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Kalundborg Forsyning A/S
Tissø II
Datablad

Formål

Opførelse af nyt vandværk, til behandling af
overfladevand fra Tissø.

Vandindvindingstilladelser

6. juli 1962, tilladelse til indvinding af 3 mio. m3
overfladevand fra Tissø per år.
17. april 2001, forøget til 5 mio. m3 per år.

Beliggenhed Tissø II

Dokhavnsvej 15, 4400 Kalundborg, matr. nr. 75
yp Kalundborg Markjorder.

Udledning

Fortykket skyllevandsslam udledes via kloak til
Kalundborg Centralrenseanlæg.

Vandværkets CVR nr.

31774845 (Kalundborg Overfladevand A/S).

Identifikationer

103545 JUP/ 323-V01-10-1007

Kommunens sagsnummer

326-2015-68536

Plan, Byg og Miljø, Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg. E-mail dto@kalundborg.dk, Tlf.: 5953 4400

2/33

Kalundborg Overfladevand A/S, Tissø II

Indholdsfortegnelse
DATABLAD .................................................................................................. 2
INDHOLDSFORTEGNELSE ............................................................................ 3
AFGØRELSER ............................................................................................... 4
FORMÅL ...................................................................................................... 4
VILKÅR FOR TILLADELSEN .......................................................................... 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VANDVÆRKET ...................................................................................... 4
OPBEVARING AF KEMIKALIER ..................................................................... 4
K VALITETSSIKRING ................................................................................ 4
M ÅLING AF VANDMÆNGDER ....................................................................... 4
K ONTROL AF VANDKVALITET ...................................................................... 5
HÅNDTERING AF SKYLLEVAND OG FILTERSLAM ................................................... 5
INDBERETNING AF INDVUNDNE OG BEHANDLEDE VANDMÆNGDER ............................... 5
T ILSLUTNING ...................................................................................... 5

GRUNDLAGET FOR AFGØRELSEN.................................................................. 6
A - ANSØGNING ........................................................................................ 6
B - VANDVÆRKETS INDVINDING ....................................................................... 6
C - VANDVÆRKETS INDRETNING ....................................................................... 7
D - VANDKVALITET ..................................................................................... 7
E - PLANMÆSSIGE FORHOLD ........................................................................... 7
KONKLUSION .............................................................................................. 7
UDTALELSER OG PARTSHØRING .................................................................. 7
TILLADELSENS OFFENTLIGGØRELSE............................................................ 7
KLAGEVEJLEDNING ..................................................................................... 8
LOVHENVISNINGER .................................................................................... 9
BILAG 1 ANALYSEPROGRAM .......................................................................... 10
BILAG 2 PROCESBESKRIVELSE ....................................................................... 12

Plan, Byg og Miljø, Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg. E-mail dto@kalundborg.dk, Tlf.: 5953 4400

3/33

Kalundborg Overfladevand A/S, Tissø II

Afgørelser
Kalundborg Kommune giver tilladelse til, at Kalundborg Forsyning A/S etablerer et nyt
vandværk, Tissø II, til behandling af overfladevand fra Tissø.
Vandværket opføres på Dokhavnsvej 15, 4400 Kalundborg, matr. nr. 7yp Kalundborg
Markjorder.

Tilladelsen gives med hjemmel i § 21 stk. 1 i Vandforsyningsloven, /1/.
Der er sideløbende med denne tilladelse givet tilladelse i henhold til byggeloven,
samt tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til kloak og til udledningstilladelse til Kærby Å.

Formål
Vandværket skal erstatte det eksisterende vandværk (Tissø I) beliggende på Asnæsvej 2, 4400 Kalundborg, og skal kunne producere op til 1.600.000 m 3 drikkevand per år.
Vandet anvendes ikke til drikkevand, men anvendes alene til procesvand i industrien.

Vilkår for tilladelsen
1. Vandværket
Vandværket skal holdes i god hygiejnisk og teknisk tilstand. Der må ikke oplagres
stoffer eller materiel på vandværket som kan forurene vandværket, eller som er
vandværksdriften uvedkommende. Væsentlige ændringer på vandværket i forhold til
det ansøgte, skal godkendes af kommunen.
Når værket er ubemandet, skal bygninger, låger og porte være aflåst. Der må ikke
oplagres stoffer eller materiel på vandværket, som kan forurene vandforsyningen, eller som er vandværksdriften uvedkommende.
I tilfælde af en forurening af vandet skal vandværket kunne aflede det producerede
vand i den periode, som det er nødvendigt for at afværge forureningen og for at dokumentere, at vandet opfylder kvalitetskravene i lovgivningen.

2. Opbevaring af kemikalier
Kemikalier skal opbevares i beholdere egnet til formålet, og være tydeligt mærket
medindholdet. Opbevaringen skal være indrettet sådan, at en mængde som svarer til
den største beholderstørrelse, kan tilbageholdes. Opbevaringen skal indrettes, så
håndtering af beholdere kan ske uden at spilde, og være sikret mod påkørsel.

