
 

 

1 

 

 

RS Trylleskoven 2 ApS 

C/O Artha Holding A/S 

Søllerødvej 64 

2840 Holte   

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendelse af svømmebadsanlæg på adressen Troldmands Alle 16, 

2680 Solrød Strand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. september 2022  



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indholdsfortegnelse 

 

Godkendelse af svømmebadsanlæg på adressen Troldmands Alle 16, 2680 

Solrød Strand ...................................................................................................................................................... 1 

1. Indledning ........................................................................................................................................................ 3 

2. Datablad ............................................................................................................................................................ 4 

3. Godkendelse og vilkår .................................................................................................................................... 5 

4. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering ....................................................................................................... 14 

5. Underretning om afgørelse ......................................................................................................................... 26 

6. Klagevejledning ............................................................................................................................................. 26 

7. Søgsmål og aktindsigt .................................................................................................................................. 26 

 

Bilag 

1 Poolhus 

2 Poolhus med afløbs- og ledningsplan samt udligningstank 

3 Manual og principdiagram 

 

 

 

  



 

 

3 

 

1. Indledning 

 

Denne godkendelse omfatter et nyt udendørs svømmebad med tilhørende 

omklædningsfaciliteter, vandbehandlingsanlæg og kemikalieoplag. Svømmebadet etableres på 

adressen Trylleskov Strand BOLIGØ 6, Troldmands Alle 16, 2680 Solrød Strand. 

 

Svømmebadet har følgende hoveddata: 

 Poolhus på 108 m2 

 Dimensioner bassin: 5m * 12m * (1,1 – 1,6) m 

 Volumen bassin: 86 m3 

 Bassinkapacitet: 14 personer pr. time 

 Anlægskapacitet: 14 personer pr. time 

 Etableres med vandbehandlingsanlæg og tilhørende kemikalieoplag 

 Der er ikke søgt om genbrug af skyllevand 

 Der er ikke søgt om reduceret driftstid 

 

Svømmebadet vil være åbent dagligt fra kl. 7.00 til kl. 21.00 i perioden fra maj til september 

og forventes idriftsat august 2022. 

 

Godkendelsen er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i svømmebadsbekendtgørelsen 

(bekendtgørelse nr. 918 af 27. juni 2016 om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet). 

Desuden er Miljøstyrelsens vejledninger ”Vejledning om godkendelse af svømmebade”, nr. 23 

oktober 2017 (herefter kaldet godkendelsesvejledningen fra 2017) samt ”Vejledning om 

kontrol med svømmebade”, 2020 (herefter kaldet kontrolvejledningen fra 2020) anvendt ved 

udarbejdelsen af godkendelsen. 

 

Følgende oplysninger ligger til grund for godkendelsen: 

 Ansøgning om godkendelse af svømmebadsanlæg modtaget af Solrød Kommune, Natur 

og Miljø, 16. maj 2022. 

 Mail fra bgb a.s. af 27. juni 2022: ”Bemærkninger/spørgsmål til ansøgning” med sup-

plerende oplysninger sendt som svar på Solrød Kommunes anmodning om uddybning af 

ansøgningsmaterialet sendt 16. juni 2022. 

 Flere supplerende oplysninger modtaget i e-mail af 12. august 2022. 

 Høringssvar fra svømmebadsejer samt KLAR Forsyning. 

 

I godkendelsen er der opstillet vilkår for anlæggets drift, der skal sikre de hygiejniske forhold 

ved svømmebadsanlægget og driften af badet med tilhørende tekniske anlæg. Der er i 

godkendelsen endvidere fastsat kvalitets- og kontrolkrav til bassinvandet baseret på 

svømmebadsbekendtgørelsens bestemmelser. 
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2. Datablad 

Svømmebadets navn og adresse: 

 

Trylleskov Strand BOLIGØ 6 

Troldmands Alle 16, 2680 Solrød Strand. 

CVR nr. svømmebad: 37663298 

Matrikel nr. svømmebad: 12f, Karlstrup By, Karlstrup  

Svømmebadet ejes af: RS Trylleskoven 2 ApS 

CVR nr. 37511048 

C/O Artha Holding A/S 

Søllerødvej 64, 2840 Holte 

Kontaktperson hos svømmebadsejer Birk Kristensen – Falk-Rønne & Kierkegaard 

Ejendomsudvikling A/S, Strandvejen 668, 

2930 Klampenborg 

Driftsansvarlig for svømmebadet: 

 

Køges Rengøring ApS v. Seher Gürbüz 

Tlf. 26112307 

E-mail: sge@kogerengøring.dk 

 

For foreningen – Claus Østerlin 

Byggeår 

 

2022 

Tilsynsmyndighed: Solrød Kommune 

Solrød Center 1 

2680 Solrød Strand 

 

Tlf. 56182000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Poolhus og bassin  
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3. Godkendelse og vilkår  

 

På det foreliggende grundlag meddeler Solrød Kommune hermed godkendelse til drift af 

svømmebadsanlægget på adressen Trylleskov Strand BOLIGØ 6, Troldmands Alle 16, 2680 

Solrød Strand.  

