæg.
Årsagerne til, at vandforsyningerne ansøger om tilladelse til etablering af UV-anlæg, er
mange:
1. Forureninger med coliforme bakterier og kim, hvor UV-anlægget kan supplere eller
erstatte en kogeanbefaling, mens problemerne bliver løst.
2. Genbrug af filterskyllevand, som typisk har høje kimtal
3. Forebyggende anlæg, som etableres i forbindelse med ombygning af vandværket,
hvor indkøring af nye filtre eller rensning af rentvandsbeholderen kan være årsag til
forhøjede kimtal i en periode
4. En ekstra sikkerhedsbarriere, som forhindrer, at kim og bakterier kommer ud til
intetanende forbrugere i perioden fra en eventuel forurening opstår, til den bliver
opdaget i den regelmæssige kontrol.
Desuden etableres oftest UV-anlæg i forbindelse med aktivt kulfilter. Disse anlæg er ikke
talt med her.
I rapporten gennemgås først de anlæg, som er ansøgt på grund af en konstateret forurening. Derefter gennemgås de øvrige sager, hvor anlæggene etableres forebyggende.
4.4.1
Forureninger med coliforme bakterier og kim
Kommunerne har i alt givet otte tilladelser til UV-anlæg i forbindelse med konstaterede
forureninger med coliforme bakterier og/eller kim. Dertil kommer en sag, hvor der er
givet afslag. Alle tilladelser er tidsbegrænsede, fra 3 måneder til 3 år, en enkelt af tilladel-
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serne dog uden en præcis angivelse af tidsintervallet. En oversigt over de ni sager er givet
i Tabel 4-5.
Tabel 4-5 Kommunernes afgørelser om etablering af UV-anlæg i forbindelse med forurening af
drikkevandet
Kommune

Vandværk

Årsag

Vesthimmerland

Gl. Blære
Vandværk

Coliforme
bakterier

RingkøbingSkjern

Troldhede
Mejeri

Coliforme
bakterier og
kim

Greve

Tune Vandværk A.m.b.a

Vordingborg

Produktion
m3/år

Begrundelse

Tilladt
periode

Forsyningen fra Blære By Vandværk kan ikke opretholdes. Vandværket skal renoveres, det tager
tid.

3 måneder

130.000

Problemet er løst, og målsætningen
i Danmark er, at der kun anvendes
simpel vandbehandling.

Afslag

Coliforme
bakterier og
kim

250.000

Råvandet er ikke forurenet. Vandværket har taget initiativ til løsning
af kvalitetsproblemerne.

1 år

Lendemarke
Vandværk

Coliforme
bakterier og
kim

70.000

Kommunen vurderer, at et UVbelysningsanlæg er en teknisk og
økonomisk god midlertidig løsning.

Midlertidig

Jammerbugt

Søengene
Vandværk

Kim

10.000

Forhøjede kimtal efter rensning af
rentvandstanken. Etablering af ny
biofilm i rentvandstanken tager tid.
Vandspild undgås.

6 måneder

Jammerbugt

Aabybro
Vandværk,
Kærvejs-værket

Kim

240.000

Vandværket er centralt i vandforsyningen, og UV kan sikre forbrugerne rent drikkevand under fejlsøgning.

5 måneder

Vesthimmerland

Livø Vandværk

Kim

5.000

Entreprenøren mener, at bakteriekulturen i de nye filtre måske skal
have tid til at finde en ligevægt.

6 måneder

Esbjerg

Astrup
Vandværk

Kimtal

850.000

Mulighed for at levere rent vand til
forbrugerne, mens man forsøger at
finde årsagen og løse problemet.

3 år

Fanø

Fanø
Vandværk

Kimtal

330.000

Borgerne sikres drikkevand, som
overholder grænseværdien, til
vandværkets normaltilstand er
genoprettet. Forsyningen kan ikke
erstattes af anden forsyning.

1 år

17.000

Sagerne er behandlet i seks kommuner i Nordvest- og Sydvestjylland samt på Sjælland,
som det fremgår af Figur 4-1.
I de fleste tilfælde er der givet tilladelse til etablering af anlægget inden for ganske kort
tid, efter at der er ansøgt, dvs. fra få dage til nogle uger. Mobile UV-anlæg kan opstilles fra
dag til dag, og i enkelte sager har anlægget allerede været bestilt og eventuelt etableret, da
der blev ansøgt. Etableringen af et midlertidig UV-anlæg kan derfor ske, straks når tilladelsen er givet, idet det ikke er omfattet af bestemmelsen i vandforsyningslovens § 78,
stk. 3 om, at bygge- og anlægsarbejder ikke må iværksættes inden udløbet af klagefristen.
Flere af anlæggene er etableret i forbindelse med, at vandværket følger op på et påbud om
forbedring af drikkevandets kvalitet, ofte med en kogeanbefaling. Hvor der foreligger en
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kogeanbefaling, ophæves denne først, når vandværket har dokumenteret, at kvaliteten af
det leverede drikkevand lever op til tilsynsbekendtgørelsens krav.
I alle sagerne har kommunerne stillet
krav om, at vandværket arbejder på at
finde og eliminere årsagen til kvalitetsproblemerne. På flere af vandværkerne
(Gl. Blære, Tune og Lendemarke) iværksættes renovering for at løse problemerne. På to vandværker (Søengene og Fanø)
er der problemer med kim efter ombygningsarbejder eller rensning af rentvandsbeholderen, og det forventes, at
problemerne forsvinder, efterhånden
som biofilm mm. genetableres i løbet af
nogle måneder. På de øvrige vandværker
(Aabybro, Livø og Astrup) fortsættes undersøgelserne af årsagerne til problemerne.
Embedslægen har været hørt i samtlige
sager og bifalder etableringen af UVanlæg. I enkelte tilfælde har embedslægerne stillet krav til anlæggene, som
indarbejdes i tilladelsernes vilkår.

Figur 4-1

Kommuner, der har behandlet ansøgninger om UV-anlæg til behandling af
mikrobiologiske forureninger

Kommunerne har stillet forskellige krav
til anlæggenes udformning og dokumentation for deres effekt:

Krav om belysningsintensitet på 400 j/m2 eller 40 mJ/cm2 (Gl. Blære, Livø, Astrup)

Krav om en reduktionsgrad på mindst 99 % eller på 100 % (Tune, Fanø, Astrup)

Automatisk stop af vandgennemstrømningen i tilfælde af udfald, f.eks. strømafbrydelse (Gl. Blære, Livø, Fanø)

Dokumentation for anlæggets transmissivitet. Kommunen skal have besked, hvis
effekten ikke kan dokumenteres (Tune)

Alarmfunktion med døgnovervågning (Lendemarke)

Anlægget skal være i drift, når der leveres vand til forbrugerne (Søengene, Aabybro,
Astrup.
Næsten alle tilladelserne indeholder desuden krav til opfølgende bakteriologiske analyser:

Kontrol på vandværket hver 2. uge (Gl. Blære, Livø)

Kontrol på ledningsnet hver måned (Gl. Blære, Livø)

Ugentlig kontrol, indtil vandkvaliteten er i orden. Herefter hver måned. Prøver tages
både før og efter UV-anlæg (Tune)

Månedlig kontrol før og efter UV-anlæg (Søengene)

Ugentlig egenkontrol (Aabybro)

Ugentlige prøver ved afgang vandværk (Fanø)
Kravene varierer fra den ene kommune til den anden, og fra det ene vandværk til det
andet, både hvad angår prøvetagningsfrekvens og prøvetagningssteder.
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Som nævnt er tilladelserne ofte givet inden for en meget kort tidsfrist, og opstillingen af
vilkår er ofte ikke så omfattende og gennemarbejdede som ellers, når der er tale om pludseligt opståede forureninger.
4.4.2
Andre UV-anlæg
Kommunerne har i perioden 2007-2012 behandlet 12 ansøgninger om UV-anlæg, som
etableres forebyggende, enten i forbindelse med ombygning af vandværket, til genbrug af
filterskyllevand, eller som ekstra sikkerhedsforanstaltning på afgang vandværk. En oversigt over sagerne ses i Tabel 4-6. Der er i alle disse tilfælde givet tilladelser, men med
forskellige løbetider.
Tabel 4-6 Kommunernes tilladelser til etablering af forebyggende UV-anlæg
Kommune

Vandværk

Årsag

Produktion
m3/år

Begrundelse

Tilladt
periode*

Vesthimmerland

Stistrup
Vandværk

Forebygge ved
ombygning

7.000

Ikke anført.

9 måneder

Vesthimmerland

Aalestrup
Vandværk

Forebygge ved
ombygning

230.000

Levering af bakteriefrit vand gennem hele indkøringsperioden.

9 måneder

Aalborg

Vejgaard
Vandværk

Forebygge ved
ombygning

330.000

2. fornyelse af tilladelse.

1 måned

Greve

Tune Vandværk A.m.b.a

Forebygge ved
ombygning

250.000

Ikke anført.

1 år

Hjørring

Sindal
Vandværk

Stand by

400.000

Ikke anført.

Permanent

Gladsaxe

Tinghøj højdebeholderanlæg

Sikkerhedsbarriere

22.000.000

Ingen indikationer for, at vandkvaliteten forringes ved behandlingen.

3 år

Rudersdal

Sjælsø
Vandværk

Sikkerhedsbarriere

5.600.000

Der er ikke noget, der tyder på, at
vandkvaliteten forringes ved behandlingen.

3 år

Aalborg

Vissegaard
Kildeplads

Sikkerhedsbarriere

1.000.000

Tilladelse fra 1998 er fornyet. Kildepladsen tages ud af drift, hvis
der detekteres problemer.

5 år

Slagelse

Harboes
vandværk

Sikkerhedsbarriere

60.000

Ekstra sikkerhedsforanstaltning.

Permanent

Odense

Odense, ledningsnet

Sikkerhedsbarriere

700.000

Godkendelse af forsøg

Midlertidig

Egedal

Stenlien og
Smedebakken
Vandværker

Genbrug af
filterskyllevand

2.600

Fornuftigt at genbruge skyllevandet.

Permanent

Roskilde

Værket ved
Marbjerg

Genbrug af
filterskyllevand

48.000

Genbrug af filterskyllevand er en
ressourcemæssig gevinst.

Permanent

* Ved permanent tilladelse forstås en tilladelse, som tidsmæssigt følger vandværkets indvindingstilladelse.

Forebyggende ved renovering mv.
Fem anlæg etableres som sikkerhed mod forhøjede kimtal i drikkevandet i forbindelse
med ombygning af vandværket. Der er tale om et enkelt meget lille vandværk og fire
vandværker, som leverer 200.000 – 400.000 m3/år. Det er velkendt, at der kan forekomme forhøjede kimtal i drikkevandet i forbindelse med indkøring af nye filtre eller ved
renovering af en rentvandstank. I begge tilfælde skyldes de forhøjede kimtal, at der går
nogle uger eller måneder, inden den nødvendige bakterieflora eller biofilm er etableret.
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Fire af de fem sager er lokaliseret i det nordlige Jylland og én på Sjælland, som det fremgår af Figur 4-2.
I de fire tilfælde, hvor der er tale om en konkret ombygning af vandværkerne, har kommunerne givet tilladelser på fra 9 måneder til et år. I det sidste tilfælde er der tale om et
standby-anlæg, som etableres i forbindelse med et nyt udpumpningsarrangement, og som
skal tages i brug ved fremtidige renoveringer. Disse sager svarer til de sager ovenfor, hvor
kimtal er opstået i forbindelse med renovering af et vandværk – men i stedet for først at
etablere anlægget, når problemet er konstateret, søger vandværkerne om at etablere det
forebyggende.

Figur 4-2 Ansøgte UV-anlæg i forbindelse med ombygning af vandværker og som sikkerhedsbarriere

De givne tilladelser indeholder ikke mange oplysninger om de overvejelser, kommunerne
har gjort sig, og flertallet af dem har ikke anført en begrundelse for tilladelsen. I praksis
betyder det blot, at ansøgers begrundelse tages for gode varer, og ansøgningen derfor
imødekommes.
Tilladelserne indeholder vilkår om bakteriologiske analyser og sikkerhedsforanstaltninger. De væsentligste vilkår er:

Bakteriologisk kontrol hver uge/14. dag på afgang vandværk og evt. på ledningsnet 1
gang om måneden, evt. også før UV-anlæg. Evt. nedsat frekvens ved god vandkvalitet.

Krav til lysintensitet eller reduktionsgrad.

Ved start af UV-anlægget må vand ikke passere forbi lamperne, før disse brænder for
fuld styrke.

Automatisk stop ved udfald af anlægget.

Dokumentation for lampernes transmissivitet skal gemmes i mindst 3 år og udleveres
til kommunen på forlangende.
For det anlæg, der skal fungere som standby, er der stillet følgende vilkår:
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Vandværket skal til enhver tid, når UV-anlægget er i drift, kunne dokumentere over
for kommunen, at drikkevandet overholder vandkvalitetskravene ved afgang vandværk.
Der skal foreligge dokumentation for UV-anlæggets driftstimer samt dato og år.
Hvis UV-anlægget er i drift ved ellers normal vandværksdrift, skal vandværket snarest iværksætte handlinger, således at drikkevandet overholder vandkvalitetskravene
ved afgang vandværk uden brug af UV-anlæg.

Sikkerhedsbarriere
Fem vandforsyninger har søgt om tilladelse til etablering af et UV-anlæg som ekstra sikkerhedsbarriere. Placeringen af anlæggene ses på Figur 4-2. Anlægget i Odense var et forsøgsanlæg, hvor der blev etableret en sikkerhedsbarriere to steder på ledningsnettet. Efter
dialog med kommunen har vandforsyningen ikke søgt om endelig tilladelse.
De øvrige fire UV-anlæg er etableret på vandforsyninger, som i perioder har haft problemer med den mikrobiologiske vandkvalitet, men hvor vandkvaliteten under normale
forhold er god. Hensigten med anlæggene er, at de skal være i drift konstant, så forbrugerne ikke får leveret vand med forhøjede kimtal mv. i tilfælde af en forurening, heller
ikke i den periode der går, fra forureningen opstår, til den bliver opdaget.
Anlægget på Vissegård kildeplads blev etableret i 1998 efter tilladelse fra Nordjyllands
Amt. Der er tale om en stor kildeplads, som har haft problemer med den mikrobiologiske
vandkvalitet på grund af indtrængende overfladevand i boringerne. Forsyningen har
igennem årene gjort en stor indsats for at løse problemerne, men ønsker fortsat at have
UV-anlægget i drift som ekstra sikkerhed. Kildepladsen tages ud af drift, hvis der opstår
problemer. Kommunen har forlænget amtets tilladelse med uændrede vilkår.
For både Tinghøj højdebeholder og Sjælsø Vandværk er der tale om meget store anlæg,
som har en helt central rolle i den pågældende forsyning, og som ikke kan erstattes af
anden forsyning i tilfælde af forurening. Vandforsyningerne har søgt om etablering af UVanlæg som sikkerhedsbarriere på baggrund af en risikovurdering af anlæggene. Sjælsø
Vandværk har åbne filtre, som er sårbare over for forurening, og Tinghøj beholderen er et
gammelt, bygningsfredet anlæg, hvor det er vanskeligt at opnå tilstrækkelig tætning og
sikkerhed inden for de fredningsmæssige rammer. I forbindelse med ansøgningen om
UV-anlæg på Sjælsø Vandværk har forsyningen rekvireret bistand til kommunens sagsbehandling, og der er i den forbindelse blandt andet foretaget sikkerheds- og sundhedsmæssige vurderinger.
I begge tilfælde er der givet 3-årige tilladelser, hvor det er et centralt vilkår, at drikkevandsbekendtgørelsens krav til vandkvalitet skal være opfyldt, før vandet passerer UVanlægget. For begge anlæg er der etableret en plan for ekstra analyser i en indkøringsperiode og analyser under drift. Kontrollen er mest omfattende for Sjælsø Vandværk, hvor
der analyseres før og efter UV-anlæg samt 5 steder på ledningsnet hver uge. Under indkøringen foretages supplerende analyser for NVOC og AOC for at undersøge, om UV-belysningen giver anledning til, at organisk stof bliver lettere omsætteligt. Begge anlæg skal
rapportere til kommunen en gang om året.
Tilladelsen til Harboes Bryggeri er en lovliggørelse af et eksisterende anlæg. Slagelse
Kommune stiller krav om, at råvandet fortsat skal have en tilfredsstillende bakteriologisk
kvalitet. Desuden stilles krav til lysintensitet og skift af UV-lamper.
Naturstyrelsen har i sommeren 2012 igangsat et projekt, som skal belyse fordele og ulemper ved at anvende UV-anlæg som sikkerhedsbarriere på vandværker.
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Genbrug af filterskyllevand
Et vandværk bruger typisk omkring 1 % af den indvundne vandmængde til filterskyl.
Dette vand afledes normalt via et bundfældningsbassin til vandløb eller kloak. Nogle
vandværker ønsker at genbruge denne vandmængde, men i forbindelse med skylleprocessen frigives kim fra filtrene, og derfor er det nødvendigt at desinficere vandet, inden det
kan indgå som råvand i vandværket igen.
I forbindelse med nærværende projekt er der indsamlet to tilladelser til UV-belysning ved
anlæg til genbrug af filterskyllevand. Begge tilladelser er givet i forbindelse med en større
ombygning af vandbehandlingsanlægget. Stenlien og Smedebakkens Vandværker er et
mellemstort privat vandværk, hvor den genbrugte skyllevandsmængde estimeres til 2600
m3 om året, mens Marbjergværket er et af Københavns Energis store værker, hvor den
genbrugte skyllevandsmængde estimeres til 48.000 m3 om året. I begge tilfælde er skyllevandsforbruget sat til 1 % af den årlige produktion. Kommunerne stiller i begge tilfælde
krav om styring, overvågning og kontrol af UV-anlægget. Desuden skal vandværkerne
have mulighed for afledning af filterskyllevandet i tilfælde, hvor kvaliteten ikke er tilfredsstillende.
Anlægget på Stenlien og Smedebakkens Vandværk er etableret, men leder p.t. vandet til
kloak, fordi turbiditeten er for høj. Anlægget ved Marbjergværket er under opførelse.
Der findes antagelig væsentligt flere anlæg til genbrug af filterskyllevand, end dem der er
nævnt her. Blandt andet oplyser Guldborgsund Kommune, at Storstrøms Amt i 1985 har
givet Rørbæk Vandværk tilladelse til UV-belysning i forbindelse med genbrug af filterskyllevand. Endvidere oplyser Furesø Kommune, at de p.t. behandler to ansøgninger om
UV-behandling i forbindelse med genbrug af filterskyllevand.
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5. Sagsbehandling
Dette kapitel handler om sagsbehandlingen i sager om videregående vandbehandling.
Først foretages en opsamling af, hvilke forhold, kommunerne har lagt vægt på ved sagsbehandlingen, og hvilken rolle forskellige hensyn har spillet. Dernæst gennemgås de sager, som tidligere har været behandlet af et amt, og hvor en kommune nu har truffet en
afgørelse. Herefter beskrives behandlingen af klagesager om videregående vandbehandling i Miljø- og Naturklagenævnet.