3. Kvalitetssikring
Der skal indføres kvalitetskontrol på det ny vandværk i henhold til reglerne i Kvalitetssikringsbekendtgørelsen, § 4 stk. 1 /5/.

4. Måling af vandmængder
Målerne skal være monteret i henhold til fabrikantens anvisninger, og skal til stadighed holdes i driftsmæssig forsvarlig stand.
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Bestemmelserne om måling af vandmængder kan til enhver tid ændres af kommu1
nen .

5. Kontrol af vandkvalitet
Der skal føres kontrol med råvandets sammensætning efter bestemmelserne i Drikkevandsbekendtgørelsen /2/.
Inden levering af vand fra det nye vandværk, skal der udtages vandprøver der analyseres for parametre i en udvidet kontrol, suppleret med analyse for algetoxiner og
acrylamid. 2 på hinanden følgende prøver skal overholde kvalitetskravene for drikkevand.
Det nugældende kontrolprogram med analyser af vand ved indgang til buffertank og
fra vandværket fortsætter uændret.
Det samlede analyseprogram er gengivet i bilag 1.
Alle vandprøver skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium.
Vandværket skal træffe aftale med laboratoriet om at resultaterne af samtlige analyser fra afgang vandværk og ledningsnet skal indberettes til Jupiter-databasen senest
2 uger efter at analyseresultaterne foreligger.

6. Håndtering af skyllevand og filterslam
I indkøringsperioden, der forventes at vare 3-4 måneder, og i senere tilfælde af
driftsstop udledes behandlet vand til Kærby Å.
I driftsfasen opsamles og dekanteres skyllevand fra returskylning af hvert filter. Det
dekanterede vand genbruges i systemet, mens det fortykkede slam afledes direkte
til Kalundborg Centralrenseanlæg.
Der forventes en udledning af fortykkede slam på 18.200 m 3/år.

7. Indberetning af indvundne og behandlede vandmængder
Hvert år inden den 1. februar, skal vandværket oplyse kommunen om, hvor meget
vand der er indvundet fra Tissø det foregående kalenderår. Kommunen fremsender et
skema til indberetning af vandforbruget. Herudover skal det oplyses hvor stor en del
af vandet der er behandlet på Tissø II-værket.

8. Tilslutning
Det skal sikres, at vand fra Tissø II-anlægget, ikke kan tilledes Kalundborg Forsynings øvrige ledningsnet.

1

jf. Vandforsyningsbekendtgørelsen § 16 /3/
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Grundlaget for afgørelsen
A - Ansøgning
På vegne af Kalundborg Forsyning A/S, har Niras den 26. april 2016, søgt Kalundborg
Kommune om tilladelse til at etablere et nyt behandlingsanlæg til behandling af overfladevand fra Tissø til drikkevand. Anlægget placeres på Dokhavnsvej 15, 4400 Kalundborg, matr. nr. 7 yp Kalundborg Markjorder.
Årsagen til, at der ønskes et nyt vandværk er dels, at Tissø I er ved at være nedslidt
og dels at der ønskes et vandværk der lever op til standarden for et moderne anlæg
med hensyn til energi, arbejdsmiljø, drift og hygiejniske krav. Behandlingskapaciteten
ønskes samtidig øget.

B - Vandværkets indvinding

Vandværkets indvindingstilladelse fra Tissø er på 5 mio. m 3 pr. år. Indvindingen gennem de seneste 10 år er, sammen med den delmængde der er behandlet til drikkevand, gengivet grafisk herunder.

mio. m3/år
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Indvinding fra Tissø
Behandlet til drikkevand på Tissø I

Tissø I-værket, producerer i dag omkring 1,0 mio. m 3 drikkevand per år, hvilket er
det maksimale af anlæggets kapacitet.
På grund af øget efterspørgsel fra industrien, planlægges en produktion af drikkevand
på Tissø II på omkring 1,6 mio. m 3 drikkevand per år.
Der har hidtil været fastsat en ramme for vandindvinding fra Tissø på 7 mio. m 3 per
år, med Tissørapporten2 som grundlag.
Indvindingstilladelsen til indvinding af vand fra Tissø er gældende til november 2016,
1 år efter den vedtagne vandhandleplan, og står således overfor en fornyelse.
2

Analyse af vandindvindingsmuligheder fra Tissø, Vestsjællands Amtskommune, oktober 1992
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C - Vandværkets indretning
Vandværkets indretning og funktion er beskrevet i bilag 2, som er fremsendt sammen
med ansøgningen af 26. april 2016.

D - Vandkvalitet
Kontrolprogrammet er fastlagt ud fra retningslinjerne i bekendtgørelserne om kvalitetskrav /4/ m.v. til overfladevand, som anvendes til fremstilling af drikkevand og ud
fra bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg /2/.
Analyse af råvandet har tidligere været fastsat i tilladelse til øget indvinding af vand
fra Tissø givet af Vestsjællands Amt 2001, men er i denne tilladelse tilføjet, så analyseprogrammerne er samlet.