5.1

Sagsbehandling i kommunerne

Som det fremgår af gennemgangen af kommunernes afgørelser i kapitel 4, er der stor
forskel på indholdet og omfanget af de afgørelser om videregående vandbehandling, som
er truffet i kommunernes fem første år som myndighed på området. Forskellene knytter
sig i et vist omfang til forskelle i vandkvalitetsproblemer og vandbehandlingsmetoder,
men der kan også være betydelige forskelle, som ikke er begrundet i disse forhold.
Kommunernes vurdering af sagerne baseres primært på det materiale, som ansøger fremsender. I mange sager er der indhentet supplerende oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen, f.eks. som dokumentation for kvaliteten af de materialer eller kemikalier,
der anvendes i vandbehandlingsanlægget.
Stoffer og koncentrationer
Karakteren af vandkvalitetsproblemet indgår altid som en grundlæggende forudsætning i
kommunernes sagsbehandling. I sager om uorganiske sporstoffer og organiske mikroforureninger foretages næsten altid en vurdering af forureningsniveauet og udviklingen i
koncentrationer. I sager om rensning for grundvandets hovedbestanddele vurderes disse
forhold som regel også, undtagen hvor det handler om neutralisering af aggressiv kuldioxid.
Erfaringer med behandlingsmetoderne
Kommunerne tillægger det generelt stor vægt, at der anvendes velkendte og gennemprøvede vandbehandlingsmetoder, men de er ikke afvisende over for at lade vandværkerne
afprøve nye metoder. Som velkendte metoder betragtes f.eks. tilsætning af lud til neutralisering af aggressiv kuldioxid eller jern(II)-forbindelser til fældning af arsen. Også kulfiltre
betragtes som en velkendt og gennemprøvet teknologi. Der stilles dog fortsat forskellige
krav med hensyn til dokumentation af disse teknologier, styring af dosering mv., sikkerhedsforanstaltninger og opfølgende kontroller.
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UV-anlæg anvendes i stigende grad, men kommunernes opfattelse af anlæggene er ret
forskellig, og der er ikke nogen generel konsensus om vurderingen af dem og de krav, der
skal stilles til anlæggene. Naturstyrelsen har iværksat et projekt om fordele og ulemper
ved anvendelsen af UV-anlæg som sikkerhedsbarriere på afgang vandværk.
Årsag til problemerne
Overskridelser af grænseværdierne for grundvandets hovedbestanddele og for arsen er
næsten altid naturligt betingede. En del kommuner nævner dette i deres afgørelser, men
mange kommuner lader denne forudsætning være implicit. I sager om rensning for BAM
vurderes kilderne til forureningen ikke nærmere, mens forureningskilderne vurderes
nøje, når der er tale om klorerede opløsningsmidler. I sager om bakterier og kim er kommunerne altid uden undtagelse i tæt dialog med vandværkerne om at løse problemerne og
overflødiggøre den videregående vandbehandling.
Alternativ forsyning
Spørgsmålet om muligheden for at ændre indvindingen eller for at forsyne vandværket fra
et andet vandværk overvejes typisk nøje, når sagen drejer sig om organiske mikroforureninger. Derimod berøres spørgsmålet sjældent i sager om neutralisering af aggressiv kuldioxid. I sager om andre af grundvandets hovedbestanddele og rensning for uorganiske
sporstoffer ligger disse overvejelser formentlig oftest til grund for afgørelsen, men det
fremgår ikke altid af tilladelsen.
Planmæssige forhold
Kommunernes tilladelser til videregående vandbehandling skal gives i overensstemmelse
med gældende planer, særligt vandforsyningsplanen. I sager om grundvandets hovedbestanddele og uorganiske sporstoffer berøres spørgsmålet om planmæssige forhold sjældent. Når det gælder organiske mikroforureninger, vurderes forholdet til såvel vandforsyningsplan som vandplan (eller regionplan) oftest. I sager om UV-anlæg er der ikke set
vurderinger af planmæssige forhold.
Tidsbegrænsning af tilladelser
Normalt tidsbegrænses tilladelser til etablering af vandbehandlingsanlæg ikke – anlægget
kan anvendes, så længe forsyningen har en indvindingstilladelse. Det gælder imidlertid
ikke anlæg til videregående vandbehandling, hvor tilladelsen til anvendelse af anlæggene
tidsbegrænses, afhængigt af årsagen til problemerne og erfaringerne med den pågældende
vandbehandlingsmetode.
Når problemerne med vandkvaliteten skyldes den naturlige grundvandskvalitet, er kommunerne tilbøjelige til at give tilladelser med lange tidshorisonter, eventuelt permanente
tilladelser, som følger vandværkets indvindingstilladelse. Her bemærkes det, at mange
indvindingstilladelser alligevel udløber inden for en kort årrække, og kommunerne har
muligvis fundet det mest hensigtsmæssigt at lade de to tidsfrister falde sammen. Et sammenfald af udløb af de to tilladelser kan derfor ikke altid ses som udtryk for, at kommunen betragter tilladelsen til videregående vandbehandling som permanent.
For tilladelser til rensning for arsen har der bredt sig en praksis om at give 6-årige tilladelser. I forbindelse med forsøgsanlæg og indkøring af anlæg gives dog ofte kun 1-3-årige
tilladelser. Til gengæld har stadigt flere vandværker også fået permanente tilladelser til
arsenfjernelse, når det har vist sig, at anlægget fungerer godt.
For tilladelser til aktiv kulfiltrering til fjernelse af organiske mikroforureninger er praksis,
at der gives tilladelse for 5 år ad gangen. De fleste af vandværkerne anvender her konsu-
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lenter til at følge og vurdere forureningen og til at udarbejde detaljerede redegørelser i
forbindelse med ansøgning om fornyelse af tilladelserne.
Når det gælder UV-anlæg, er der endnu ikke etableret nogen praksis. I de akutte sager og
ved ombygning af vandværker gives ofte meget korte tilladelser, mens der ved sikkerhedsbarrierer gives flere års tilladelse. Disse anlæg fungerer dog foreløbig de fleste steder
på forsøgsbasis.
Tidsfrister
Når der gives tilladelse til etablering af vandbehandlingsanlæg, er det praksis, at kommunen angiver en tidshorisont, hvorefter tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet. En
del tilladelser mangler en sådan tidsbegrænsning og vil derfor fortsætte med at gælde, så
længe vandværket har en indvindingstilladelse.
Klagevejledninger
En afgørelse skal altid indeholde en klagevejledning. Ifølge vandforsyningslovens § 78,
stk. 3, må tilladelser, der forudsætter bygge- og anlægsarbejder, først udnyttes, når klagefristen udløber. I mange tilfælde vil etablering af et vandbehandlingsanlæg omfatte
bygge- og anlægsarbejder, og klagefristen – og eventuelle klager – har derfor opsættende
virkning.
Mange tilladelser indeholder fyldestgørende klagevejledninger, men en del forholder sig
ikke til spørgsmålet om opsættende virkning af klager. I enkelte tilfælde mangler klagevejledningen helt.
Sagsbehandlingstider
På baggrund af oplysninger om tidspunkt for ansøgning og afgørelse er sagsbehandlingstiderne i kommunerne opgjort for de fire typer af sager. Det bemærkes i den forbindelse,
at sagsbehandlingen ofte omfatter indhentning af supplerende materiale, arkivarbejde,
indhentning af udtalelser fra sagens parter og embedslægen, dialog med ansøger og politisk behandling. Der kan derfor være mange grunde til, at sagsbehandlingen trækker ud.
De få sager, hvor ansøgningen er indkommet før kommunalreformen, men hvor amterne
ikke har nået at behandle sagen, har typisk været længe undervejs. I et enkelt tilfælde
skyldes den lange sagsbehandlingstid, at amtets afslag blev påklaget og omgjort, hvorefter
kommunen skulle give tilladelse.
I Tabel 5-1 er de mindste og længste sagsbehandlingstider for hver af de fire typer af sager
opgjort. Desuden er gennemsnit og median beregnet. Medianen er for alle typer af sager
væsentligt mindre end gennemsnittet, hvilket afspejler, at det er nogle få, meget lange
sagsbehandlingstider, der trækker gennemsnittet op.
Tabel 5-1

Sagsbehandlingstid for kommunernes afgørelser, opgjort i dage

Sagstype / tid i dage

Min

Max

Gennemsnit

Median

a – hovedbestanddele

12

847

224

102

b - uorganiske mikroforureninger

16

877

193

134

c - organiske mikroforureninger

29

1.367

256

104

1

547

88

41

d - mikrobiologi
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5.2

Kommunernes behandling af tidligere amtssager

Der er i alt fundet 22 afgørelser, hvor et amt tidligere har behandlet sagen. I to af disse
sager har amtet ikke truffet nogen afgørelse. Syv tilladelser er ikke tidligere indsamlet. I
de 13 sager, hvor der foreligger en tidligere afgørelse fra et amt, er der tale om to afslag og
11 tilladelser. Kommunerne har givet tilladelse i alle disse sager. En oversigt over de 22
sager findes i Tabel 5-2.
Tabel 5-2 Kommunernes afgørelser i sager, hvor amterne tidligere har behandlet sagen. Numrene (Axx)
henviser til oversigten i bilag 2.
Kommune

Amt

Behandlingssted

Årsag

Afgørelse

Amtets tidligere
afgørelse

Herning

Ringkøbing
Amt

Nordre
Vandværk

Aggressiv
kuldioxid

Tilsætning af lud,
permanent

Tilladelse til kalk ikke
indsamlet

Herning

Ringkjøbing
Amt

Hammerum
Vandværk

Aggressiv
kuldioxid

Tilsætning af lud,
permanent

Tilladelse til kalk ikke
indsamlet

Ikast-Brande

Ringkøbing
Amt

Ejstrupholm
Vandværk

Aggressiv
kuldioxid

Tilsætning af lud,
permanent

Tilladelse til kalk ikke
indsamlet

Lemvig

Ringkjøbing
Amt

Engbjerg
Vandværk

Aggressiv
kuldioxid

Tilsætning af lud,
permanent

Tilladelse til kalk ikke
indsamlet. Tidligere
ansøgt om lud (A36)
uden afgørelse

Silkeborg

Århus Amt

Hvinningdal
Vandværk

Aggressiv
kuldioxid

Tilsætning af lud, 1 år

Tilladelse 2 år i 2005
(A59)

Kolding

Vejle Amt

Lunderskov
vandværk

Aggressiv
kuldioxid

Stripning, permanent

Tilladelse til kalk ikke
indsamlet

Kalundborg

Vestsjællands
Amt

Sejerby
Vandværk

Klorid, natrium, sulfat,
nitrat og
NVOC.

Nanofiltrering, 3 år

Tilladelse til omvendt
osmose ikke indsamlet

Fanø
(Esbjerg)

Ribe Amt

Fanø
Vandværk

NVOC og
organisk
bundet jern

Tilsætning af polyaluminiumklorid og soda,
permanent

Permanent tilladelse til
polyaluminiumklorid
2006 (A30)

Varde

Ribe Amt

Vejers Strand
Vandværk

NVOC og
organisk
bundet jern

Tilsætning af polyaluminiumklorid,
permanent

Permanent tilladelse til
permanganat i 1998
(A28)

Frederikshavn

Nordjyllands
Amt

Skagen
Vandværk

NVOC, jern,
mangan

Iltning, koagulering,
membranfiltrering, UV
mm., permanent

4-årig tilladelse 2006
(A24)

Randers

Århus Amt

Spentrup
Vandværk

Arsen

Tilsætning af
jernsulfat, permanent

2-årig tilladelse 2005
(A57)

Skanderborg

Århus Amt

Galten
Vandværk

Arsen

Tilsætning af jernklorid, 3 år

2-årig tilladelse 2004
(A53)

Aarhus

Aarhus Amt

Kalundborgværket

Arsen

Tilsætning af jernsulfat, 2 år

2-årig tilladelse 2005
(A62)

Middelfart

Fyns Amt

Nørre Aaby
Vandværk

Arsen

Dispensation, 8 mdr.

Flere tilladelser, 2005
(A6) og 2006

Middelfart

Fyns Amt

Ejby
Vandværk

Arsen

Tilsætning af jernklorid, 6 år

Tilladelse til forsøgsanlæg 2006 ikke indsamlet
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Kommune

Amt

Behandlingssted

Årsag

Afgørelse

Amtets tidligere
afgørelse

Brøndby

Københavns
Amt

Brøndbyøster
Vandværk

Nikkel

Fluid bed reaktor, 10 år

Flere tilladelser siden
1998 (A13)

Hvidovre

Københavns
Amt

Hvidovre
Vandværk

BAM

Kulfilter og UV, 5 år

Flere tilladelser siden
1996 (A15)

Hjørring

Nordjyllands
Amt

Bagterp
Vandværk

BAM

Kulfilter og UV, 5 år og
9 måneder

Afslag 2003 (A21)

Svendborg

Fyns Amt

Landet
Vandværk

BAM

Aktivt kulfilter, 5 år

Flere tilladelser siden
1998 (A11)

Frederiksberg

Frederiksberg
Kommune

Frederiksberg
Vandværk

Klorerede
opløsningsmidler

Kulfilter og UV, 5 år

Flere tilladelser siden
1997 (A2)

Ishøj

Københavns
Amt

Solhøj
kildeplads

Klorerede
opløsningsmidler

Afstripningsanlæg med
kulsyredosering, 10 år

Behandlet men ikke
afgjort af amtet (A18)

Gladsaxe

Københavns
Amt

Bagsværd
Vandværk

BAM og
klorerede
opløsningsmidler

Kulfilter og UV, 5 år

Afslag 2005 (A14)
ophævet af MST. Se
klagesag.

Aalborg

Nordjyllands
Amt

Vissegård
Kildeplads

Sikkerhedsbarriere

UV-anlæg, 5 år

Tilladelse af 6. juli
1998 ikke indsamlet

Aggressiv kuldioxid
Seks af de 22 sager handler om aggressiv kuldioxid, hvor der er givet permanent tilladelse
til et anlæg. Kun én af de tidligere tilladelser foreligger, og i dette tilfælde har kommunen
indtil videre blot foretaget en foreløbig forlængelse af tilladelsen. Der er således ikke
grundlag for at vurdere disse sager nærmere.
Andre hovedbestanddele
Fire sager handler om andre af grundvandets hovedbestanddele. På Sejerø har Kalundborg Kommune givet en tilladelse til nanofiltrering på grund af en meget vanskelig vandkvalitet. Vestsjællands Amt har tidligere givet en tilladelse til omvendt osmose til samme
vandværk og af samme grund. Denne tilladelse foreligger imidlertid ikke i materialet,
hvorfor det ikke er muligt at foretage en sammenligning.
På Fanø Vandværk har Ribe Amt tidligere givet tilladelse til fældning af NVOC og organisk bundet jern med polyaluminiumklorid. På grund af problemer med vandbehandlingen (se afsnit 4.1.2) har Esbjerg Kommune i 2010 givet en ny tilladelse, hvor der foretages
en efterfølgende pH-justering. Esbjerg Kommune varetager sagsbehandlingen på området
for Fanø Kommune. Kommunens sagsbehandling omfatter vurdering af vandværket,
råvandskvaliteten og indvindingsforholdene, erfaringerne med vandbehandling, kemikaliernes kvalitet, doseringsanlæg og konsekvenserne af den foreslåede vandbehandling.
Vurderingerne svarer til dem, der ligger til grund for amtets tidligere tilladelse, og vilkårene for driften er enslydende.
Ribe Amt har i 1995 givet Vejers Strand vandværk en tilladelse til dosering af kaliumpermanganat, som Varde Kommune i 2010 har erstattet med en tilladelse til tilsætning af
polyaluminiumklorid (se afsnit 4.1.2). Kommunens sagsbehandling omfatter vurdering af
vandværket, råvandskvaliteten og mulighederne for at skaffe anden vandforsyning, erfaringerne med vandbehandling, kemikaliernes kvalitet, doseringsanlæg og konsekvenserne
af den foreslåede vandbehandling. Amtets tilladelse blev givet i sammenhæng med en
endelig indvindingstilladelse, og vurderingerne bag de to tilladelser kan derfor vanskeligt
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sammenlignes. Med hensyn til opstilling af vilkår for vandbehandlingen er kommunens
tilladelse noget mere detaljeret.
På Skagen Vandværk har Nordjyllands Amt i 2006 givet en 4-årig tilladelse til ændring af
vandbehandlingen på Skagen og Bunken vandværker. Vandværket har efterfølgende besluttet, at problemerne bedst løses ved opførelse af et nyt vandværk, hvor tilsvarende
rensningsmetoder kan implementeres optimalt. Tilladelsen til det nye vandværk er blevet
til i en langvarig proces med forsøgsanlæg og myndighedsdialog, hvor embedslægerne har
været inddraget, og hvor Miljøministeriet har foretaget vurderinger af mulighederne for
alternativ indvinding. Efterfølgende har Frederikshavn Vand imidlertid valgt at forsyne
Skagen fra Frederikshavn, og anlægget er således ikke bygget. Selve tilladelsen er af begrænset omfang, men der ligger en stor mængde data og materiale til grund for sagsbehandlingen.
Uorganiske sporstoffer
Fem sager om arsen har tidligere været afgjort af henholdsvis Århus og Fyns Amter, hvor
det kun den ene af tilladelserne fra Fyns Amt tidligere er indsamlet. I fire af disse sager
har kommunerne vurderet driftsresultaterne og i store træk forlænget amternes tilladelser på tilsvarende vilkår. I den femte sag har vandværket siden 2005 afprøvet flere forskellige løsninger og fået en eller flere midlertidige tilladelser af Fyns Amt. Der er blandt
andet et forsøg med elektrokoagulering, som er udført med støtte fra Miljøministeriets
tilskudsordning for miljøeffektiv teknologi (Naturstyrelsen, 2012). Kommunen følger tæt
op på sagen, men har endnu ikke givet tilladelse til anlægget.
Brøndby Kommune har forlænget Københavns Amts treårige tilladelse til Brøndby
Vandforsyning til rensning for nikkel på Brøndbyøster Vandværk. Ved forlængelsen har
kommunen vurderet, at anlægget har fungeret godt siden etableringen i 2001. Selvom
vandværket har gennemført de tiltag, der er mulige for at reducere indholdet af nikkel i
grundvandet, forventer kommunen, at det vil være nødvendigt at rense for nikkel i en
årrække endnu. Derfor forlænges tilladelsen denne gang med 10 år.
Organiske mikroforureninger
Kommunerne har truffet afgørelser i seks sager om rensning for organiske mikroforureninger, som tidligere har været behandlet af amterne. I en enkelt af sagerne har amtet dog
ikke truffet nogen afgørelse. De øvrige fem sager er tre tilladelser, som er forlænget, og to
afslag, hvor der nu er givet tilladelse.
På Hvidovre, Landet og Frederiksberg vandværker har amterne tidligere forlænget de
gældende tilladelser en eller flere gange. Kommunerne har holdt sig til den gældende
praksis om 5-årige tilladelser, og har foretaget vurderinger, der i omfang svarer til de
vurderinger, amterne lagde til grund for deres afgørelser.
På Bagterp Vandværk i Hjørring Kommune gav Nordjyllands Amt i 2003 afslag på vandværkets ansøgning om tilladelse til etablering af et aktivt kulfilter til rensning for BAM.
Begrundelsen var, at vandkvalitetskravet for BAM ikke var overskredet i afgangsvand fra
vandværket, og at mulighederne for at finde alternative kildepladser ikke var udtømt.
Afslaget blev stadfæstet af Miljøstyrelsen. Det lykkedes kun at finde delvis aflastning for
den forureningsramte kildeplads, og da koncentrationerne af BAM steg, søgte forsyningen
i 2007 igen om tilladelse til etablering af aktiv kulfiltrering på vandværket. Kommunen
meddelte afslag på ansøgningen med krav om, at der skulle udarbejdes en handlingsplan,
hvor den fremtidige strategi for vandforsyning uden rensning med aktivt kul efter 5 år
skulle beskrives. I 2008 blev handlingsplanen fremsendt, og på baggrund af denne blev
der i marts 2009 givet en ca. 5-årig tilladelse til filtrering med aktivt kul.
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På Bagsværd Vandværk i Gladsaxe Kommune blev der i 1987 konstateret en forurening
med klorerede opløsningsmidler, og en del af vandværkets kildeplads overgik til afværgepumpning. Københavns Amt iværksatte afværgeforanstaltninger opstrøms vandværket i
1992, og forureningsniveauerne faldt herefter. Forsyningen søgte i 2004 Københavns Amt
om etablering af midlertidig avanceret vandbehandling i 10 år, men fik afslag i 2005.
Denne afgørelse blev ophævet af Miljøstyrelsen i 2006, og Gladsaxe Kommune gav herefter tilladelse til anlægget i 2007. Denne tilladelse blev påklaget og er siden stadfæstet af
Natur- og Miljøklagenævnet. Klagesagen er beskrevet nedenfor i afsnit 5.3.1.
Mikrobiologiske parametre
Der foreligger kun én sag, hvor en kommune har forlænget en amtstilladelse til et UVanlæg. Det drejer sig om Nordjyllands Amts tilladelse fra 1998 til UV-behandling af det
indvundne vand på Vissegård Kildeplads. Kildepladsen har tidligere været ramt af mikrobiologisk forurening på grund af indtrængende overfladevand, og forsyningen har sløjfet
de ramte boringer og forbedret terrænafslutninger på de øvrige. Amtet har forlænget
tilladelsen i 2006, og kommunens forlængelse svarer til amtets praksis.

5.3

Klagesager

Siden 2007 er der kun behandlet én klagesag om videregående vandbehandling i Miljøklagenævnet/Miljø- og Naturklagenævnet. Den påklagede sag handler om Bagsværd
Vandværk og beskrives nærmere nedenfor. Blandt de indsamlede sager er der desuden
tre, som er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, men endnu ikke er afgjort. Disse
beskrives kort.
5.3.1
Afgørelse om avanceret vandbehandling
Natur- og Miljøklagenævnet har den 17. november 2011 afgjort en sag om midlertidig
etablering af avanceret vandbehandlingsanlæg (kulfilteranlæg) på Bagsværd Vandværk.
Sagen er tidligere behandlet af Miljøstyrelsen, som ophævede Københavns Amts afslag (se
afsnit 5.2).
Danmarks Naturfredningsforening påklagede kommunens tilladelse til indvinding og
avanceret vandbehandling. Klagen begrundes med, at avanceret vandbehandling strider
mod det bærende princip i Danmark; at drikkevand baseres på uforurenet grundvand, der
kun forudsætter simpel vandbehandling, at det ikke er dokumenteret, at forureningen vil
være nedbragt til under kravværdierne ved tilladelsens udløb, samt at der ikke er overblik
over alle forekommende forureningskilder i området.
Natur- og Miljøklagenævnet anfører følgende principielle bemærkninger:
"... at det fra statens side er stærkt tilkendegivet, at drikkevandsforsyningen i Danmark
fortsat skal baseres på uforurenet grundvand. Avanceret vandbehandling kan og bør dog
indgå som en reel løsningsmulighed i en konkret situation, hvor vandkvaliteten ikke
overholder gældende kravværdier, og hvor der ikke umiddelbart er en alternativ mulighed
for at indvinde godt grundvand. Anvendelse af avanceret vandbehandling forudsætter i
alle tilfælde, når der er tale om menneskeskabte forureninger med miljøfremmede stoffer,
at forureningssituationen er af begrænset varighed. Dette understøtter efter nævnets
opfattelse, at der dermed i den konkrete situation lægges størst muligt pres på alle indsatser, der iværksættes med henblik på at beskytte godt grundvand, herunder at opspore og
afværge forureningskilder."
Nævnet bemærker, at der endnu ikke er fuldt overblik over forureningskilderne i området, og om de grundvandsdannende oplande er korrekt bestemt, men at dette forventes
fuldt oplyst inden for en kort årrække, når Regionen og Naturstyrelsen afslutter kortlæg-
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ningen. Desuden har afværgeindsats siden slutningen af 1980'erne været årsag til, at forureningsniveauet er faldet og nu generelt forekommer lavt.
Et flertal på 8 af nævnets medlemmer bemærker herefter følgende:
På denne baggrund anser nævnet det "…for at være såvel energi- og ressourcemæssigt
som teknisk-økonomisk mest hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de udmeldte
overordnede retningslinjer, at opretholde og udbygge vandbehandlingen på Bagsværd
Vandværk, således at værket igen vil være i stand til at producere drikkevand i det omfang
værket er dimensioneret til." På baggrund af etableret praksis gives en 5-årig tilladelse.
Afgørelsen kan læses i sin helhed på Natur- og Miljøklagenævnets afgørelsesportal,
http://www.nmknafgoerelser.dk/.
5.3.2
Klagesager under behandling
Tre af de indsamlede tilladelser er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet og er p.t. under behandling. Sagerne er ganske kort resumeret her.
Tilladelse til tilsætning af jern på Vandværk Øst
Ringkøbing-Skjern Kommune har den 7. september 2010 givet Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S tilladelse til videregående vandbehandling på Vandværk Øst i Skjern. Vandværket har problemer med at overholde de gældende vandkvalitetskrav for jern, turbiditet, fosfor, ammonium og farvetal og har derfor ansøgt om tilladelse til et forsøgsanlæg,
hvor der tilsættes jern på flydende form i tilløbet til filteret inden filtreringen. Herved
dannes små okkerflokke i vandet, som binder råvandets indhold af kolloider, farve, fosfor
og turbiditet. Okkerflokkene sies fra i den eksisterende filtrering og udskylles til skyllevandsbassinet ved returskylning af filtrene. Der har været foretaget laboratorieforsøg, og
vandværket ønsker nu at køre et pilotforsøg i ét af værkets tre filtre over ca. 3 måneder.
Kommunens tilladelse er påklaget af Danmarks Naturfredningsforening og af en af vandværkets forbrugere. Forbrugerens klage er blevet afvist på grund af manglende klageberettigelse, men da Danmarks Naturfredningsforening har tilsluttet sig argumenterne i
denne klage, behandles de pågældende klagepunkter alligevel. Klagen er begrundet med,
at forbrugeren er imod, at der tilsættes kemikalier, hvis sammensætning er ubelyst, og
dermed kan være til fare for sundheden. Tilladelsen er alt for løst formuleret, og tilladelsens vilkår er ukonkrete. Naturfredningsforeningen tilføjer, at det er vigtigt at fokusere på
at identificere og stoppe kilderne til forurening, samt at skifte til rene drikkevandsboringer frem for at påbegynde rensning af kontaminerede boringer.
Afslag på kulfilter ved Gylling Vandværk
Odder Kommune har den 1. december 2011 meddelt Gylling Vandværk afslag på ansøgning om oppumpning af afværgevand og at opsætte et kulfilteranlæg til at fjerne BAM.
Afgørelsen begrundes med, at kommunen den 22. januar 2009 har meddelt vandværket
påbud om at blive tilsluttet Odder Vandværk. Dette påbud er givet med henvisning til
kommunens vandforsyningsplan 2004-2010, hvoraf det fremgår, at Gylling Vandværk
skal forsynes fra Odder Vandværk. Påbuddet er ikke efterkommet.
Gylling Vandværk har en tilladelse til indvinding af 163.000 m3/år, som løber indtil 31.
december 2012. De seneste år er der indvundet lidt over 100.000 m3 om året. Grundvandet er forurenet med BAM over grænseværdien og har forhøjet indhold af nitrat, dog under grænseværdien. Århus Amt har allerede i 2001 givet vandværket afslag på etablering
af en boring nord for vandværket, da amtet vurderede, at grundvandskvaliteten som følge
af pesticidforurening og nitratpåvirkning var uegnet til drikkevandsforsyning. En del af
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indvindingsoplandet er endvidere nitratfølsomt, og der findes en forurening med klorerede opløsningsmidler ca. 425 m øst for vandværket.
Vandværket har klaget over afgørelsen. Klagen vedrører fire punkter: Leveringsvilkår fra
Odder Vandværk, Embedslægens manglende tidligere indgriben i sagen, fjernelse af kilden til BAM på vandværksgrunden og risikoen for forurening med nitrat og klorerede
opløsningsmidler.
Tilladelse til kulfilteranlæg ved indvindingsboring 200.4416 i Vestskoven
Glostrup Forsyning har den 9. september 2011 fået 1 års tilladelse til etablering af et
forsøg med aktiv kulfiltrering ved forsyningens indvindingsboring i Vestskoven.
Grundvandet her er truet af forurening med klorerede opløsningsmidler fra Naverland 26 i Albertslund. Indvindingen af forurenet vand fra denne boring vil samtidig fungere som hydraulisk afskærende kontrol og derved beskytte andre vandindvindinger mod spredning af forureningsfanen. Forsøget vil danne baggrund for
en senere ansøgning om mere permanent rensning af oppumpet grundvand fra boring 200.4416 og en stillingtagen til, hvorvidt det rensede vand kan bruges i produktionen, eller hvordan det ellers kan bortledes.
Tilladelsen er påklaget af NOAH-Glostrup og Danmarks Naturfredningsforening. Begge
foreninger argumenterer for, at drikkevandet skal baseres på uforurenet grundvand, og at
oppumpningen er utilstrækkelig som afværge.
Kommunen oplyser, at forsøget stadig ønskes gennemført, men sandsynligvis med udledning af det behandlede vand til en regnvandsledning og ikke til drikkevandsforsyningen.
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Bilag 1:

Oversigt over modtagne sager

Tilladelser til videregående vandbehandling

Bilag 1
1/5

Nr.

Kommune

Behandlingssted
Hovedbestanddele (a)
K1 Herning
Nordre
Vandværk
K2 Herning
Hammerum
Vandværk
K3 Ikast-Brande Ejstrupholm
Vandværk
K4 Lemvig
Engbjerg
Vandværk
K5 Ringkøbing- Lybæk
Skjern
Vandværk

Gr. Årsag

Behandlingsmetode

Afgørelse Årstal Tilladelse Status 2012
periode

a

Aggressiv
kuldioxid
Aggressiv
kuldioxid
Aggressiv
kuldioxid
Aggressiv
kuldioxid
Aggressiv
kuldioxid

Tilsætning af
lud
Tilsætning af
lud
Tilsætning af
lud
Tilsætning af
lud
Tilsætning af
lud

Tilladelse 2009 Permane
nt
Tilladelse 2011 Permane
nt
Tilladelse 2009 Permane
nt
Tilladelse 2010 Permane
nt
Tilladelse 2009 Permane
nt

Tilsætning af
lud

Tilladelse 2008 1 år

a
a
a
a

K6

Silkeborg

Hvinningdal
Vandværk

a

Aggressiv
kuldioxid

K7

Kolding

a

K8

Odsherred

K9

Hjørring

Lunderskov
vandværk
GHT's
vandværk
Bredkær
Vandværk

Aggressiv Stripning
Tilladelse 2010
kuldioxid
Ammoniu Microdrop
Tilladelse 2011
m og nitrit
Ammonium, Tilsætning
fosfor og aggressiv
af
Tilladelse
kuldioxid2011
jern(II) og
natriumhydroxid

a
a

Permane
nt
Permane
nt
10 år

I drift
I drift
I drift
I drift
Ikke
udnyttet bortfaldet
I drift.

Ukendt
Endnu ikke i
drift.
Ikke oplyst.

K10 Ringkøbing- Vandværk
Skjern
Øst

a

Jern,
Tilsætning af
turbiditet, jernholdigt
fosfor,
kemikalie
ammonium
og farvetal

Tilladelse 2010 4
Påklaget af
måneder DN og af en
forbruger.
Ligger i
Natur- og
Miljøklagen
ævnet.

K11 Skanderborg Tåning
Vandværk
K12 Kalundborg Sejerby
Vandværk

a

Kalk

a

K13 Faxe

Orup
Vandværk

a

Klorid,
natrium,
sulfat,
nitrat og
NVOC.
Methan og Tilsætning af
Svovlbrinte svovlsyre og
permanganat

Tilladelse 2012 Permane I drift
nt
Tilladelse 2009 3 år
Bortfaldet
(blev ikke
udnyttet)

K14 Tønder

Døstrup
Vandværk

a

K15 Fanø

Fanø
Vandværk

a

K16 Varde

Vejers
Strand
Vandværk
Skagen ny
vandværk

a

K17 Frederikshavn

Bilag1_status-K

a

Magnetisk
kalkbehandling
Nanofiltrering

Tilladelse 2008 4
Bortfaldet
måneder (blev ikke
udnyttet)

NVOC

Tilsætning af
Tilladelse 2009 3 år
Ikke oplyst
polyaluminiumh
ydroxidchloridsu
lfat
NVOC og Tilsætning af
Tiladelse 2011 Permane I drift
organisk
polyaluminiumkl
nt
bundet jern orid og soda
NVOC og organisk
Tilsætning
bundet
af jern
Tilladelse 2010 Permane Ikke oplyst
polyaluminiumkl
nt
orid
NVOC,
Iltning,
Tilladelse 2008 Permane Ikke
jern,
koagulering,
nt
udnyttet
mangan
membranfiltrerin
g, UV mm.
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Bilag 1
2/5

Nr.

Kommune

Behandlings- Gr. Årsag
Behandlingssted
metode
K18 Vordingborg Kalvehave
a Svovlbrinte Tilsætning af
vandværk
hydrogenperoxi
d
Uorganiske sporstoffer (b)
K19 Hedensted Korning
Tilsætning af
b Arsen
Vandværk
jernsulfat
K20 Hedensted Palsgaard
Tilsætning af
b Arsen
Vandværk
jernsulfat
K21 Odder
Hundslund
Adsorptionsfilter
b Arsen
Vandværk
med jernoxid

Afgørelse Årstal Tilladelse Status 2012
periode
Tilladelse 2011 Permane Forventes i
nt
drift i 2012

Tilladelse 2009 3 år

I drift

Tilladelse 2009 3 år

I drift

Tilladelse 2007 5 år

I drift

Spentrup
Vandværk

b

Arsen

Tilsætning af
jernsulfat

K23 Skanderborg Høver
Vandværk
K24 Skanderborg Galten
Vandværk

b

Arsen

b

Arsen

Tilsætning af
jernklorid
Tilsætning af
jernklorid

K25 Viborg

Tindbæk
Vandværk

b

Arsen

Tilsætning af
jernklorid

K26 Aarhus

Arsen

K27 Aarhus

Kalundborgv b
ærket
Åboværket b

Tilsætning af
jernsulfat
Tilsætning af
jernklorid

K28 Jammerbugt

Ellidsbøl
Vandværk

b

Arsen

Adsorptionsfilter Tilladelse 2010 6 år
med jernoxid

I drift

K29 Jammerbugt

Svinkløv
Vandværk

b

Arsen

Adsorptionsfilter Tilladelse 2009 6 år
med jernoxid

I drift

K30 Jammerbugt

Moseby
Vandværk

b

Arsen

Adsorptionsfilter Tilladelse 2009 6 år
med jernoxid

I drift

K31 Jammerbugt

Thorup
Strand
Vestre
Vandværk
Gettrup
Vandværk

b

Arsen

Adsorptionsfilter Tilladelse 2009 6 år
med jernoxid

I drift

b

Arsen

Adsorptionsfilter Tilladelse 2008 Permane I drift
med jernoxid
nt

Gistrup
Vandværk
Kongsted
Vandværk

b

Arsen

b

Arsen

Tilsætning af
jernklorid
Tilsætning af
jernklorid

Nakskov
Vandværk

b

Arsen

K22 Randers

K32 Thisted

K33 Aalborg
K34 Faxe

K35 Lolland

Bilag1_status-K

Arsen

Tilsætning af
jernklorid

Tilladelse 2008 Permane I drift,
nt
vandkvalitet
en er i
orden.
Tilladelse 2009 Permane I drift
nt
Tilladelse 2008 3 år
I drift.
Kommunen
er i færd
med at
forny
tilladelsen.
Tilladelse 2008 3 år
I drift.
Kommunen
påregner at
forny
tilladelsen.
Tilladelse 2011 2 år
I drift
Tilladelse 2009 3 år

Bruges ikke
længere.

Tilladelse 2010 Permane I drift
nt
Tilladelse 2010 5
Der er søgt
måneder om
permanent
tilladelse.
Tilladelse 2008 2 år
I drift
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Nr.

Kommune

K36 Lolland

Behandlings- Gr. Årsag
Behandlingssted
metode
Utterslev - Kastager
VandværkJernspånfilter
b Arsen
(MicroDrop).

Afgørelse Årstal Tilladelse Status 2012
periode
Tilladelse 2010 Permane Opsagt
nt
aftale,
forventes
nedtaget i
løbet af
2012
Tilladelse 2012 Permane Ikke bygget
nt
endnu

K37 Lolland

Borresminde Vandværk
b Arsen

K38 Lolland

Sandby
Vandværk

b

Arsen

K39 Næstved

Gelsted
Vandværk
Holmegaard
glasværk
vandværk
Ravnstrup
Vandværk
Haarlev
vandværk
Aarup
Vandværk
Kerte og
Omegns
Vandværk
Sdr. Nærå
Vandværk

b

Arsen

b

Arsen

b

Arsen

b

Arsen

b

Arsen

b

Arsen

b

Arsen

Adsorptionsfilter Afslag
med jernoxid

2010

Nørre Aaby
Vandværk
Ejby
vandværk
Skovsgårde
og omegns
vandværk
Bjergby
Søndre
Vandværk

b

Arsen

Jernklorid

Påbud

2008 Ingen

b

Arsen

Jernklorid

Tilladelse 2012 6 år

I drift

b

Arsen

Jerngranulat i
efterfilteret

Tilladelse 2011 1 år

I drift

b

Arsen, jern Microdrop og
og
jernspåner
ammonium

Tilladelse 2010 5 år

I drift

Nikkel

Fluid bed
reaktor

Tilladelse 2007 10 år

Ikke i drift

BAM

Kulfilter og UV

Tilladelse 2011 5 år

I drift

BAM

Kulfilter og UV

Afslag

Påklaget af
vandværket.

BAM

Kulfilter og UV

Tilladelse 2009 5 år og 9 I drift.
måneder.

K40 Næstved

K41 Næstved
K42 Stevns
K43 Assens
K44 Assens

K45 FaaborgMidtfyn

K81 Middelfart
K46 Middelfart
K47 Nordfyns

K48 Randers

K49 Brøndby

Brøndbyøste b
r Vandværk

Organiske mikroforureninger (c)
K50 Hvidovre
Hvidovre
c
Vandværk
K51 Odder
Gylling
c
Vandværk
K53 Hjørring

Bilag1_status-K

Bagterp
Vandværk

c

Jerngranulat i
toppen af
efterfiltre.
Adsorptionsfilter Tilladelse 2007 Permane I drift
med jernoxid
nt
Tilsætning af
jernklorid
Tilsætning af
jernsulfat

Tilladelse 2010 Permane I drift
nt
Tilladelse 2008 Permane I drift
nt

Tilsætning af
jernklorid
Jerngranulat i
toppen af filtre
Tilsætning af
jernklorid
Tilsætning af
jernklorid

Tilladelse 2009 Permane I drift
nt
Tilladelse 2009 Permane I drift
nt
Tilladelse 2007 3 år
I drift
Tilladelse 2009 3 år

2011

I drift

Vandværket
er nedlagt.
Midtfyns
Vandforsyni
ng har
overtaget.
I drift

Tilladelser til videregående vandbehandling

Bilag 1
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Nr.

Kommune

K59 Svendborg

Behandlings- Gr. Årsag
sted
Landet
c BAM
Vandværk

K58 Frederiksber Frederiksber c
g
g Vandværk
K54 Glostrup

Glostrup
Vand A/S

c

K55 Høje
Taastrup

SoderupVadsby
Vandværk
Solhøj
kildeplads

c

K54 Ishøj

K56 Gladsaxe

c

Behandlingsmetode
Aktivt kulfilter

Klorerede Kulfilter og UV
opløsnings
midler
Klorerede Kulfilter
opløsnings
midler

Klorerede
opløsnings
midler
Klorerede
opløsnings
midler

Afstripningsanl
æg

Afgørelse Årstal Tilladelse Status 2012
periode
Tilladelse 2011 5 år
I drift

Tilladelse 2009 5 år

I drift

Tilladelse 2011 14
Påklaget,
måneder stadfæstet
af NMKN 1711-2011.
Anlægget er
under
etablering
Tilladelse 2010 5 år
I drift

Afstripningsanl Tilladelse 2008 10 år
æg med
kulsyredosering.

Bagsværd Vandværk
Kulfilteropløsningsmidler
og UV Tilladelse 2007 5 år
c BAM og klorerede

Påklaget af
DN.

I drift, men
forventes at
blive
overflødigt,
når ny
boring tages
i brug. Den
etableres
april 2012.

Marstal
Vandværk
Mikrobiologiske parametre (d)
K60 VestGl. Blære
himmerland Vandværk

c

BAM

Kulfilter og UV

Tilladelse 2010 5 år

d

Coliforme
bakterier

UV-anlæg

K61 Ringkøbing- Troldhede
Skjern
Mejeri

d

Coliforme
bakterier
og kim
Coliforme
bakterier
og kim
Coliforme
bakterier
og kim

UV-anlæg

Tilladelse 2010 3
UV-filtret er
måneder ikke
længere i
brug, og
vandkvalitet
en er
overholdt
Afslag
2011
Antagelig
ikke i
installeret.
Tilladelse 2011 1 år
Ophørt.

K57 Ærø

Tune
d
Vandværk
A.m.b.a
K63 Vordingborg Lendemarke d
vandværk
K62 Greve

K64 VestStistrup
himmerland Vandværk

Bilag1_status-K

d

UV-anlæg

UV-anlæg

Forebygge UV-anlæg
ved
ombygning

I drift

Tilladelse 2007 Midlertidi Ophørt juli
g
2007.
Vandværket
er i drift.
Tilladelse 2011 9
Tilladelsen
måneder er ikke
udnyttet
endnu

Tilladelser til videregående vandbehandling

Bilag 1
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Nr.