E - Planmæssige forhold
Vandforsyningsplan
Opførelsen af et nyt behandlingsanlæg til behandling af Tissøvand, er i overensstemmelse med den gældende vandforsyningsplan 1998-2010 for den daværende Kalundborg Kommune. I den, er den fremtidige vandforsyning baseret på, at der fortsat
kan leveres behandlet vand fra Tissø til Kalundborgs industri.

Konklusion
Kalundborg Kommune finder herefter:

at investeringen i et nyt vandbehandlingsanlæg er nødvendigt for, at der også
fremover, kan levere tilstrækkeligt med vand til Kalundborg industri.
at Tissø II er egnet til at behandle vand fra Tissø til den ønskede kvalitet.

Udtalelser og partshøring
Udkast til denne tilladelse er 5. juli 2016 sendt i partshøring hos vandværket. Kalundborg Forsyning har haft enkelte kommentarer til teksten, der nu er rettet til. Kalundborg Forsyning og Kalundborg Kommune har i fællesskab, tilrettet bilag 1.

Tilladelsens offentliggørelse
Tilladelsen annonceres den 7. juli 2016 på kommunens hjemmeside,
https://www.kalundborg.dk under Aktuelt/afgørelser.

Denne tilladelse er sendt til:

Kalundborg Forsyning A/S, teen@kalfor.dk
Niras, bel@niras.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnkalundborg-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, Michael Hemmingsen <mkh@ka-net.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
Embedslægeinstitutionen, seost@sst.dk
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Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Det kan bl.a. være dig, som adressat for afgørelsen, samt
klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal klagen være indgivet til Natur- og Miljøklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort,
regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.
Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med dit NEM-ID på www.borger.dk eller
www.virk.dk. Der er direkte links til disse steder via forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk, hvor du også finder information om, hvordan man klager
via Klageportalen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget
for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som
herefter sender din anmodning til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om,
hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
En klage har opsættende virkning. Det vil sige, at afgørelsen ikke må udnyttes, mens klagen behandles medmindre Natur- og Miljøklagenævnet meddeler andet.
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Lovhenvisninger
/1/ Vandforsyningsloven
Lovbekendtgørelse nr. 1584 af 10. december 2015 af lov om vandforsyning m.v.samt Lov nr. 132 af 16. februar 2016, § 2
/2/ Drikkevandsbekendtgørelsen
Bekendtgørelse nr. 802 af 1. juni 2016 om vandkvalitet og tilsyn med
vandforsyningsanlæg.
/3/ Vandforsyningsbekendtgørelsen
Bekendtgørelse nr. 154 af 25. februar 2016 om vandindvinding og vandforsyning.
/4/ Bek. om kvalitetskrav m.v. til overfladevand, som anvendes til fremstilling af
drikkevand, nr. 162 af 29/04 1980 (nu historisk).
/5/ Kvalitetssikringsbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg, nr. 132 af 0802-2013.
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Bilag 1 Analyseprogram
Program
A

Vandets udseende
Lugt og smag
Ledningsevne
Temperatur
pH
Ammonium
Jern
Opløst jern
Ilt
Nitrit
Klor, frit, total
Aluminium
Coliforme bakterier
Escherichia coli (E-coli)
Kimtal ved 22 ºC
Salmonella
Acrylamid
Acrylonitril
Farve
Opslemmede stoffer
Fosfat
Klorid
Nitrat
Biokemisk iltforbrug (BI5)
Kemisk iltforbrug (COD)
Iltmætning
NVOC
Overfladeaktive stoffer
Mangan
Flourid
Sulfat
Totalt fosforindhold
Kimtal ved 37 ºC
Enterokokker
Chlostridium perfringens
herunder sporer
Kobber
Fenoler
kvælstof-total

1* per år

2* per år

Parameter

6*per år

Råvand

x
x
x
x

fra afgang
vandværk
12* per
år
x
x
x
x
x
x
x

Program B

Program C

fra afgang
vandværk
3* per år
i juli, november,
marts

fra afgang
vandværk
1* per år
i september

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x

x
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Algetoxiner (fra Microcystis,
Anabane og Aphanizomenon)
Turbiditet
Inddampningsrest
Calcium
Magnesium
Hårdhed, total
Natrium
Kalium
Bikarbonat
Aggressiv kuldioxid
Aluminium
Antimon
Arsen
Barium
Bly
Bor
Bromat
Cadmium
Krom, total
Cyanid
Kviksølv
Nikkel
Selen
Zink
Phenoler
Opløste eller emulgerede kulbrinter
Stoffer, ekstraherbar m. kloroform
PAH-forbindelser
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Trihalometaner

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

* Der analyseres kun for klor, hvis der anvendes hypoklorit i vandbehandlingen
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Bilag 2

Bilag 2 Procesbeskrivelse

Bilag 2

Bilag 2

Bilag 2

Bilag 2

Bilag 2

Bilag 2

Bilag 2

Bilag 2

Bilag 2

Bilag 2

Bilag 2

Bilag 2

Bilag 2

Bilag 2

Bilag 2

Bilag 2

Bilag 2

Bilag 2
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