Kommune

Behandlings- Gr. Årsag
Behandlingssted
metode
K65 VestAalestrup
d Forebygge UV-anlæg
himmerland Vandværk
ved
ombygning
K66 Aalborg

Vejgaard
Vandværk

d

Forebygge UV-anlæg
ved
ombygning

K67 Greve

Tune
Vandværk
A.m.b.a

d

Forebygge UV-anlæg
ved
ombygning

K68 Egedal

Stenlien og d
Smedebakke
n
Vandværker
Værket ved d
Marbjerg

Genbrug af UV-anlæg
filterskyllev
and

K69 Roskilde

Søengene
d
Vandværk
Aabybro
d
Vandværk,
Kærvejsværk
et
K72 VestLivø
d
himmerland Vandværk
K70 Jammerbugt
K71 Jammerbugt

d

Kim

UV-anlæg

Kim

UV-anlæg

Tilladelse 2010 6
måneder
Tilladelse 2010 5
måneder

Kim

UV-anlæg

Kimtal

UV-anlæg

K74 Fanø

Fanø
d Kimtal
Vandværk
Tinghøj højdebeholderanlæg
d Sikkerheds
barriere
Sjælsø
d Sikkerheds
Vandværk
barriere
Sindal
d Stand by
Vandværk

K78 Hjørring

Tilladelse 2010 1 år

UV-anlæg

Tilladelse 2011 3 år

UV-anlæg

Tilladelse 2011 3 år

UV-anlæg

Vissegaard
Kildeplads

d

Sikkerheds UV-anlæg
barriere

K80 Slagelse

Harboes
vandværk

d

Sikkerheds UV-anlæg
barriere

K77 Odense

Odense,
ledningsnet

d

Sikkerheds UV-anlæg to
barriere
steder på
ledningsnettet

Vandværket
er aktivt.
Vandværket
er aktivt.

Tilladelse 2011 6
UV-filtret er
måneder stadigvæk i
brug.
Tilladelse 2009 3 år
UV ophørt
medio 2010

UV-anlæg

K79 Aalborg

Bilag1_status-K

I drift, men
ledes til
kloak pga.
turbiditet
Tilladelse 2010 Permane Under
nt
etablering

Tilladelse 2012 Permane Vandværket
nt
er aktivt.

Astrup
Vandværk

K76 Rudersdal

Tilladelse 2012 1 år

Genbrug af UV-anlæg
filterskyllev
and

K73 Esbjerg

K75 Gladsaxe

Afgørelse Årstal Tilladelse Status 2012
periode
Tilladelse 2012 9
Tilladelsen
måneder er ikke
udnyttet
endnu
Tilladelse 2012 1 måned I drift

Taget ud af
drift
I drift

Under
etablering.
Tilladelse 2011 Permane I drift. Hvis
nt
der
konstateres
kim i
vandet,
kobles
kildepladse
n fra nettet.
Tilladelse 2010 5 år
I drift

Tilladelse 2010 Permane Ikke
nt
længere i
drift.
Tilladelse 2008 Midlertidi Under
g, ca. 1 etablering.
år.

Bilag 2:

Status for amternes tilladelser

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Nr

Ansøger

Behandlingssted

Bornholms Regionskommune
Stampen,
A1 Rønne

Gr. Årsag

Behandlingsmetode

Afgørelse Årstal Status april 2012

a

Aggressiv
kuldioxid

Tilsætning af
lud

Tilladelse 2003 Antagelig i drift

c

Klorerede
opløsningsmidler

Kulfilter og UV

Tilladelse 1997 I drift (se K54)

a

Kalk

Magnetisk
Tilladelse 1998 Ingen oplysninger
vandbehandling

Fyns Amt
A4 Millinge-

c

BAM og
hexazinon

Kulfilter

Afslag

A5

Millinge-Østerby
Østerby
Vandværk
Vandværk
Strib Vandværk Strib Vandværk
(privat)
Nørre Aaby
Nørre Aaby
Vandværk
Vandværk
Odense
Dalumværket
Vandforsyning

c

BAM

Kulfilter

Afslag

b

Arsen

c

BAM

Tilsætning af
jernsulfat
Kulfilter og UV

Tilladelse 2002 Ikke etableret

A8

Odense
Hovedværket
Vandforsyning

c

BAM

Kulfilter og UV

A9

Odense
Hovedværket
Vandforsyning

a

Kalk

Blødgøring i
Tilladelse 2002 Det vides ikke, om
fluid bed reaktor
forsøget er

c

Stripning

Afslag

Kulfilter og UV

Tilladelse 1998 I drift. Se K53

Vandforsyning Robbedale og
Gøngeherred
Vandværker

Frederiksberg Kommune
A2 Frederiksberg Frederiksberg
Vandværk

Vandværk

Frederiksborg Amt
Ganløse Nordre
A3 Ganløse
Nordre
Vandværk

A6
A7

Vandværk

A10 Odense

Hovedværket og
Vandforsyning Stenløseværket

2002 Nedlagt i 2003

1999 Vandværket er i
drift
Tilladelse 2005 Anlæg er i drift.

Tilladelse 1998 Ikke etableret

gennemført.
1993 Ikke tilladt

A11 Svendborg

Landet vandværk

Kommune
A12 Vindeby –
Tåsinge

c

Klorerede
opløsningsmidler
BAM

Vindeby – Tåsinge

c

BAM

Kulfilter og UV

Tilladelse 1998 Ikke længere i drift
(ny kildeplads)

Københavns Amt
A13 Brøndby

Brøndby Vandværk

c

Nikkel

Bagsværd
Vandværk

c

Klorerede
opløsningsmidler

Fluid bed
reaktor
Kulfilter og UV

Tilladelse 1998 Ikke i drift. Se K49

Kommune
A14 Gladsaxe
Kommune

A15 Hvidovre

Hvidovre Vandværk

c

BAM

Kulfilter og UV

Tilladelse 1996 I drift. Se K50

Kommune
A16 Hedehusene
Østre
Vandværk

Hedehusene Østre
Vandværk

c

Klorerede
opløsningsmidler

Microdrop
iltning

Fore?
ligger ikke

A17 Ny Fløng

Ny Fløng Vandværk

a

Sulfat

Omvendt
osmose

Afslag

Vandværk

Bilag2_status-A

Afslag

2005 Ny tilladelse
stadfæstet af
NMKN. Under
etablering. Se K58

Vandværket er nu
distributionsvandv
ærk

1992 Vandværket er
nedlagt, overgået
til distribution

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Nr

Ansøger

Behandlingsmetode

Afgørelse Årstal Status april 2012

Microdrop
iltning

Ingen

Microdrop
iltning

Tilladelse 1995 Ingen oplysninger

c

Klorerede
opløsningsmidler
Klorerede
opløsningsmidler
BAM

Kulfilter og UV

Afslag

2003 Trørød kildeplads
er nedlagt

Bagterp Vandværk

c

BAM

Kulfilter og UV

Afslag

2003 Ikke oplyst. Se
K52

Løkken Vandværk
Vandværk
Pandrup Vandværk
A23 Pandrup
Vandværk
Skagen Vandværk
A24 Skagen
Vandforsyning og Bunken
Vandværk

a

Nitrat

a

Nitrat

a

Humus og
aggressiv
kuldioxid

NitratredoxTilladelse 1994 Ingen oplysninger
anlæg
NitratredoxTilladelse 1998 Ingen oplysninger
anlæg
Tilsætning af
Tilladelse 2006 Anlægget er
kaliumpermang
opgivet. Se K17
anat, jernklorid
og kalk.

A25 Voerså

Voerså Vandværk

a

Nitrat

Nitratredoxanlæg

Tilladelse Ikke Ingen oplysninger
oplyst

Gislum Vandværk

a

Nitrat og
jern/mangan

Nitratredoxanlæg

Afslag

Grærup Vandværk

a

Jern

Tilsætning af
Tilladelse 1989 Ingen oplysninger
aluminiumsulfat

Vejers Strand
Vandværk

a

Humin-bundet Tilsætning af
Tilladelse 1998 Antagelig taget ud
jern
kaliumpermang
af drift. Se K16
anat

a

Aggressiv
kuldioxid

Fanø

a

Humus

Nordenskov
Vandværk

a

Aggressiv
Nitrat-redox
kuldioxid, jern
og mangan

Tilladelse 1995 Ingen oplysninger

Kimtal

UV-anlæg

Tilladelse 2004 Antagelig ikke i
drift
Tilladelse 2004 Ikke længere i
brug
Tilladelse 1990 Antagelig i drift

A18 Københavns

Behandlingssted

Gr. Årsag

Solhøj Kildeplads

c

Rødovre vandværk

c

Trørød og Nærum
Kildeplads

Energi

A19 Rødovre
kommune

A20 Søllerød
kommunale
vandforsyning

Nordjyllands Amt
A23 Hjørring
Vandforsyning

A22 Løkken

Vandværk

A26 Gislum
Vandværk

Ribe Amt
A27 Grærup
Vandværk

A28 Vejers Strand
Vandværk

A29 Forsyningsvirk Astrup Vandværk
somhederne i
Esbjerg
A30 Fanø

A31 Nordenskov
Vandværk

Ringkjøbing Amt
A32 Brande
Vandværk
A33 Brande
Vandværk
A34 Sunds

A35 Ikast
Vandværk

Bilag2_status-A

Brande Vandværk

I drift (se K57)

2002 Ikke tilladt.

Tilsætning af
Tilladelse ?
Antagelig i drift
kalk og
kuldioxid
Tilsætning af
Tilladelse 2006 Behandlingen er
polyændret, se K15
aluminiumklorid

Brande Vandværk

d

Kimtal

UV-anlæg

Sunds

a

Ikast Vandværk

a

Aggressiv
kuldioxid
Aggressiv
kuldioxid

Tilsætning af
lud
Tilsætning af
lud

Tilladelse 2003 Antagelig i drift

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Nr

Ansøger

A36 Thyborøn-

Behandlingssted

Gr. Årsag

Engbjerg Vandværk

a

Engbjerg Vandværk

Hvidbjerg Vandværk

Harboøre
vandforsyning

A37 ThyborønHarboøre
vandforsyning

A38 Hvidbjerg
Vandværk

Behandlingsmetode

Afgørelse Årstal Status april 2012

Aggressiv
kuldioxid

Tilsætning af
lud

Ingen

a

Mangan og
ammonium

Tilsætning af
Tilladelse 2002 Ikke længere i drift
kaliumpermang
anat

a

Kalk

Magnetisk
Tilladelse 1989 Vandværket er
vandbehandling
tilsyneladende

2001 Tilladelse til
tilsætning af lud,
se K4

nedlagt
Roskilde Amt
A39 Greve

Greve vandværk

a

Kalk

Vandværk
A40 Kirkebjerg
Vandværk

Kirkebjerg
Vandværk

a

Kalk

c

BAM

Kulfilter og UV

Tilladelse 1998 Aldrig sat i drift

Tilsætning af
jernklorid
Tilsætning af
jernklorid
Omvendt
osmose og UV

Tilladelse 2005 Antagelig i drift

A41 Møllemarkens Møllemarkens
Vandværk

Vandværk

Storstrøms Amt
A42 Elmevej

Elmevej Vandværk

c

Arsen

Vandværk
A43 Holmegårdsvej
Vandværk
A44 Enø Strand
Vandværk

Holmegårdsvej
Vandværk
Enø Strand
Vandværk

b

Arsen

a

Natrium og
klorid

Tilsætning af
Tilladelse 2002 Antagelig i drift
kuldioxid
Magnetisk
Tilladelse 1992 Ikke længere i drift
vandbehandling

Tilladelse 2005 Antagelig i drift
Tilladelse 2000 Nedlagt

Sønderjyllands Amt
Skodsbøl Vandværk a
A45 Skodsbøl

Kalk

Magnetisk
Tilladelse 1994 Ingen oplysninger
vandbehandling

A46 Søndervang

Søndervang

a

Farvetal

Tilsætning af
Afslag
polyaluminiumkl
orid

A47 Øster Højst

Øster Højst
Vandværk

a

Humin-bundet Tilsætning af
jern
polyaluminiumkl
orid

Hedensted
Vandværk

a

Lugt og smag Tilsætning af
Tilladelse 2004 Ikke længere i drift
kaliumpermang
anat
BAM
Kulfilter og UV Tilladelse 2002 Vandværket er i

Vandværk

Vandværk

Vejle Amt
A48 Hedensted
Vandværk

A49 Klovborg Mejeri Klovborg Mejeri

c

2006 Vandværket er
tilsyneladende
nedlagt
Tilladelse 1999 Antagelig i drift

drift (?)
Viborg Amt
A50 Bjerringbro
Vandværk

A51 Breum

Bjerringbro
vandværk

c

BAM og andre Kulfilter og UV
pesticider

Tilladelse 1997 Bruges ikke
længere

Breum Vandværk

c

BAM, benzen
og toluen

Kulfilter og UV

Tilladelse 1995 Nedlagt

Studstrup Vandværk

b

Arsen

Ingen

Galten Vandværk

b

Arsen

Microdrop og
jernspåner
Tilsætning af
jernsulfat

Vandværk

Århus Amt
A52 Studstrup
Vandværk
A53 Galten
Vandværk

Bilag2_status-A

? - spørg Aarhus
Kommune
Tilladelse 2004 Ny tilladelse 2008
til tilsætning af
jernklorid (K24)

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Nr

Ansøger

Behandlingsmetode

Afgørelse Årstal Status april 2012

Arsen

Tilsætning af
jernsulfat

Tilladelse 2004 Vandværket findes
ikke længere

a

Organisk
bundet jern

Tilsætning af
Tilladelse 1996 Antagelig i drift
kulsyre,
flokkulering
med
aluminiumsulfat
og
neutralisering
med akdolit.

A56 Alrø Vandværk Alrø Vandværk

b

Arsen

Tilladelse 2005 Antagelig i drift

A57 Spentrup

Spentrup Vandværk

b

Arsen

Vandværk
A58 Silkeborg
kommunale
vandforsyning

Gudenå Vandværk

a

Aggressiv
kuldioxid

Tilsætning af
jernklorid
Tilsætning af
jernsulfat
Tilsætning af
lud

Hvinningdal
Vandværk

a

Aggressiv
kuldioxid

Tilsætning af
lud

Tilladelse 2005 I drift (K6)

Gram Vandværk

a

Aggressiv
kuldioxid

Tilsætning af
lud

Tilladelse 1991 Det vides ikke, om
anlægget stadig er
i drift

b

Arsen

Tilladelse 2005 Antagelig i drift

b

Arsen

Tilsætning af
jernsulfat
Tilsætning af
jernsulfat

A54 Galten
Vestermark
Vandværk

A55 Anholt

Behandlingssted

Gr. Årsag

Galten Vestermark
Vandværk

b

Anholt Vandværk

Vandforsyning

A59 Silkeborg
kommunale
vandforsyning

A60 Skanderborg
kommunale
vandforsyning

A61 Katrinedal

Katrinedal
Vandværk
Vandværk
Harlev
Framlev
Kalundborgværket
A62
Vandforsyning

Bilag2_status-A

Tilladelse 2005 I drift (K22)
Tilladelse 2005 Antagelig i drift

Tilladelse 2005 I drift (K26)

Bilag 3:

Kommuner, der ikke har behandlet sager om videregående
vandbehandling

Kommunernes tilladelser til videregående vandbehandling

Kommuner, der ikke har behandlet sager om videregående
vandbehandling
Kommune
Albertslund
Allerød
Ballerup
Billund
Bornholm
Brønderslev
Dragør
Favrskov
Fredensborg
Fredericia
Frederikssund
Furesø
Gentofte
Gribskov
Guldborgsund
Haderslev
Halsnæs
Helsingør
Herlev
Hillerød
Holbæk
Holstebro
Horsens
Hørsholm
Kerteminde
København
Køge
Langeland
Lejre
Lyngby-Taarbæk
Læsø
Mariagerfjord
Morsø
Norddjurs
Nyborg
Rebild
Ringsted
Rødovre
Samsø
Skive
Solrød
Sorø
Struer
Syddjurs
Sønderborg
Tårnby
Vallensbæk
Vejen
Vejle
Aabenraa

Bilag_3_Ingen sager

Svardato
02-04-2012
27-03-2012
30-03-2012
28-03-2012
02-04-2012
23-04-2012
23-04-2012
27-03-2012
07-05-2012
24-04-2012
23-04-2012
30-04-2012
18-04-2012
28-03-2012
28-03-2012
26-03-2012
13-04-2012
23-04-2012
26-03-2012
03-05-2012
27-03-2012
16-04-2012
24-04-2012
29-03-2012
29-03-2012
30-03-2012
26-03-2012
27-04-2012
26-04-2012
14-03-2012
23-04-2012
27-03-2012
27-03-2012
27-03-2012
18-04-2012
23-04-2012
30-03-2012
12-04-2012
23-04-2012
27-03-2012
16-04-2012
26-03-2012
12-04-2012
26-04-2012
14-05-2012
24-04-2012
23-04-2012
30-03-2012
27-03-2012
26-04-2012

Bilag 3

Bilag 4:

Resumé af sager

Sagerne er grupperet efter tilsynsbekendtgørelsens bilag og derefter sorteret alfabetisk
efter region og kommune.

Tilladelser til videregående vandbehandling

Bilag 4
1 / 81

Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K1
Herning
Midtjylland
Ringkøbing Amt
EnergiGruppen Jylland Vand A/S
Nordre Vandværk
1.800.000
16-04-2009
a
Aggressiv kuldioxid
Tilsætning af lud
600
Permanent
Nej

Begrundelse for ansøgning

Ønsker at anvende lud i stedet for kalk til neutralisering af
aggressiv kuldioxid, da det er mindre krævende for personalet.

Bemærkning

Ændring fra kalk til lud.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
29-06-2009
Kommunen vurderer, at anlægget ikke vil ændre drikkevandets
kvalitet.

Permanent
Ændring fra kalk til lud.
I drift

Vilkår om analyseprogram

Nej

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Journaler skal opbevares i mindst 5 år og forelægges
tilsynsmyndigheden på forlangende.

Andre særlige vilkår

Krav om dobbeltvæg, automatisk overvågning af tryk og
tilkoblet alarm. Afprøvning af overvågningsanlægget mindst 1
gang årligt.
Doseringsanlægget skal indrettes, så der ikke kan ske
overdosering af lud.

Driftserfaringer

Bilag4_K-afg

Tilladelser til videregående vandbehandling

Bilag 4
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K2
Herning
Midtjylland
Ringkjøbing Amt
Hammerum Vandværk
Hammerum Vandværk
250.000
11-01-2011
a
Aggressiv kuldioxid
Tilsætning af lud
75
Permanent
Nej

Begrundelse for ansøgning

Behandling med kalkfiltermasse har været vanskelig at styre.

Bemærkning

Ændring fra kalk til lud.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
01-03-2011
Kommunen vurderer, at anlægget ikke vil ændre drikkevandets
kvalitet.

Permanent
Ændring fra kalk til lud.
I drift

Vilkår om analyseprogram

Nej

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Nej

Andre særlige vilkår

Krav om dobbeltvæg, automatisk overvågning af tryk og
tilkoblet alarm. Afprøvning af overvågningsanlægget mindst 1
gang årligt.
Doseringsanlægget skal indrettes, så der ikke kan ske
overdosering af lud.

Driftserfaringer

Bilag4_K-afg

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K3
Ikast-Brande
Midtjylland
Ringkøbing Amt
Ejstrupholm Vandværk
Ejstrupholm Vandværk
170.000
22-01-2009
a
Aggressiv kuldioxid
Tilsætning af lud
Ikke oplyst
Forsøgsanlæg
Nej

Begrundelse for ansøgning

Foranlediget af kommunens tilsynsbesøg. Neutralisering med
kalkfiltermasse har været vanskelig at styre.

Bemærkning

Ændring fra kalk til lud. Tilsvarende blev ansøgt i 2001, men
frafaldet.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
03-02-2009
Kommunen tolker vandforsyningsloven således, at
behandlingen ikke kræver særskilt tilladelse.

Permanent
Ændring fra kalk til lud.
I drift

Vilkår om analyseprogram

Nej

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Nej

Andre særlige vilkår

Krav til indretning af anlægget. Der skal fremsendes
beskrivelse af foranstaltninger mod risiko for fejldosering.

Driftserfaringer

Bilag4_K-afg

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K4
Lemvig
Midtjylland
Ringkjøbing Amt
Lemvig Vand og Spildevand A/S
Engbjerg Vandværk
900.000
10-08-2009
a
Aggressiv kuldioxid
Tilsætning af lud
250
Permanent
Forsøgsanlæg har tidligere været i drift.

Begrundelse for ansøgning

Forureningsrisiko fra akdolit.

Bemærkning

Ændring fra intensiv iltning og filtermateriale med kalk (A36)

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
27-10-2010
Kommunen har ingen yderligere bemærkninger i sagen.

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Permanent
Ændring fra kraftig beluftning og kalkfiltermasse til lud.
I drift

Vilkår om analyseprogram

Supplerende analyser for tungmetaller mv., 3 det første år,
herefter 1 gang om året. Supplerende parametre ved kontrol på
ledningsnet.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Driftsjournal skal opbevares mindst 5 år og forevises på
forlangende.

Andre særlige vilkår

Detaljerede krav til anlægget og driften. Krav vedrørende
urenheder i luden samt dokumentation for dette. Krav til
indretning af anlægget, overvågning og alarm, herunder sikring
mod fejldosering.

Driftserfaringer

Bilag4_K-afg

Tilladelser til videregående vandbehandling

Bilag 4
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

K5
Ringkøbing-Skjern
Midtjylland
Ringkøbing-Skjern Vand A/S
Lybæk Vandværk
700.000
11-09-2008
a
Aggressiv kuldioxid
Tilsætning af lud
Ikke oplyst
Permanent
Dimensionering
Behov for reduktion af indholdet af aggressiv kuldioxid.

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
10-03-2009
Anlægget vil forbedre vandkvaliteten.

Permanent
Nej.
Ikke udnyttet - bortfaldet

Vilkår om analyseprogram

Supplerende analyser for tungmetaller mv., 3 det første år,
herefter 1 gang om året.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Driftsjournal skal opbevares mindst 5 år og forevises på
forlangende.

Andre særlige vilkår

Detaljerede krav til anlægget og driften. Krav vedrørende
urenheder i luden samt dokumentation for dette. Krav til
indretning af anlægget, overvågning og alarm, herunder sikring
mod fejldosering.

Driftserfaringer

Ingen.

Bilag4_K-afg

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K6
Silkeborg
Midtjylland
Århus Amt
Forsyningsafdelingen, Silkeborg Kommune
Hvinningdal Vandværk
2.700.000
08-01-2008
a
Aggressiv kuldioxid
Tilsætning af lud
Ikke oplyst
Midlertidig
Ingen oplysninger.

Begrundelse for ansøgning

Forlængelse af tilladelse til igangværende anlæg.

Bemærkning

Ansøgning om permanent tilladelse følger.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
05-09-2008
Ingen.

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

1 år
Forlængelse af amtets tilladelse af 14. juli 2005
Nej.
I drift.

Vilkår om analyseprogram

Nej

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Nej

Andre særlige vilkår

Nej.

Driftserfaringer

Bilag4_K-afg

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K7
Kolding
Syddanmark
Lunderskov vandværk
Lunderskov vandværk
200.000
29-04-2010
a
Aggressiv kuldioxid
Stripning
60
Permanent
Forsøg med stripning i 2008

Begrundelse for ansøgning

Forsøgsanlæg med stripning har givet gode resultater.

Bemærkning

Anlægget erstatter tilsætning af kalk og luftning med ren ilt.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
02-06-2010
Kommunen vurderer, at anlægget kan sikre en god
drikkevandskvalitet i fremtiden.

Permanent
Ændring fra kalkdosering og tilsætning af ilt.
Ukendt

Vilkår om analyseprogram

Nej

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Nej

Andre særlige vilkår

Vandet fra de nye dele af vandværket må først tilledes
ledningsnettet, når samtlige kvalitetskrav, som
vandbehandlingsdelen har indflydelse på, er overholdt.

Driftserfaringer

Bilag4_K-afg

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K8
Odsherred
Sjælland
GHT's vandværk
GHT's vandværk
170.000
09-03-2011
a
Ammonium og nitrit
Microdrop
Ikke oplyst
Permanent
Ikke oplyst.

Begrundelse for ansøgning

Ombygning af vandværket.

Bemærkning

Det fremgår af analysedata, at der har været overskridelser af
drikkevandskrav til NVOC, jern og nitrit.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
15-06-2011
Projektet vil bidrage positivt til at opretholde en god og stabil
vandforsyning.

Permanent
Nej
Endnu ikke i drift.

Vilkår om analyseprogram

Under hele ombygningen skal der én gang ugentlig udtages
prøver fra afgang vandværk til analyser efter bilag 3 i
drikkevandsbekendtgørelsen (begrænset kontrol).

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Nej

Andre særlige vilkår

Vandforsyningen skal opretholdes under ombygningen.

Driftserfaringer

Endnu ingen.

Bilag4_K-afg

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

K9
Hjørring
Nordjylland
Hjørring Vandselskab
Bredkær Vandværk
800.000
31-03-2008
a
Ammonium, fosfor og aggressiv kuldioxid
Tilsætning af jern(II) og natriumhydroxid
Ikke oplyst
Permanent
Fuldskala forsøgsanlæg.
Forhøjet indhold af ammonium og fosfor. Øget omsætning af
ammonium sænker pH og nødvendiggør justering med
natriumhydroxid.
Der har tidligere været anvendt kalkdosering.

Tilladelse
03-10-2008
Kommunen vurderer, at tilsætningen af jern(II) er
uproblematisk, og at anlægget er sikkert.

10 år
Nej.
Ikke oplyst.

Vilkår om analyseprogram

Kontrol for uorganiske sporstoffer en gang om året, det første
år dog tre gange.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Driftsjournal.

Andre særlige vilkår

Automatisk afbryder, hvis pH overskrides. Uafhængig kontrol af
mængden af natriumhydroxid i buffertanken. Krav til renhed af
kemikalier.

Driftserfaringer

Ingen oplysninger.

Bilag4_K-afg

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K10
Ringkøbing-Skjern
Midtjylland
Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S
Vandværk Øst
250.000
07-06-2010
a
Jern, turbiditet, fosfor, ammonium og farvetal
Tilsætning af jernholdigt kemikalie
Ikke oplyst
3 måneder
Laboratorieforsøg.

Begrundelse for ansøgning

Problemer med at overholde de gældende vandkvalitetskrav for
jern, turbiditet, fosfor, ammonium og farvetal.

Bemærkning

Forsøgsanlæg.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012
Vilkår om analyseprogram

Tilladelse
07-09-2010
Kommunen vurderer, at tilsætning af jern ikke vil påvirke
kvaliteten af drikkevandet i negativ retning.

4 måneder
Nej.
Påklaget af DN og af en forbruger. Ligger i Natur- og
Miljøklagenævnet.
Analyseprogram for hvert af de fem forsøg: før start, dagen
efter start samt hver uge.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Rapportering til kommunen senest 6 måneder efter forsøgets
afslutning.

Andre særlige vilkår

Nej.

Driftserfaringer

Ingen.

Bilag4_K-afg

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

K11
Skanderborg
Midtjylland
Tåning Vandværk
Tåning Vandværk
7.000
23-06-2010
a
Kalk
Magnetisk vandbehandling
Ikke oplyst
Permanent
Ingen
Ikke anført

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
27-03-2012
Kommunen har ingen indvendinger, da der er fordele ved at
opløse kalkbelægninger.

Permanent
Nej
I drift

Vilkår om analyseprogram

Ingen

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Ingen

Andre særlige vilkår

Der skal inden næste generalforsamling laves en
forbrugerundersøgelse for at belyse, om anlægget har haft
effekt. Herefter tages spørgsmålet om fortsat behandling op på
generalforsamlingen.

Driftserfaringer

Ingen oplysninger

Bilag4_K-afg

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K12
Kalundborg
Sjælland
Vestsjællands Amt
Sejerø Vandforsyning A.m.b.a
Sejerby Vandværk
5.000
05-02-2008
a
Klorid, natrium, sulfat, nitrat og NVOC.
Nanofiltrering
6 m3/time
Midlertidig
Ikke oplyst.

Begrundelse for ansøgning

Forhøjet indhold af natrium, klorid, sulfat, nitrat og NVOC, som
ikke fjernes ved traditionel vandbehandling.

Bemærkning

Ansøgt i forbindelse med ombygning af vandværket. Efter ca. et
års drift vurderes, om nanofiltrering er egnet.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
25-03-2009
Det er nødvendigt at gøre noget for at få bedre drikkevand.

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

3 år
Ja. Amtet har givet tilladelse til omvend osmose.
Ændring fra omvendt osmose til nanofiltrering.
Bortfaldet (blev ikke udnyttet)

Vilkår om analyseprogram

Tre supplerende normalkontroller inkl. natrium det første år.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Nej

Andre særlige vilkår

Driftserfaringer

Bilag4_K-afg

Ingen

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

K13
Faxe
Sjælland
Orup Vandværk
Orup Vandværk
60.000
08-08-2008
a
Methan og Svovlbrinte
Tilsætning af saltsyre og permanganat
Ikke oplyst
2 måneder
Forsøg med beluftning, filterhastighed, skylleproces og
syredosering.
INKA-belufter medfører pH-stigning og kalkudfældning i filtrene
med følgende overskridelser af ammonium, nitrit og kimtal.
Forsøgsanlæg

Tilladelse
18-11-2008
Kommunen vurderer, at ændringerne vil forbedre
vandbehandlingen.

4 måneder
Nej
Ikke oplyst

Vilkår om analyseprogram

Analyseprogram til dokumentation af andbehandlingen.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Kommunen skal løbende holdes orienteret om forsøgets
resultater, herunder fremsendelse af alle driftsprøver.
Afrapportering til kommunen senest en måned efter
afslutningen.

Andre særlige vilkår

Driftserfaringer

Bilag4_K-afg

Ikke oplyst

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K14
Tønder
Syddanmark
Døstrup Vandværk
Døstrup Vandværk
100.000
02-04-2009
a
NVOC
Tilsætning af polyaluminiumhydroxidchloridsulfat
Ikke oplyst
3 år
Forsøg er udført på vandværket.

Begrundelse for ansøgning

Forhøjet NVOC, brunt vand.

Bemærkning

Lovliggørelse af eksisterende anlæg. Vandværket planlægger
ny kildeplads.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
18-11-2009

3 år
Nej
Bruges ikke længere. Erstattet af separationspumpning.

Vilkår om analyseprogram

Analyser for aluminium.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Driftsjournalerne skal månedlig indsendes til kommunen.

Andre særlige vilkår

Vandværket skal informere sig om mulige løsninger, hvor
simpel vandbehandling kan afhjælpe problemet med det brune
vand.

Driftserfaringer

Ikke oplyst

Bilag4_K-afg

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

K15
Fanø
Syddanmark
Ribe Amt
Fanø Vand A/S
Fanø Vandværk
500.000
24-11-2010
a
NVOC og organisk bundet jern
Tilsætning af polyaluminiumklorid og soda
300
Permanent
Andre metoder er afprøvet.
Forhøjet NVOC og organisk bundet jern. Behandling med
kaliumpermanganat har muligvis forstærket problemer med
bakterievækst og ønskes derfor erstattet.
Polyaluminiumklorid har tidligere været anvendt, men pga. lav
pH gav det overskridelser af aluminium.
Tiladelse
10-02-2011
Kommunen vurderer at metoden ikke vil medføre overskridelser
af grænseværdierne.

Permanent
Nej
I drift

Vilkår om analyseprogram

Der skal 4 gange årligt udtages prøve for aluminium afgang
vandværk.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Driftsjournal.

Andre særlige vilkår

Ved skift af kvalitet eller leverandør af kemikalier skal der
sendes dokumentation til kommunen.

Driftserfaringer

Ikke oplyst

Bilag4_K-afg

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K16
Varde
Syddanmark
Ribe Amt
Vejers Strand Vandværk
Vejers Strand Vandværk
100.000
21-05-2008
a
NVOC og organisk bundet jern
Tilsætning af polyaluminiumklorid
Ikke oplyst
Permanent
Metoden har været testet i en periode.

Begrundelse for ansøgning

Turbiditet og farvetal kan ikke overholdes.

Bemærkning

Erstatter tidligere tilladt tilsætning af permanganat.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
15-09-2010
Kommunen vurderer, at kemikalierne er acceptable, og at
grænseværdi for aluminium kan overholdes.

Permanent
Nej
Ikke oplyst

Vilkår om analyseprogram

Indholdet af aluminium i afgangsvand fra vandværket skal
analyseres 2 gange årligt.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Driftsjournal.

Andre særlige vilkår

Krav til renhed af stoffet.

Driftserfaringer

Ikke oplyst

Bilag4_K-afg

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K17
Frederikshavn
Nordjylland
Frederikshavn Vand A/S
Skagen ny vandværk
1.500.000
23-06-2008
a
NVOC, jern, mangan
Iltning, koagulering, membranfiltrering, UV mm.
Ikke oplyst
Permanent
Forsøg på delprocesser igennem flere år.

Begrundelse for ansøgning

Anlægget skal sikre, at det indvundne vand kan overholde de
glædende krav til drikkevand.

Bemærkning

Der er tale om etablering af et nyt vandværk med en avanceret
vandbehandlingsproces.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
09-09-2008
Hensyn til bæredygtig indvinding og levering af tilfredsstillende
vandkvalitet.

Permanent
Nej
Ikke udnyttet

Vilkår om analyseprogram

Forsyningen skal fremsende forslag til udvidet analyseprogram.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Statusrapport over de første 6 måneder skal afleveres senest 8
måneder efter opstart.

Andre særlige vilkår

Driftserfaringer

Bilag4_K-afg

Ingen

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

K18
Vordingborg
Sjælland
Kalvehave vandværk
Kalvehave vandværk
125.000
02-06-2010
a
Svovlbrinte
Tilsætning af hydrogenperoxid
Ikke oplyst
Permanent
Nej
Højt indhold af svovlbrinte. Afblæsning har et højt energiforbrug
og forøger vandets hårhed, hvilket fører til tilstopning af
forsyningsledningerne.

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
03-02-2011
Konsulenten vurderer, at der ikke er væsentlige risici i forhold til
vandkvaliteten.

Permanent
Nej
Forventes i drift i 2012

Vilkår om analyseprogram

Kontinuert overvågning af redoxpotentiale, iltkoncentration og
turbiditet i det behandlede vand. Overskud af brintperoxid i det
behandlede vand efter den normale vandbehandling skal
kontrolleres, inden anlægget endeligt sættes i drift.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Tidsplan for indkøring skal sendes til kommunen.

Andre særlige vilkår

Overvågning af dosering og indkøring af anlægget. Sikring mod
overdosering. Mærkning af kemikalier.

Driftserfaringer

Ikke oplyst

Bilag4_K-afg

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

K19
Hedensted
Midtjylland
Korning Vandværk
Korning Vandværk
30.000
16-09-2009
b
Arsen
Tilsætning af jernsulfat
Ikke oplyst
Permanent
Nej
Skærpet krav til arsen i den nye bekendtgørelse.

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
17-12-2009
Kommunen vurderer, at vandbehandlingsanlægget vil kunne
reducere arsenindholdet til under drikkevandskravet.

3 år
Nej
I drift

Vilkår om analyseprogram

Supplerende analyser for metaller og mikrobiologi efter 2 og 12
måneder. Årlig analyse for arsen på afgang vandværk.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Driftsjournal. Anlægget skal 1 gang årligt tilses af et firma med
særlig ekspertise på området. Resultatet af tilsynet skal
forelægges Hedensted Kommune.

Andre særlige vilkår

Der skal tilrettelægges en indvindingsstrategi, der sikrer et
ensartet arsen-indhold i råvandet. Okkerslam med forhøjet
indhold af arsen skal bortskaffes som farligt affald.

Driftserfaringer

Ikke oplyst

Bilag4_K-afg

Tilladelser til videregående vandbehandling

Bilag 4
20 / 81

Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K20
Hedensted
Midtjylland
Palsgaard Industri / Palsgaard Gods
Palsgaard Vandværk
160.000
07-10-2008
b
Arsen
Tilsætning af jernsulfat
Ikke oplyst
Permanent
Nej

Begrundelse for ansøgning

Skærpet krav til arsen i den nye bekendtgørelse.

Bemærkning

Industrianlæg med krav om drikkevandskvalitet.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
27-01-2009
Kommunen vurderer, at vandbehandlingsanlægget vil kunne
reducere arsenindholdet til under drikkevandskravet.

3 år
Nej
I drift

Vilkår om analyseprogram

Supplerende analyser for metaller og mikrobiologi efter 2 og 12
måneder. Årlig analyse for arsen på afgang vandværk.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Driftsjournal. Anlægget skal 1 gang årligt tilses af et firma med
særlig ekspertise på området. Resultatet af tilsynet skal
forelægges Hedensted Kommune.

Andre særlige vilkår

Der skal tilrettelægges en indvindingsstrategi, der sikrer et
ensartet arsen-indhold i råvandet. Okkerslam med forhøjet
indhold af arsen skal bortskaffes som farligt affald.

Driftserfaringer

Ikke oplyst

Bilag4_K-afg

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

K21
Odder
Midtjylland
Hundslund Vandværk
Hundslund Vandværk
50.000
31-05-2007
b
Arsen
Adsorptionsfilter med jernoxid
Ikke oplyst
Permanent
Tekniske og økonomiske muligheder er undersøgt.
Vandværket kan ikke overholde de gældende krav til arsen.

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
22-11-2007
Kommunen forventer, at anlægget vil give bedre
drikkevandskvalitet til forbrugerne.

5 år
Nej
I drift

Vilkår om analyseprogram

Analyse for bakteriologi og metaller før anlægget sættes i drift
og efter indkøring. Arsenanalyse efter 3, 6 og 12 måneders drift
samt ved efterfølgende obligatorisk begrænset kontrol.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Afrapportering af resultater til kommunen inden forsøgets
udløb.

Andre særlige vilkår

Filtermateriale med arsen skal bortskaffes ved deponering på
godkendt losseplads.

Driftserfaringer

Anlægget har fungeret efter hensigten.

Bilag4_K-afg

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

K22
Randers
Midtjylland
Århus Amt
Spentrup Vandværk
Spentrup Vandværk
150.000
22-11-2006
b
Arsen
Tilsætning af jernsulfat
Ikke oplyst
Permanent
Vandværket var med i Miljøstyrelsens undersøgelse.

Bemærkning

Alle analyser har været overholdt siden anlægget blev taget i
brug. Der søges om tilladelse til endnu et anlæg, som kan
bruges ved vedligehold af det første.
Anlægget blev etableret i 2005.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
04-11-2008
Anlægget fungerer tilfredsstillende.

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Permanent
Ja - første tilladelse 2005
Reducerede krav om rapportering.
I drift, vandkvaliteten er i orden.

Vilkår om analyseprogram

Halvårlige analyser for sulfat og metaller.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Nej.

Andre særlige vilkår

Nej

Driftserfaringer

Anlægget fungerer godt.

Bilag4_K-afg

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

K23
Skanderborg
Midtjylland
Høver Vandværk
Høver Vandværk
14.000
25-11-2008
b
Arsen
Tilsætning af jernklorid
Ikke oplyst
Permanent
Nej
For højt indhold af arsen, som vurderes at være geologisk
betinget.

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
09-07-2009
Forbrugerne vil få en bedre vandkvalitet.

Permanent
Nej
I drift

Vilkår om analyseprogram

Analyser for arsen, jern, mangan, ammonium og klorid 2 uger
efter opstart samt de første to måneder. Herefter revurderes
kontrolplanen.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Kommunen skal have færdigmelding og sikkerhedsprocedure
for håndtering af jernklorid.

Andre særlige vilkår

Vandværket skal orientere forbrugerne.

Driftserfaringer

Ingen oplysninger.

Bilag4_K-afg

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K24
Skanderborg
Midtjylland
Galten Vandværk
Galten Vandværk
300.000
12-12-2007
b
Arsen
Tilsætning af jernklorid
Ikke oplyst
Permanent
Nej

Begrundelse for ansøgning

For højt indhold af arsen.

Bemærkning

Vandværket deltager i et EU-projekt med nye metoder, men har
brug for en midlertidig løsning nu.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
04-03-2008
Forbrugerne vil få en bedre vandkvalitet.

3 år
Nej. 2-årig tilladelse til jernsulfat i 2004.
I drift. Kommunen er i færd med at forny tilladelsen.

Vilkår om analyseprogram

Analyser for arsen, jern, mangan, ammonium og klorid 2 uger
efter opstart samt de første tre måneder. Herefter revurderes
kontrolplanen.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Kommunen skal have sikkerhedsprocedure for håndtering af
jernklorid.

Andre særlige vilkår

Vandværket skal orientere forbrugerne.

Driftserfaringer

Ingen oplysninger.

Bilag4_K-afg

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

K25
Viborg
Midtjylland
Tindbæk Vandværk
Tindbæk Vandværk
45.000
04-01-2008
b
Arsen
Tilsætning af jernklorid
Ikke oplyst
Permanent
Nej
Overskridelser af drikkevandskravet for arsen.

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
05-02-2008
Kommunen vurderer at ansøgningen er velbegrundet, og at
anlægget vil give en tilfredsstillende rentvandskvalitet.

3 år
Nej
I drift. Kommunen påregner at forny tilladelsen.

Vilkår om analyseprogram

Analyser for jern, mangan, arsen og fosfor før og efter filtrene i
en indkøringsperiode på ca. 2 måneder. Efter indkøring kontrol
med uorganiske sporstoffer.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Driftsjournal. Årligt tilsyn af firma med særlig ekspertise.
Tilsynsrapport skal sendes til kommunen.

Andre særlige vilkår

Driftserfaringer

Bilag4_K-afg

Fungerer tilfredsstillende.
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

K26
Aarhus
Midtjylland
Aarhus Amt
Harlev-Framlev Vandværk
Kalundborgværket
50.000
14-03-2011
b
Arsen
Tilsætning af jernsulfat
350 m3/d
Permanent
Nej
Tilladelsen er udløbet.

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
07-06-2011
Anlægget fungerer godt.

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Permanent
Ja, amtets tilladelse fra 2007.
Nej
I drift

Vilkår om analyseprogram

Ikke beskrevet

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Ikke beskrevet

Andre særlige vilkår

Ikke beskrevet

Driftserfaringer

Arsen fjernes fint. Der har været mindre overskridelser af jern.

Bilag4_K-afg

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K27
Aarhus
Midtjylland
Aarhus Vand A/S
Åboværket
1.500.000
09-07-2008
b
Arsen
Tilsætning af jernklorid
20 m3/time
Midlertidig
Nej

Begrundelse for ansøgning

Øget arsenfjernelse er vurderet nødvendig for at få tilstrækkelig
udnyttelse af ressourcen.

Bemærkning

Forsøgsanlæg til test af arsenfjernelse ved tilsætning af jern.
Afprøves på ét af værkets 8 filtre.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
26-01-2009
Ressourcen vil kunne udnyttes bedre med arsenfjernelse.

3 år
Nej
Bruges ikke længere.

Vilkår om analyseprogram

Analyse for turbiditet og jern mindst en gang om ugen i
forsøgsperioden.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Resultaterne skal afrapporteres til kommunen når forsøget er
afsluttet. Herefter kan forsøget udvides til de øvrige 7 filtre.

Andre særlige vilkår

Vandværket skal orientere forbrugerne.

Driftserfaringer

Problemer med turbiditet i de åbne filtre. Arsenproblemerne er
efterfølgende løst ved opblanding med vand fra andre
kildepladser.

Bilag4_K-afg

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

K28
Jammerbugt
Nordjylland
Thisted Vand A/S
Ellidsbøl Vandværk
300.000
02-06-2010
b
Arsen
Adsorptionsfilter med jernoxid
50 m3/time
Permanent
Nej
Etablering af nyt vandbehandlingsanlæg med efterpolering for
arsen.

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
13-07-2010
Kommunen forventer, at vandværket vil kunne overholde alle
grænseværdier.

6 år
Nej
I drift

Vilkår om analyseprogram

Uorganisk sporstofanalyse og bakteriologisk normalkontrol 2
gange det første driftsår samt yderligere 2 arsenanalyser det
første år.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Færdigmelding til kommunen.

Andre særlige vilkår

Vandværket skal orientere forbrugerne. Brugt filtermateriale
skal deponeres som klasse 4 forurenet jord.

Driftserfaringer

Ingen oplysninger.
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

K29
Jammerbugt
Nordjylland
Svinkløv Vandværk
Svinkløv Vandværk
15.000
25-02-2009
b
Arsen
Adsorptionsfilter med jernoxid
Ikke oplyst
Permanent
Nej
Fjernelse af arsen.

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
13-03-2009
Vandværket kan ikke overholde grænseværdien for arsen i
drikkevand.

6 år
Nej
I drift

Vilkår om analyseprogram

Uorganisk sporstofanalyse og bakteriologisk normalkontrol 2
gange det første driftsår.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Færdigmelding til kommunen.

Andre særlige vilkår

Vandværket skal orientere forbrugerne. Brugt filtermateriale
skal deponeres som klasse 4 forurenet jord.

Driftserfaringer

Ingen oplysninger.
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

K30
Jammerbugt
Nordjylland
Moseby Vandværk
Moseby Vandværk
30.000
17-06-2009
b
Arsen
Adsorptionsfilter med jernoxid
Ikke oplyst
Permanent
Nej
Fjernelse af arsen

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
08-07-2009
Vandværket kan ikke overholde grænseværdien for arsen i
drikkevand.

6 år
Nej
I drift

Vilkår om analyseprogram

Uorganisk sporstofanalyse og bakteriologisk normalkontrol 2
gange det første driftsår samt yderligere 2 arsenanalyser det
første år.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Færdigmelding til kommunen.

Andre særlige vilkår

Vandværket skal orientere forbrugerne. Brugt filtermateriale
skal deponeres som klasse 4 forurenet jord.

Driftserfaringer

Ingen oplysninger.
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

K31
Jammerbugt
Nordjylland
Thorup Strand Vestre Vandværk
Thorup Strand Vestre Vandværk
1.500
09-01-2009
b
Arsen
Adsorptionsfilter med jernoxid
Ikke oplyst
Permanent
Nej
Efter nedsættelse af kravet til arsen har vandværket problemer
med at overholde det.

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
19-03-2009
Vandværket skal overholde kravene til drikkevand.

6 år
Nej
I drift

Vilkår om analyseprogram

Uorganisk sporstofanalyse og bakteriologisk normalkontrol 2
gange det første driftsår.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Færdigmelding til kommunen.

Andre særlige vilkår

Vandværket skal orientere forbrugerne. Brugt filtermateriale
skal deponeres som klasse 4 forurenet jord.

Driftserfaringer

Ingen oplysninger.
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

K32
Thisted
Nordjylland
I/S Gettrup Vandværk
Gettrup Vandværk
60.000
13-09-2007
b
Arsen
Adsorptionsfilter med jernoxid
20
Permanent
Nej
Etablering af arsenfilter på nyt vandværk i forlængelse af den
øvrige vandbehandling.

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
24-10-2008
Ingen.

Permanent
Nej
I drift

Vilkår om analyseprogram

Nej

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Nej

Andre særlige vilkår

Nej

Driftserfaringer

Ingen oplysninger
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

K33
Aalborg
Nordjylland
Gistrup Vandværk
Gistrup Vandværk
45.000
04-02-2010
b
Arsen
Tilsætning af jernklorid
Ikke oplyst.
Permanent
Ingen oplysninger.
Anlægget fungerer efter hensigten.

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
06-04-2010
Tilsætning af jernklorid er uproblematisk og giver ikke anledning
til vandkvalitetsproblemer.

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Permanent
Ja. Kommunens tilladelse af 30. april 2007.
Bortfald af supplerende analyser.
I drift

Vilkår om analyseprogram

Nej

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Nej

Andre særlige vilkår

Arsenholdigt slam skal bortskaffes efter anvisning fra
kommunen.

Driftserfaringer

Ingen oplysninger.
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

K34
Faxe
Sjælland
Kongsted Vandværk
Kongsted Vandværk
90.000
18-08-2009
b
Arsen
Tilsætning af jernklorid
Ikke oplyst.
Foreløbig (forsøg, 4 uger)
Ansøgt om forsøgsperiode.
Forsøg med tilsætning af jernklorid skal vise, om det kan løse
vandværkets problemer med arsen.

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
07-06-2010
Der er naturligt højt arsenindhold i grundvandet i området.

5 måneder
Nej
Der er søgt om permanent tilladelse.

Vilkår om analyseprogram

Analyse af rentvand for jern, mangan, arsen og ammonium
mindst en gang om ugen.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Nej

Andre særlige vilkår

Nej

Driftserfaringer

Ingen oplysninger
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

K35
Lolland
Sjælland
Lolland Vand A/S
Nakskov Vandværk
750.000
06-07-2007
b
Arsen
Tilsætning af jernklorid
100
Permanent
Forsøg, afrapporteret i december 2006.
Arsenkoncentration overstiger grænseværdier

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
08-07-2008
Metoden er velunderbygget og velegnet til at reducere
arsenindholdet.

2 år
Nej
I drift

Vilkår om analyseprogram

Normalkontrol efter indkøring (max. 14 dage). Analyse af
rentvand for jern, arsen, mangan og bakteriologi hver måned.
Efter tre måneder kan hyppigheden nedsættes til halvårligt, hvis
resultaterne er stabile og gode.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Færdigmelding til kommunen. Sikkerhedsprocedure for
håndtering af jernklorid skal sendes til kommunen inden
anlægget tages i brug.

Andre særlige vilkår

Arsenholdigt filtersand og okkerslam skal håndteres som farligt
affald. Krav til styring og til at driftsansvarlig samt mindst en
anden person skal have nøje kendskab til betjening af hele
processen.

Driftserfaringer

Ingen oplysninger.
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K36
Lolland
Sjælland
Utterslev - Kastager Vandværk
Utterslev - Kastager Vandværk
20.000
29-04-2010
b
Arsen
Jernspånfilter (MicroDrop).
7
Midlertidig
Ingen

Begrundelse for ansøgning

Vandværket kan ikke overholde grænseværdien for arsen.

Bemærkning

Vandværket klagede over vilkår i den foreløbige tilladelse og fik
i stedet endelig tilladelse.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
11-10-2010
For at overholde grænseværdien for arsen må vandværket
benytte sig af avanceret vandbehandling.

Permanent
Ja - kommunens foreløbige tilladelse af 13. august 2010.
Frafald af krav om test af dobbelt kapacitet.
Opsagt aftale, forventes nedtaget i løbet af 2012

Vilkår om analyseprogram

Der skal undersøges for arsen og jern hver måned i
indkøringsperioden, der er sat til 1 år. Efter indkøring på ca. 3
måneder skal drikkevandet – efter afgang vandværk –
kontrolleres for uorganiske sporstoffer og bakteriologi.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Nej

Andre særlige vilkår

Kapaciteten af anlægget skal dimensioneres til at klare
spidsbelastningssituationer. Ved bortskaffelse af slam skal det
ved mængder større end 0,1 % arsen bortskaffes som farligt
affald. Hvis grænseværdien ikke overholdes efter indkøring,
skal vandværket finde en anden løsning.

Driftserfaringer

Anlægget kan ikke fjerne arsen ned til under grænseværdierne,
og vandværket vil derfor opsige aftalen med MicroDrop.
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K37
Lolland
Sjælland
Borresminde Vandværk
Borresminde Vandværk
40.000
10-06-2011
b
Arsen
Jerngranulat i toppen af efterfiltre.
12
Permanent
Ingen oplysninger.

Begrundelse for ansøgning

Nødvendigt for at holde arsen under grænseværdien.

Bemærkning

Der bygges nyt vandværk som erstatning for Birket, Kragenæs
og Lindet vandværker.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
23-01-2012
Det er nødvendigt med avanceret vandbehandling til fjernelse
af arsen.

Permanent
Nej
Ikke bygget endnu

Vilkår om analyseprogram

Efter indkøring foretages udvidet kontrol og analyse for
uorganiske sporstoffer. Der analyseres for arsen 2 gange om
året.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Nej

Andre særlige vilkår

Jerngranulatet udskiftes, når arsenkoncentrationen er 4,5 µg/l i
drikkevandet. Okkerslam og jerngranulat skal håndteres og
bortskaffes i henhold til kommunens anvisninger og regulativ.

Driftserfaringer

Endnu ingen.
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K38
Lolland
Sjælland
Storstrøms Amt
Sandby Vandværk
Sandby Vandværk
70.000
01-09-2004
b
Arsen
Adsorptionsfilter med jernoxid
Ikke oplyst
Permanent
Indledende pilotforsøg med okkergranulat.

Begrundelse for ansøgning

Arsenkoncentration overstiger grænseværdier

Bemærkning

Sagsbehandlingen er påbegyndt af amtet og færdiggjort af
kommunen.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
26-01-2007
Kommunen vurderer, at anlægget vil kunne bringe
arsenindholdet ned under grænseværdien.

Permanent
Nej
I drift

Vilkår om analyseprogram

Der undersøges for arsen i drikkevandet hvert kvartal. Efter en
indkøring på ca. 1 måned skal drikkevandet - efter afgang
vandværk - kontrolleres for en normal sporstofkontrol samt en
bakteriologisk normalkontrol.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Nej

Andre særlige vilkår

Der må kun anvendes filtermateriale, som det der er anvendt
under de indledende forsøg af Krüger. Filtermaterialet skal
udskiftes når der måles en arsenkoncentration i drikkevandet
på 4 µg/l eller derover. Det brugte filtermateriale skal deponeres
som klasse 4 forurenet jord.

Driftserfaringer

Ingen oplysninger.
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K39
Næstved
Sjælland
Gelsted Vandværk
Gelsted Vandværk
80.000
04-07-2009
b
Arsen
Tilsætning af jernklorid
Ikke oplyst.
Permanent
Der er kørt et forsøg, som er afrapporteret.

Begrundelse for ansøgning

Råvandet indeholder for meget arsen.

Bemærkning

Der foreligger ikke ansøgning om endelig tilladelse.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
16-02-2010
Det forventes, at anlægget kan nedbringe arsenindholdet til
under grænseværdien, uden at nitrifikation hæmmes.

Permanent
Ja - kommunens foreløbige tilladelse af 13. juli 2009.
Ikke oplyst.
I drift

Vilkår om analyseprogram

Analyseres for arsen, jern samt ammonium og nitrit i råvand
efter en måned. Udvidet kontrol og uorganiske sporstoffer efter
en indkøringsperiode på 3 måneder. Analyseres for arsen
herefter minimum 2 gange om året.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Nej

Andre særlige vilkår

Krav til renhed af jernklorid og maksimal dosering. Krav om
lager af jernklorid. Vandværkspasseren og mindst en anden
person skal have nøje kendskab til betjening.

Driftserfaringer

Anlægget kører uden problemer.
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K40
Næstved
Sjælland
Holmegaard Park Vandværk
Holmegaard glasværk vandværk
150.000
28-02-2007
b
Arsen
Tilsætning af jernsulfat
45
Midlertidig
Ingen oplysninger.

Begrundelse for ansøgning

Arsenkoncentration overstiger grænseværdier

Bemærkning

Der er tale om et forsøgsanlæg. Ifølge Jupiter har værket ikke
krav om drikkevandskvalitet.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
24-01-2008
Det forventes, at anlægget kan nedbringe arsenindholdet til
under grænseværdien, uden at nitrifikation hæmmes.

Permanent
Nej
I drift

Vilkår om analyseprogram

Analyse for jern, arsen, ammonium og nitrit ved opstart (ca. 1
uges drift) og herefter hver anden uge i de 3 første måneder.
Udvidet kontrol og uorganiske stoffer efter en indkøringsperiode
på ca. 2 måneder. Efterfølgende analyse for arsen minimum 2
gange om året.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Nej

Andre særlige vilkår

Krav til renhed af jernsulfat og maksimal dosering. Krav om
lager af jernsulfat. Vandværkspasseren og mindst en anden
person skal have nøje kendskab til betjening.

Driftserfaringer

Anlægget kører uden problemer.
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

K41
Næstved
Sjælland
Ravnstrup Vandværk
Ravnstrup Vandværk
17.000
14-12-2008
b
Arsen
Tilsætning af jernklorid
Ikke oplyst
Permanent
Der har kørt forsøg til fastlæggelse af dosering mv.
Kommunen har givet påbud om at nedbringe vandværkets
arsenindhold.

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
01-04-2009
Det forventes, at anlægget kan nedbringe arsenindholdet til
under grænseværdien, uden at nitrifikation hæmmes.

Permanent
Ja - kommunens foreløbige tilladelse af 29. januar 2008
Ikke oplyst.
I drift

Vilkår om analyseprogram

Analyseres for arsen, jern samt ammonium og nitrit i råvand
efter en måned. Udvidet kontrol og uorganiske sporstoffer efter
en indkøringsperiode på 3 måneder. Analyseres for arsen
herefter minimum 2 gange om året.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Nej

Andre særlige vilkår

Krav til renhed af jernklorid og maksimal dosering. Krav om
lager af jernklorid. Vandværkspasseren og mindst en anden
person skal have nøje kendskab til betjening.

Driftserfaringer

Anlægget kører uden problemer.

Bilag4_K-afg

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K42
Stevns
Sjælland
Haarlev vandværk
Haarlev vandværk
225.000
03-11-2008
b
Arsen
Jerngranulat i toppen af filtre
100
Permanent
Nej

Begrundelse for ansøgning

Nødvendigt for at overholde grænseværdi for arsen imf.
etablering af nyt behandlingsanlæg.

Bemærkning

Der har tidligere været tilsat jernklorid.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
01-04-2009
Ingen

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Permanent
Nej
I drift

Vilkår om analyseprogram

Inden ibrugtagning analyseres afgang vandværk for
bakteriologi, arsen, jern, nitrit, ammonium, ilt og pH samt
uorganiske sporstoffer jf. datablad for granulat.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Datablad for adsorptionsmateriale sendes til godkendelse hos
kommunen.

Andre særlige vilkår

Adsorptionsmaterialet skiftes inden drikkevandskravene
overskrides. Brugt adsorptionsmateriale skal deponeres som
farligt affald.

Driftserfaringer

Vandværket overholder grænseværdien for arsen.

Bilag4_K-afg

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

K43
Assens
Syddanmark
Aarup Vandværk
Aarup Vandværk
200.000
27-04-2007
b
Arsen
Tilsætning af jernklorid
Ikke oplyst
Permanent
Vurdering af mulighederne.
Vandværket kan ikke overholde den nye grænseværdi for
arsen.

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
12-07-2007
Kommunen finder ansøgningen velbegrundet og vurderer at
anlægget vil give en tilfredsstillende vandkvalitet.

3 år
Nej
I drift

Vilkår om analyseprogram

Normal kontrol samt metaller analyseres efter 2 måneders
indkøring.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Meddelelse om færdiggørelse til kommunen. Driftsjournal.
Rapportering af årligt tilsyn.

Andre særlige vilkår

Der skal tilrettelægges en indvindingsstrategi, der sikrer
ensartet arsenindhold i råvandet. Årligt tilsyn.

Driftserfaringer

Ingen oplysninger.

Bilag4_K-afg

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K44
Assens
Syddanmark
Kerte og Omegns Vandværk
Kerte og Omegns Vandværk
75.000
24-10-2008
b
Arsen
Tilsætning af jernklorid
18
Permanent
Litteraturstudium.

Begrundelse for ansøgning

Vandværket har i nogle år ikke kunne overholde
grænseværdien for arsen.

Bemærkning

Der er tale om en fuldstændig ombygning af værket.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
10-02-2009
Kommunen finder ansøgningen velbegrundet og vurderer at
anlægget vil give en tilfredsstillende vandkvalitet.

3 år
Nej
I drift

Vilkår om analyseprogram

Normal kontrol samt metaller analyseres efter 2 måneders
indkøring.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Meddelelse om færdiggørelse til kommunen. Driftsjournal.
Rapportering af årligt tilsyn.

Andre særlige vilkår

Der skal tilrettelægges en indvindingsstrategi, der sikrer
ensartet arsenindhold i råvandet. Årligt tilsyn.

Driftserfaringer

Rensningen fungerer fint.

Bilag4_K-afg

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

K45
Faaborg-Midtfyn
Syddanmark
Sdr. Nærå Vandværk
Sdr. Nærå Vandværk
100.000
31-08-2009
b
Arsen
Adsorptionsfilter med jernoxid
Ikke oplyst
Permanent
Udredning af mulighederne.
Vandværket kan ikke overholde grænseværdien for arsen.

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012
Vilkår om analyseprogram

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Andre særlige vilkår

Driftserfaringer

Bilag4_K-afg

Afslag
21-06-2010
En tilladelse vil være i strid med kommuneplanen. Kommunen
finder, at der er alternative muligheder.

Vandværket er nedlagt. Midtfyns Vandforsyning har overtaget.

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

K81
Middelfart
Syddanmark
Fyns Amt
Nørre Aaby vandværk
Nørre Aaby vandværk
225.000
03-12-2007
b
Arsen
Dosering af opløst jern.
30 m3/t.

Midlertidig (sommer 2008)
Afprøvet jernsulfatdosering, Microdrop anlæg og dynamiske
sandfiltre. Forsøg med elektrokoagulering.
Arsen overstiger grænseværdien.

Amtet har i 2005 givet tilladelse til forsøg med
jernsulfatdosering og i 2006 til Microdrop-anlæg.
Ingen tilladelse endnu. Dispensation.
05-02-2008
Dispensationen gives på baggrund af en positiv vurdering af
mulighederne for afhjælpning af de problemer, der er med
overholdelsen af drikkevandsbekendtgørelsens kravværdi for
indhold af arsen.
Ingen.
Amtet gav tilladelse til forsøgsanlæg i 2005 (A6)
I drift

Vilkår om analyseprogram

Arsen-analyse af vandet ved indgangen til ejendom hver anden
måned. Efter etableringen af vandbehandlingen skal der
udtages prøver hver måned ved indgang til ejendom. Disse
analyser skal foretages indtil drikkevandskravet på 5 μg/l ved
indgang til ejendom er overholdt.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Analysedata skal afrapporteres til relevante myndigheder samt
indberettes til kommunen via den fællesoffentlige database for
grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter).

Andre særlige vilkår

Driftserfaringer

Bilag4_K-afg

Ingen oplysninger. Resultater af forsøg med elektrokoagulering
er publiceret af Naturstyrelsen i 2012.

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

K46
Middelfart
Syddanmark
Forsyningsselskaberne i Ejby
Ejby vandværk
230.000
22-08-2011
b
Arsen
Tilsætning af jernklorid
Ikke oplyst
Permanent
Forsøgsanlæg har været i drift jf. tilladelse fra amtet.
Analyseresultater viser, at behandlingen virker som den skal.
Amtets tilladelse er udløbet 1. april 2010.

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
03-01-2012
Da arsen er til stede af naturlige årsager, kan der gives
tilladelse til fjernelse af det.

6 år
Ja - amtets tilladelse 16. oktober 2006 (ikke indsamlet).
Ikke oplyst
I drift

Vilkår om analyseprogram

Analyser af arsenindholdet i hver indvindingsboring og
ledningsnettet minimum én gang om året. Analyse af
drikkevandet fra afgang vandværket for normalkontrol samt
uorganiske sporstoffer ved kommunens anmodning.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Driftsjournal.

Andre særlige vilkår

Der skal tilrettelægges en indvindingsstrategi, der sikrer et
ensartet arsen indhold i råvandet. Alarmanordning el. lign. til
sikring mod overdosering.

Driftserfaringer

Ingen oplysninger.

Bilag4_K-afg

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

K47
Nordfyns
Syddanmark
Skovsgårde og omegns vandværk
Skovsgårde og omegns vandværk
60.000
05-01-2011
b
Arsen
Jerngranulat i efterfilteret
Ikke oplyst
Permanent
Forsøg med jerngranulat.
Ombygning af filteranlæg har hjulpet, men ikke nok. Forsøg
med jerngranulat gav godt resultat.

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
15-03-2011
Kommunen finder det fornuftigt at afprøve om fjernelsen af
arsen kan optimeres ved hjælp af jerngranulat.

1 år
Nej
I drift

Vilkår om analyseprogram

Der skal under etableringen og driften af jerngranulatet
gennemføres et prøvetagnings- og analyseprogram, som er
vedlagt som bilag. Efter prøveperioden skal der udtages udvidet
kontrol + arsen hver 3. måned.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Vandværket skal senest 1 måned efter en driftsperiode på 6
måneder ansøge om tilladelse til fortsat drift af anlægget.
Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af anlægget,
herunder den forventede levetid af jerngranulatet. Der skal
føres driftsjournal.

Andre særlige vilkår

Forbrugerne skal orienteres. Arsenfyldt granulat skal
bortskaffes som farligt affald.

Driftserfaringer

Anlægget fungerer tilfredsstillende.

Bilag4_K-afg

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K48
Randers
Midtjylland
Bjergby Søndre Vandværk
Bjergby Søndre Vandværk
9.000
29-09-2009
b
Arsen, jern og ammonium
Microdrop og jernspåner
Ikke oplyst
Permanent
Nej

Begrundelse for ansøgning

Vandværket kan p.t. ikke overholde grænseværdierne.

Bemærkning

Vandværket står som ikke-alment i Jupiter, men er ifølge
tilladelsen alment. Der er 7 forbrugere.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
09-02-2010
Det er væsentligt at løse problemerne med vandkvaliteten.

5 år
Nej
I drift

Vilkår om analyseprogram

Analyse for arsen, jern, mangan og ammonium en måned efter
iværksættelse af vandbehandlingen samt månedligt i tre
måneder. Efter tre måneder revurderes analyseprogrammet.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Kommunen skal have besked når anlægget er etableret og
igangsat.

Andre særlige vilkår

Slam skal håndteres som farligt affald ved arsenværdi over
0,1%.

Driftserfaringer

Ifølge kommunen er der behov for at følge vandkvaliteten tæt.

Bilag4_K-afg

Tilladelser til videregående vandbehandling

Bilag 4
50 / 81

Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

K49
Brøndby
Hovedstaden
Københavns Amt
Brøndby Vandforsyning
Brøndbyøster Vandværk
250.000
18-04-2007
b
Nikkel
Fluid bed reaktor
27
Midlertidig, 10 år
Ingen nye
Fornyelse af tilladelse, da der fortsat er behov for den.

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
21-11-2007
Anlægget har fungeret godt i seks år, og det forventes, at det
en årrække endnu vil være nødvendigt.

10 år
Ja - tilladelse af 15. juni 2005 fra Københavns Amt.
Nej
Ikke i drift

Vilkår om analyseprogram

Analyser for nikkel i boringer hvert kvartal samt ved indløb og
udløb anlæg hver måned. Analyse for mikrobiologiske
parametre ved udløb anlæg hver måned.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Ingen

Andre særlige vilkår

Nej

Driftserfaringer

Fungerer godt, men dyrt i drift.

Bilag4_K-afg

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

K50
Hvidovre
Hovedstaden
Københavns Amt
Hvidovre Forsyning
Hvidovre Vandværk
925.000
03-03-2010
c
BAM
Kulfilter og UV
90
Midlertidig (10 år)
Vurdering af hidtidig drift.
Fortsat indhold af BAM i råvandet.

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
14-07-2011
Kulfiltrene har fungeret efter hensigten siden 1998. Der
forventes fortsat indhold af BAM i de kommende år.

5 år
Ja. Første tilladelse blev givet 27. juni 1996.
Justering af analyseprogram som ansøgt.
I drift

Vilkår om analyseprogram

Årlige analyser af BAM i samtlige boringer. Analyse for BAM
ved tilløb til kulfiltre hver 6. måned. Analyse for BAM ved UV
anlæg hver 3. måned. Bakteriologiske analyser ved afgang fra
UV-anlæg månedligt samt i forbindelse med kulskift.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Årlig rapportering til kommunen.

Andre særlige vilkår

Specifikke krav vedrørende udskiftning af kul.

Driftserfaringer

Har fungeret godt siden 1998.

Bilag4_K-afg

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K51
Odder
Midtjylland
Gylling Vandværk
Gylling Vandværk
102.000
06-10-2011
c
BAM
Kulfilter og UV
15
Permanent
Pumpeforsøg, analyser mm.

Begrundelse for ansøgning

Vandværket ønsker at redde kildepladsen på lang sigt.

Bemærkning

Samtidig foretages afværge ved separationspumpning samt
fjernelse af forurenet jord.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012
Vilkår om analyseprogram

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Andre særlige vilkår

Driftserfaringer

Bilag4_K-afg

Afslag
01-12-2011
Vandværket er påbudt tilslutning til Odder vandværk. Området
er ikke attraktivt til vandindvinding.

Påklaget af vandværket.

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K52
Hjørring
Nordjylland
Hjørring Vandselskab A/S
Bagterp Vandværk
1.600.000
15-09-2008
c
BAM
Kulfilter og UV
Ikke oplyst
Midlertidig
Pilotforsøg.

Begrundelse for ansøgning

Midlertidig tilladelse til rensning, indtil det lykkes at finde en
erstatningskildeplads.

Bemærkning

Afslag på tilladelse den 24. september 2007, begrundet i
regionplanen samt manglende fremtidsplan for indvinding.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
25-03-2009
Overskridelser af grænseværdien for BAM i afgangsvandet,
selvom de mindst forurende boringer bruges.

5 år og 9 måneder.
Nej
I drift.

Vilkår om analyseprogram

Analyser for pesticider og andre organiske mikroforureninger 4
gange om året før og efter kulfilter. Analyser for mikrobiologi 4
gange om året før og efter UV-anlæg.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Kommunen skal besigtige anlægget, når det er færdigt.

Andre særlige vilkår

Der skal etableres UV-anlæg efter kulfilteret for at undgå
mikrobielle forureninger.

Driftserfaringer

Anlægget kører fint.

Bilag4_K-afg

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K53
Svendborg
Syddanmark
Fyns Amt
Vand og Affald (tidl. Svendborg Vand A/S)
Landet Vandværk
60.000
10-12-2010
c
BAM
Aktivt kulfilter
Ikke oplyst
Midlertidig
Ikke oplyst

Begrundelse for ansøgning

Der er fortsat BAM i bornigerne over grænseværdien, og
Vindeby Vandværk kan ikke forsyne hele nettet.

Bemærkning

Tilladelsen er udløbet, og der er ansøgt igen.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
28-03-2011
Vindeby Vandværk skal fremover overtage en del af
forsyningen, men der er fortsat behov for vandværkets eget
vand.

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

5 år
Ja - oprindelig fra Fyns Amt 25. november 1998.
Samme vilkår som tidligere
I drift

Vilkår om analyseprogram

Ikke beskrevet.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Ikke beskrevet.

Andre særlige vilkår

Ikke beskrevet.

Driftserfaringer

Ingen oplysninger.
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K59
Ærø
Syddanmark
Ærø Vand A/S
Marstal Vandværk
50.000
15-11-2010
c
BAM
Kulfilter og UV
Ikke oplyst
Midlertidig
Driftsresultater mm. er rapporteret som led i ansøgningen.

Begrundelse for ansøgning

BAM over grænseværdien. Forhøjet risiko for bakteriologiske
problemer pga. indvindingsforhold.

Bemærkning

Tidligere bakteriologiske problemer er løst.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
21-12-2010
Tilladelsen er en forudsætning for, at ressourcen ved Marstal
kan udnyttes forsvarligt.

5 år
Ja - kommunens tilladelse af 21. november 2008.
Ikke oplyst
I drift

Vilkår om analyseprogram

Analyse for BAM én gang pr. år ved tilløb, hver 6. måned ved
afløb fra kulfiter. Prøver fra kulfilter til kontrol af gennembrud.
Kimtal kontrolleres før UV-anlæg hver tredje måned, og ved
fund også efter UV-anlæg.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Nej.

Andre særlige vilkår

Falder indholdet af pesticider i det blandede råvand til et stabilt
niveau under grænseværdien, skal anlægget hurtigst muligt
tages ud af drift. Anlægget skal være forsynet med et
alarmanlæg, der er tilknyttet døgnovervågning. Vandværket
skal have en plan for udskiftning af UV-rør på grund af ældning.

Driftserfaringer

Anlægget fungerer godt.
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K58
Gladsaxe
Hovedstaden
Københavns Amt
Gladsaxe Vandforsyning
Bagsværd Vandværk
1.220.000
01-03-2004
c
BAM og klorerede opløsningsmidler
Kulfilter og UV
160
Midlertidig
Omfattende undersøgelses- og moniteringsresultater.

Begrundelse for ansøgning

Forsyningen ønsker at opretholde indvindingen lokalt af hensyn
til udnyttelse af vandressourcerne.

Bemærkning

Afslag fra Københavns Amt af 3. januar 2005 blev 14.
november 2005 ophævet af Miljøstyrelsen.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012
Vilkår om analyseprogram

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Tilladelse
28-11-2007
Ikke anført specifikt.

5 år
Nej. Amtet gav afslag i 2004.
Påklaget, stadfæstet af NMKN 17-11-2011. Anlægget er under
etablering
Vandforsyningen skal opstille et analyseprogram til
forelæggelse og godkendelse hos kommunen senest et halvt år
efter tilladelsens ikrafttrædelse. Prøver tages ved indgang
vandværk, indgang kulfilter, centralt i kulfilter samt ved afgang
kulfilter. Efter kulskift kontrolleres for uorganiske sporstoffer.
Desuden baketriologisk kontrol ved UV-anlæg.
Statusrapport til dokumentation af analyseprogrammet og
beskrivelse fa driftsforløbet hvert år.

Andre særlige vilkår

Krav om kontinuerlig drift.

Driftserfaringer

Endnu ingen.
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

K54
Frederiksberg
Hovedstaden
Frederiksberg Kommune
Frederiksberg Vand A/S
Frederiksberg Vandværk
2.500.000
18-08-2009
c
Klorerede opløsningsmidler
Kulfilter og UV
285
Midlertidig
Analyseprogrammer, litteraturstudier, modelkørsler og andre
vurderinger.
Indhold af klorerede opløsningsmidler over grænseværdi,
økonomi.

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
10-12-2009
Kommunen har som mål, at der kan indvindes drikkevand uden
kulfiltrering. Indholdet forventes at falde.

5 år
Ja - første tilladelse blev givet 10. juni 1997.
Ikke væsentligt.
I drift

Vilkår om analyseprogram

Analyser for klorerede opløsningsmidler og udvidet kontrol fra
hver boring to gange årligt samt driftskontrol af kulfiltre og
supplerende mikrobiologisk kontrol.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Afrapportering årligt.

Andre særlige vilkår

Kulfiltrenes rensningsevne skal testes jf. metode i
tilladelsesbrev. Kulskift ved indhold på >0,5 µg/L.

Driftserfaringer

Anlægget er driftssikkert og fungerer tilfredsstillende.
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K55
Glostrup
Hovedstaden
Glostrup Forsyning
Glostrup Vand A/S
87.600
06-07-2011
c
Klorerede opløsningsmidler
Kulfilter
10
Midlertidig
Litteraturstudium og indhentning af erfaringer

Begrundelse for ansøgning

Indhold af klorerede opløsningsmidler over grænseværdi,
beskyttelse af nærtliggende boringer.

Bemærkning

Der er tale om et forsøgsanlæg.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
09-09-2011
Fastholdelse af indvinding af drikkevand i Vestskoven og
beskyttelse af andre indvindinger.

14 måneder
Nej
Påklaget af DN.

Vilkår om analyseprogram

Indkøringskontrol samt månedlige analyser under forsøget.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Miljømyndigheden skal orienteres løbende omkring forsøgets
forløb. Senest 3 måneder efter forsøgets afslutning skal
Glostrup Forsyning A/S fremsende en slutrapport over forsøget,
indeholdende en beskrivelse af forløb og resultater.

Andre særlige vilkår

Nej

Driftserfaringer

Ingen.
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K56
Høje Taastrup
Hovedstaden
Soderup-Vadsby Vandværk
Soderup-Vadsby Vandværk
10.000
13-09-2010
c
Klorerede opløsningsmidler
Afstripningsanlæg
Ikke oplyst
Midlertidig
Ikke oplyst.

Begrundelse for ansøgning

Indhold af klorerede opløsningsmidler over grænseværdien.

Bemærkning

Der er også for højt indhold af nikkel, hvilket ikke løses med
dette anlæg.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012
Vilkår om analyseprogram

Tilladelse
12-10-2010
Påbud om forbedring af vandkvaliteten af 9. december 2009.

5 år
Nej
I drift, men forventes at blive overflødigt, når ny boring tages i
brug. Den etableres april 2012.
Prøver skal udtages ved afgang fra vandværk, som skal
analyseres for klorerede opløsningsmidler og
nedbrydningsprodukter. Bakteriologiske analyser udføres efter
en måneds køretid.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Kommunen vurderer løbende analyseresultaterne, herunder om
der er behov for justering af analyseprogrammet.

Andre særlige vilkår

Nej

Driftserfaringer

Anlægget har reduceret indholdet af klorerede opløsningsmidler
til under gældende kvalitetskrav. Beluftningen har dog resulteret
i en kraftig kalkudfældning, som har nødvendiggjort hyppig
afkalkning af pumperne. Problemet er reduceret ved
indregulering af anlægget.

Bilag4_K-afg
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

K57
Ishøj
Hovedstaden
Københavns Amt
Københavns Energi A/S
Solhøj kildeplads
5.000.000
30-06-2008
c
Klorerede opløsningsmidler
Afstripningsanlæg med kulsyredosering.
600
Midlertidig
Pilotanlæg er anvendt til test af metoden.
Indhold af klorerede opløsningsmidler over grænseværdien.
Det er en meget stor kildeplads.

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
08-10-2008
Ingen ændring for ressourcen, da der allerede afværgepumpes.
Bedre udnyttelse af ressourcen.

10 år
Nej, men ansøgningen blev modtaget af amtet.
I drift

Vilkår om analyseprogram

Månedlig kontrol for klorerede opløsningsmidler og
nedbrydningsprodukter i otte boringer, samt samlevand før og
efter beluftning. Kontrol på overvandværk (Thorsbro) 6 gange
årligt.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Hvis grænseværdier fortsat ikke overholdes skal det drøftes
med Ishøj kommune.

Andre særlige vilkår

Driftserfaringer

Bilag4_K-afg

Ingen oplysninger.
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012
Vilkår om analyseprogram

K60
Vesthimmerland
Nordjylland
Gl. Blære vandværk
Gl. Blære Vandværk
17.000
15-11-2010
d
Coliforme bakterier
UV-anlæg
Ikke oplyst
Midlertidig
Nej
Forsyningen fra Blære By vandværk kan ikke opretholdes, og
vandværkets eget vand er forurenet. Vandværket står foran
renovering.
Der blev 20. september 2010 givet påbud og kogeanbefaling.

Tilladelse
18-11-2010
Forsyningen fra Blære By vandværk kan ikke opretholdes.
Vandværket skal renoveres, det tager tid.

3 måneder
Nej
UV-filtret er ikke længere i brug, og vandkvaliteten er overholdt
Bakteriologisk kontrol fra afgang vandværk hver 14. dag samt
på ledningsnettet 1 gang månedligt.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Andre særlige vilkår

Automatisk afbryder ved svigt. Krav til belysningsintensitet.

Driftserfaringer

Ingen oplysninger.
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K61
Ringkøbing-Skjern
Midtjylland
Arla Foods
Troldhede Mejeri
130.000
16-02-2011
d
Coliforme bakterier og kim
UV-anlæg
75
Permanent
Ikke oplyst

Begrundelse for ansøgning

Der er fundet coli i drikkevandsforsyningen. God vandkvalitet er
meget vigtig for produktionen og fødevaresikkerheden.

Bemærkning

Industrianlæg med krav om drikkevandskvalitet.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012
Vilkår om analyseprogram

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Andre særlige vilkår

Driftserfaringer

Bilag4_K-afg

Afslag
07-06-2011
Problemet er løst, og målsætningen i Danmark er, at der kun
anvendes simpel vandbehandling.

Antagelig ikke i installeret.

Tilladelser til videregående vandbehandling
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K62
Greve
Sjælland
Tune Vandværk A.m.b.a
Tune Vandværk A.m.b.a
250.000
22-09-2011
d
Coliforme bakterier og kim
UV-anlæg
Ikke oplyst.
Midlertidig
Kildeopsporing

Begrundelse for ansøgning

Fund af coliforme og kim, efterfølgende totalrenovering af
vandværket.

Bemærkning

Opfølgning på påbud af 25. august 2011.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
11-10-2011
Råvandet er ikke forurenet. Vandværket har taget initiativ til
løsning af kvalitetsproblemerne.

1 år
Nej
Ophørt.

Vilkår om analyseprogram

Der udtages bakteriologiske prøver mindst en gang pr. måned.
Indtil drikkevandsbekendtgørelsen overholdes, skal der dog
mindst udtages prøver ugentligt indtil to prøver i træk viser
tilfredsstillende resultat.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Dokumentation for lampernes transmisivitet skal gemmes i
mindst 3 år og udleveres til Greve Kommune på forlangende.

Andre særlige vilkår

UV-anlægget skal have en reduktionsgrad på 99 % beregnet ud
fra anerkendte beregningsmetoder eller efter aftale med Greve
Kommune.

Driftserfaringer

Ingen oplysninger.
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K63
Vordingborg
Sjælland
Lendemarke vandværk
Lendemarke vandværk
70.000
15-04-2007
d
Coliforme bakterier og kim
UV-anlæg
Ikke oplyst
Midlertidig
Nej

Begrundelse for ansøgning

Coliforme og kim. Kogeanbefaling er en belastning for
forbrugerne, og problemerne kan ikke løses hurtigt nok.

Bemærkning

Møn Kommune gav påbud 10. august 2006 om forbedring af
vandkvaliteten.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
01-06-2007
Kommunen vurderer, at et UV-belysningsanlæg er en teknisk
og økonomisk god midlertidig løsning.

Midlertidig
Nej
Ophørt juli 2007. Vandværket er i drift.

Vilkår om analyseprogram

Efter gennemskylningen udtages det første hold vandprøver til
kontrol på akkrediteret laboratorium.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Nej

Andre særlige vilkår

UV-anlægget må kun være tilkoblet vandværket i perioden indtil
Stege vandværk bliver i stand til at forsyne Lendemarke
vandværks forbrugere. Herefter skal renoveringen af
Lendemarke vandværk igangsættes hurtigst muligt.
Kogeanbefalingen opretholdes indtil OK vandkvalitet er
dokumenteret. UV skal tilsluttes døgnovervågning med alarm.

Driftserfaringer

Anlægget var i drift fra maj til juli 2007.

Bilag4_K-afg

Tilladelser til videregående vandbehandling

Bilag 4
65 / 81

Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K64
Vesthimmerland
Nordjylland
Vesthimmerlands Vand A/S
Stistrup Vandværk
7.000
09-09-2011
d
Forebygge ved ombygning
UV-anlæg
Ikke oplyst
Midlertidig
Nej

Begrundelse for ansøgning

Der kan komme kimtal ifm. ombygning af filtrene. Vandet skal
fortsat bruges, derfor sættes UV på.

Bemærkning

Samtidig ombygges vandværket.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
22-09-2011
Ikke anført.

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

9 måneder
Nej
Tilladelsen er ikke udnyttet endnu

Vilkår om analyseprogram

Bakteriologisk kontrol hver 14. dag på afgang vandværk og på
ledningsnet 1 gang om måneden.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Nej.

Andre særlige vilkår

Krav om stop ved svigt. Krav til lysintensitet.

Driftserfaringer

Ingen.
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K65
Vesthimmerland
Nordjylland
Aalestrup Vandværk a.m.b.a.
Aalestrup Vandværk
230.000
26-01-2012
d
Forebygge ved ombygning
UV-anlæg
Ikke oplyst
Midlertidig
Nej

Begrundelse for ansøgning

Der kan komme kimtal ifm. ombygning af filtrene. Vandet skal
fortsat bruges, derfor sættes UV på.

Bemærkning

Vandet sendes først gennem det nye vandværk, så gennem det
gamle. UV etableres imellem vandværkerne.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
17-02-2012
Levering af bakteriefrit vand gennem hele indkøringsperioden.

9 måneder
Nej
Tilladelsen er ikke udnyttet endnu

Vilkår om analyseprogram

Bakteriologisk kontrol ved afgang til forbrugerne hver 14. dag.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Nej.

Andre særlige vilkår

Krav om stop ved svigt. Krav til lysintensitet.

Driftserfaringer

Ingen.
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

K66
Aalborg
Nordjylland
Vejgaard Vandværk
Vejgaard Vandværk
330.000
23-01-2012
d
Forebygge ved ombygning
UV-anlæg
25
Midlertidig
Ingen oplysninger.
Vandværket ønsker sikkerhed mod bakteriel forurening i
indkøringsperioden for nye filtre.

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
24-01-2012
Ikke anført.

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

1 måned
Ja, 2. kommunens tilladelse af 6. oktober 2010.
Nej
Ikke længere i drift.

Vilkår om analyseprogram

Prøver ved til- og afgang hver uge analyseres for kim 22 og kim
37.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Nej

Andre særlige vilkår

Ved start af UV-anlægget må vand ikke passere forbi
lamperne, før disse brænder for fuld styrke. Automatisk stop
ved udfald af anlægget.

Driftserfaringer

Ingen oplysninger.
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K67
Greve
Sjælland
Tune Vandværk A.m.b.a
Tune Vandværk A.m.b.a
250.000
16-11-2011
d
Forebygge ved ombygning
UV-anlæg
Ikke oplyst.
Midlertidig
Nej

Begrundelse for ansøgning

Behov for hygiejnisering under i forbindelse med midlertidigt
vandbehandlingsanlæg, mens vandværket renoveres.

Bemærkning

Der er tidligere givet tilladelse til UV-behandling på vandværket
pga. forurening.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
09-01-2012
Ikke anført.

1 år
Nej
I drift

Vilkår om analyseprogram

Der udtages bakteriologiske prøver mindst en gang pr. måned,
både før og efter UV-anlæg. Indtil drikkevandsbekendtgørelsen
overholdes, skal der dog mindst udtages prøver ugentligt indtil
to prøver i træk viser tilfredsstillende resultat.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Dokumentation for lampernes transmisivitet skal gemmes i
mindst 3 år og udleveres til Greve Kommune på forlangende.

Andre særlige vilkår

UV-anlægget skal have en reduktionsgrad på 99 % beregnet ud
fra anerkendte beregningsmetoder eller efter aftale med Greve
Kommune.

Driftserfaringer

Ingen oplysninger.
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K68
Egedal
Hovedstaden
Stenlien Vandværk
Stenlien og Smedebakken Vandværker
2.600
17-12-2009
d
Genbrug af filterskyllevand
UV-anlæg
Ikke oplyst
Permanent
Ingen oplysninger

Begrundelse for ansøgning

Fjernelse af kim fra filterskyllevand, der genbruges. Bedre
udnyttelse af ressourcen.

Bemærkning

Etableres ifm. ombygning af vandværket.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
22-06-2010
Fornuftigt at genbruge skyllevandet.

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Permanent
Nej
I drift, men ledes til kloak pga. turbiditet

Vilkår om analyseprogram

Der skal fremsendes forslag til analyseprogram til kommunen.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Forslag til indkøringsprogram skal fremsendes til kommunen
inden indkøring.

Andre særlige vilkår

Mulighed for at forurenet skyllevand kan ledes til kloakker og
ikke ledes over værkets trykfiltre.

Driftserfaringer

Da vandet fortsat har høj turbiditet, ledes vandet til kloak.
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K69
Roskilde
Sjælland
KE Vand A/S
Værket ved Marbjerg
48.000
08-12-2011
d
Genbrug af filterskyllevand
UV-anlæg
27
Permanent
Hollandske erfaringer.

Begrundelse for ansøgning

Etablering af anlæg til genbrug af filterskyllevand. 1% af
produktionen anvendes til filterskyl. Der indvindes 4,8 mio. m3.

Bemærkning

Etableres i forbindelse med ombygning af hele
vandbehandlingsanlægget.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
04-06-2012
Genbrug af filterskyllevand er en ressourcemæssig gevinst.

Permanent
Nej
Under etablering

Vilkår om analyseprogram

Analyseprogram skal sendes til kommunen inden anlægget
tages i brug.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Der skal udarbejdes beskrivelse af kontrolsystem af skyllevand
fra genanvendelsesanlægget og beskrivelse af UV-anlæggets
drift. Kommunen skal orienteres om tidsplan for arbejdet samt
om endelig ibrugtagning.

Andre særlige vilkår

Anlægget skal etableres med alternativ mulighed for afledning
af vand, som kan bruges ved problemer med behandlingen af
returskyllevand.

Driftserfaringer

Ingen
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K70
Jammerbugt
Nordjylland
Søengene Vandværk
Søengene Vandværk
10.000
25-11-2010
d
Kim
UV-anlæg
6
Midlertidig
Nej

Begrundelse for ansøgning

Forhøjede kimtal efter renovering af vandværket.

Bemærkning

Vandværket er blevet kloret efter bakterieforurening. Herefter
opstod forhøjede kimtal.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
26-11-2010
Forhøjede kimtal efter rensning af rentvandstanken. Etablering
af ny biofilm i rentvandstanken tager tid.

6 måneder
Nej
Vandværket er aktivt.

Vilkår om analyseprogram

Inden vandet sendes til forbrugerne, skal der analyseres for kim22 før og efter UV to gange. Analyser for kim afgang vandværk
og på ledningsnet nogle dage efter at vandet sendes ud til
forbrugerne. Månedlig analyse for kim før og efter UV-anlæg
herefter.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Nej

Andre særlige vilkår

Nej

Driftserfaringer

Ingen oplysninger.
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

K71
Jammerbugt
Nordjylland
Aabybro Vandværk
Aabybro Vandværk, Kærvejsværket
240.000
Ikke oplyst
d
Kim
UV-anlæg
Ikke oplyst
Midlertidig
Nej
Forhøjede kimtal efter installation af ny rentvandstank.

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
28-04-2010
Vandværket er centralt i vandforsyningen, og UV kan sikre
forbrugerne rent drikkevand under fejlsøgning.

5 måneder
Nej
Vandværket er aktivt.

Vilkår om analyseprogram

Egenkontrol for kim hver uge. Månedlig akkrediteret kontrol for
kim.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Alle analyser skal sendes til kommunen.

Andre særlige vilkår

Der må ikke ændres på installationerne under den sidste
måneds drift.

Driftserfaringer

Ingen oplysninger
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

K72
Vesthimmerland
Nordjylland
Livø Vandværk
Livø Vandværk
5.000
30-05-2011
d
Kim
UV-anlæg
Ikke oplyst
Midlertidig
Nej
Forhøjede kimtal siden efteråret 2010, og de er godt trætte af at
koge vandet.

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012
Vilkår om analyseprogram

Tilladelse
31-05-2011
Silhorko mener, at bakteriekulturen i de nye filtre måske skal
have tid til at finde en ligevægt.

6 måneder
Nej
UV-filtret er stadigvæk i brug.
Bakteriologisk kontrol afgang vandværk hver 14. dag og på
ledningsnet hver måned.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Andre særlige vilkår

Krav til lysintensitet. Krav om automatisk stop ved svigt.

Driftserfaringer

Ingen oplysninger
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K73
Esbjerg
Syddanmark
Forsyningen
Astrup Vandværk
850.000
28-05-2009
d
Kimtal
UV-anlæg
250
Midlertidig
Nej

Begrundelse for ansøgning

Overskridelse af Kim22, og årsagen er ikke umiddelbart fundet.
Der arbejdes med forskellige teorier.

Bemærkning

Vandværket har også tilladelse til tilsætning af kalk og kuldioxid
pga. aggressiv kuldioxid.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012
Vilkår om analyseprogram

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Andre særlige vilkår

Driftserfaringer

Bilag4_K-afg

Tilladelse
11-08-2009
Mulighed for at levere rent vand til forbrugerne, mens man
forsøger at finde årsagen og løse problemet.

3 år
Nej
UV ophørt medio 2010
Der udtages i de første fire uger af UV-behandling, ugentlige
22° C og 37° C kimtalsprøver ved afgang vandværk. Såfremt
disse viser en reduktionsgrad på 100 %, kan analyseintervallet
nedsættes til én gang månedligt. Efter frakobling skal der
foretages ugentlige 22 °C og 37 °C kimtalsprøver i minimum 4
uger ved afgang vandværk.
Forsyningen halvårligt afrapporterer til Esbjerg Kommune,
Natur & Vandmiljø hvilke tiltag de har foretaget og hvilke tiltag
de agter at implementere for at lokalisere årsagen til
overskridelserne af vandskvalitetskriterierne for 22 °C kimtal.
Herudover skal Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø
underrettes senest to uger før anlægget frakobles.
Krav til belysningsintensitet. Ved opstart af UV-lamperne må
der ikke passere vand igennem anlægget før lampernes ydelse
er oppe på normalt niveau. Hvis Forsyningen ønsker at stoppe
UV-behandlingen før tilladelsen udløber, skal der foreligge otte
på hinanden følgende ugentlige drikkevandsprøver før UVanlæg, som overholder grænseværdierne.
Ingen oplysninger.
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K74
Fanø
Syddanmark
Fanø Vand A/S
Fanø Vandværk
330.000
15-06-2010
d
Kimtal
UV-anlæg
70
Midlertidig
Nej

Begrundelse for ansøgning

Overskridelse af kimtal

Bemærkning

Anlægget er allerede sat i drift, 17. juni.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012
Vilkår om analyseprogram

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Tilladelse
22-06-2010
Borgerne sikres drikkevand, som overholder grænseværdien, til
vandværkets normaltilstand er genoprettet.

1 år
Nej
Taget ud af drift
Der udtages ugentlige 22° C og 37° C kimtalsprøver ved afgang
vandværk. Såfremt der observeres en reduktion i kimtallene før
UV-anlægget kan prøvetagningshyppigheden nedsættes efter
ansøgning ved Esbjerg Kommune. Efter frakobling skal der
foretages ugentlige 22 °C og 37 °C kimtalsprøver i minimum 4
uger ved afgang vandværk.
Kommunen skal underrettes senest to uger før anlægget
frakobles.

Andre særlige vilkår

Krav til belysningsintensitet. Ved opstart af UV-lamperne må
der ikke passere vand igennem anlægget før lampernes ydelse
er oppe på normalt niveau. Hvis vandværket ønsker at stoppe
UV-behandlingen før tilladelsen udløber, skal der foreligge otte
på hinanden følgende ugentlige drikkevandsprøver før UVanlæg, som overholder grænseværdierne.

Driftserfaringer

Ingen oplysninger
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

K75
Gladsaxe
Hovedstaden
Københavns Energi A/S
Tinghøj højdebeholderanlæg
22.000.000
06-12-2010
d
Sikkerhedsbarriere
UV-anlæg
5000
Permanent
Litteraturstudium og vurdering af forskellige muligheder.
Godt halvdelen af vandet til Kbh og Frb kommuner leveres
gennem beholderen. Anlægget er bygningsfredet og renoveres
p.t.

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
28-10-2011
Ingen indikationer for, at vandkvaliteten forringes ved
behandlingen.

3 år
Nej
I drift

Vilkår om analyseprogram

Analyser før og efter UV-anlæg for mikrobiologiske parametre
ugentligt samt NVOC hver 4. uge.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Efter 8 ugers indkøring afrapporteres, resultater fremsendes
månedligt og en årlig rapport udfærdiges.

Andre særlige vilkår

Drikkevandsbekendtgørelsens krav skal overholdes før vandet
passerer UV-anlægget.

Driftserfaringer

Ingen oplysninger.
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

K76
Rudersdal
Hovedstaden
Nordvand A/S
Sjælsø Vandværk
5.600.000
07-04-2010
d
Sikkerhedsbarriere
UV-anlæg
400
Permanent
Indhentning af erfaringer, vurdering af økonomi og
dimensionering af anlæg.
Forsyningssikkerhed - indførelse af DDS.

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
06-10-2011
Der er ikke noget, der tyder på, at vandkvaliteten forringes ved
behandlingen.

3 år
Nej
Under etablering.

Vilkår om analyseprogram

Mikrobiologiske parametre før og efter UV-anlæg samt på
ledningsnet 5 steder hver uge. NVOC før og efter UV-anlæg
hver måned. Supplerende analyser på ledningsnet samt
ugentlige analyser for AOC før og efter UV-anlæg under
indkøringen.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Resultater af overvågningen sendes løbende til
tilsynsmyndigheden. Desuden årlig rapportering.

Andre særlige vilkår

Kravene til vandkvalitet ved afgang vandværk skal være opfyldt
før vandet passerer UV-anlægget.

Driftserfaringer

Ingen.
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Tilladelser til videregående vandbehandling

Bilag 4
78 / 81

Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

K78
Aalborg
Nordjylland
Nordjyllands Amt
Aalborg Forsyning, Vand A/S
Vissegaard Kildeplads
1.000.000
17-06-2010
d
Sikkerhedsbarriere
UV-anlæg
Ikke oplyst
Permanent
Nej
Der er fortsat behov for anlægget som ekstra sikkerhed. Der
har tidligere været problmer med bakterier på kildepladsen.

Bemærkning
Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012
Vilkår om analyseprogram

Tilladelse
25-08-2010
Ikke anført

5 år
Ja, første tilladelse blev givet 6. juli 1998 (ikke indsamlet)
Ubetydeligt.
I drift. Hvis der konstateres kim i vandet, kobles kildepladsen
fra nettet.
Månedlige analyser for kim fra de boringer, der føder anlægget.
Ugentlige prøver fra samlevand før UV. Efter ibrugtagning
analyseres to gange ugentligt i to uger for kim i råvand og
rentvand.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Andre særlige vilkår

Krav om automatisk stop ved svigt. Ved start af anlægget må
vand først passere UV-anlægget, når lamperne brænder med
fuld styrke.

Driftserfaringer

Ingen oplysninger.
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Tilladelser til videregående vandbehandling

Bilag 4
79 / 81

Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K79
Slagelse
Sjælland
Harboes Bryggeri A/S
Harboes vandværk
60.000
03-12-2010
d
Sikkerhedsbarriere
UV-anlæg
25
Permanent
Nej

Begrundelse for ansøgning

Ingen oplysninger. Ansøgningen ligger ikke på sagen.

Bemærkning

Der er tale om en lovliggørelse af eksisterende anlæg på
tilgang vandværk

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012
Vilkår om analyseprogram

Tilladelse
13-12-2010
Ekstra sikkerhedsforanstaltning.

Permanent
Nej
I drift
Der skal føres daglig kontrol med UV-desinfektionsanlægget
hvor UV-dosis aflæses og indskrives i en logbog. Hvis dosis
falder til under 400 J/m² skal rådgiver tilkaldes. UV-lamperne
skal skiftes mindst en gang årligt.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Andre særlige vilkår

Råvandet skal fortsat have en tilfredsstillende bakteriologisk
vandkvalitet.

Driftserfaringer

Ingen oplysninger
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Tilladelser til videregående vandbehandling

Bilag 4
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser

K80
Odense
Syddanmark
Odense Vandselskab as
Odense, ledningsnet
700.000
11-08-2008
d
Sikkerhedsbarriere
UV-anlæg to steder på ledningsnettet
Ikke relevant
Midlertidig
Etablering af baseline og undersøgelsesdesign.

Begrundelse for ansøgning

Risiko for ukontrolleret forureningsudbredelse i ledningsnettet i
tilfælde af en eventuel forurening.

Bemærkning

Ansøgningen knytter sig til Dalumværket. Der er tale om et
forsøgsanlæg.

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Tilladelse
13-10-2008
Godkendelse af forsøg

Midlertidig, ca. 1 år.
Nej
Ikke længere i drift.

Vilkår om analyseprogram

Jf. ansøgning: 7 udvalgte prøvesteer, 5 vandprøver i løbet af 1
år. Analyser for 8 mikrobielle og 4 ikke-mikrobielle parametre.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Nej

Andre særlige vilkår

Nej

Driftserfaringer

Ingen oplysninger.
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Tilladelser til videregående vandbehandling

Bilag 4
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Ansøgning og myndighed
Kommune (tilladelsesmyndighed)
Region
Evt. tidligere amt
Ansøger
Indvindings- og behandlingssted
Årlig produktion m3 (ca.)
Ansøgningsdato
Kategori
Årsag
Behandlingsmetode
Behandlingskapacitet m3/t
Ansøgt tidsperiode
(midlertidig/foreløbig/permanent)
Forundersøgelser
Begrundelse for ansøgning

K77
Hjørring
Nordjylland
Sindal Vandværk
Sindal Vandværk
400.000
24-08-2011
d
Stand by
UV-anlæg
Ikke oplyst
Permanent
Ikke oplyst

Bemærkning

Ønsker UV-anlæg til fx. ny rentvandsbeholder, rengøring af
rentvandsbeholder og udskiftning af filtermaterialer, hvor der
forekommer kimtal i flere uger efter.
Installeres ifm. etablering af nyt udpumpningsarrangement

Afgørelse
Afgørelse (Tilladelse/afslag/ingen)
Afgørelsesdato
Begrundelse

Tilladelse
27-09-2011
Ikke anført.

Tilladelse
Tilladelsesperiode (antal måneder/år)
Forlængelse af tilladelse
Ændrede vilkår
Status april 2012

Permanent
Nej
Under etablering.

Vilkår om analyseprogram

Vandværket skal til enhver tid, når UV-anlægget er i drift, kunne
dokumentere over for kommunen, at drikkevandet overholder
vandkvalitetskravene afgang vandværk.

Vilkår om opfølgning/statusrapport

Der skal foreligge dokumentation for UV-anlæggets drifttimer
samt dato og år.

Andre særlige vilkår

Hvis UV-anlægget er i drift ved ellers normal vandværksdrift,
skal vandværket snarest iværksætte handlinger, således at
drikkevandet overholder vandkvalitetskravene afgang
vandværk uden brug af UV-anlæg.

Driftserfaringer

Ingen.

Bilag4_K-afg

Kortlægning af kommunernes tilladelser til videregående vandbehandling
Rapporten indeholder resultaterne af en kortlægning af de tilladelser til videregående vandbehandling på vandværkerne, som er givet af kommunerne i perioden 2007 – 2012.
Der er indsamlet i alt 81 sager om videregående vandbehandling, dvs. rensningsmetoder, der
går ud over normal vandbehandling i form af iltning og sandfiltrering. Sagerne er systematiseret og vurderet med hensyn til vandkvalitetsproblemer, behandlingsmetoder og udvikling
over tid. Kommunernes sagsbehandling er beskrevet, og sagerne er sammenholdt med tilsvarende sager fra amterne, som er indsamlet før 2007.
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