 

Godkendelsen meddeles i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 918 af 27. juni 2016 

om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet. 

 

Derudover meddeles tilladelse i henhold til § 28 stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven1 til tilslutning af 

spildevand til Solrød Renseanlæg, der drives af KLAR Forsyning. 

 

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:  

 

Generelt  

 

1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig ved svømmebadet, og 

driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.  

 

2. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra 

godkendelsens meddelelse. 

 

3. Inden nye etableringer eller ændringer af svømmebadet og de tilhørende tekniske pro-

ces- og kemikalieanlæg skal der indgives anmeldelse til Solrød Kommune, Natur og 

Miljø. Solrød Kommune træffer på den baggrund afgørelse om, hvorvidt ændringen er 

godkendelsespligtig og dermed kræver særlig ansøgning. 

 

4. Godkendelsesmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 

a. Ejerskifte. 

b. Udskiftning af driftsansvarlig. 

c. Indstilling af driften for en længere periode (mere end 2 uger). 

d. Genoptagelse af driften efter, at den har været indstillet i en længere periode. 

 

Indretning og drift 

 

5. Svømmebadet skal drives i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vejled-

ninger for svømmebade, p.t. Miljøstyrelsens vejledning ”Vejledning om kontrol med 

svømmebade”, 2020. 

 

6. Der skal altid blandt svømmebadets personale være udpeget personer med ansvar for 

drift, kontrol og vedligehold af svømmebadet og de tilhørende tekniske anlæg. En sådan 

ansvarlig person skal altid være tilgængelig i svømmebadets åbningstid/brugstid. De 

udpegede ansvarlige personer skal have den fornødne uddannelse og skal kunne frem-

vise dokumentation herfor. Uddannelsen skal sikre kendskab til drift af svømmebadsan-

læg, badevandskemi, hygiejne i og omkring badeanlæg, kemikaliesikkerhed samt på-

virkning af vandkvalitet og badegæster ved ikkeoptimal drift af anlægget. 

 

7. Dokumentation for, at den (de) ansvarlige person(er) har deltaget i et sådant kursus, 

skal fremsendes til Solrød Kommune senest 1 måned inden idriftsættelse af svømmeba-

det. 

 

                                                      
1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 100 af 19. januar 2022. 
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8. Det skal af hensyn til opnåelse af god hygiejne og god vandkvalitet sikres, at der føres 

nødvendigt opsyn i omklædnings- og baderum for at sikre, at badegæsterne foretager 

en grundig sæbeafvaskning af hele kroppen, inden de benytter bassinet. 

 

9. Hele svømmebadsområdet skal indhegnes, således at den eneste adgang til svømme-

badsområdet er igennem de to omklædningsrum i fælleshuset. Indhegningen skal have 

en højde på mindst 1,5 meter. Udenfor badesæsonen skal adgang til svømmebadsom-

råde være aflåst. 

 

10. Bassin og andre faciliteter, der benyttes af de badende, skal være udført i vandfaste 

materialer, der er lette at renholde og resistente overfor badevandet. Gangarealer, her-

under udendørsarealer, skal etableres med tilstrækkelig fald mod afløb, så der sker en 

effektiv afvanding (min 10 0/00). 

 

11. Materialer, der indgår i bassinkonstruktionen eller bassinbeklædningen, må ikke kunne 

afgive skadelige stoffer til vandet. 

 

12. Bassinet og de nærmeste arealer omkring bassinet skal udføres, så bassinvandet ikke 

kan forurenes af rengøringsvand, rengøringsmidler m.m. fra disse. 

 

Indretning af omklædningsrum, bruserum og tilhørende gangarealer 

 
13. Barfodsområder og fodtøjsområder skal være tydeligt adskilte og markeret ved skilt-

ning. Barfodsområder må ikke betrædes med fodtøj, der benyttes udendørs. 

 

14. Der skal være opstillet sæbeautomater ved alle brusere, eller der skal være adgang til 

sæbesvampe. 

 

15. Baderegler for benyttelse af bassinet (om nødvendigt på flere sprog), skal være opslået 

på synlige steder. Badereglerne skal være let læselige på mindst 3 meters afstand og 

som minimum indeholde følgende oplysninger: 

 

 

 Personer, der lider af smitsomme sygdomme (diarresygdomme, forkølelse, ondt i 

halsen, øjenbetændelse, ørebetændelse og betændelse i huden) må ikke anvende 

badeanlægget. 

 Personer med smitsom gulsot (hepatitis A) i den smitsomme fase må ikke anvende 

badeanlægget. Personer med andre typer af leverbetændelse som hepatitis B og C 

må gerne bruge badeanlægget. 

 Personer med fodvorter eller fodsvamp må kun benytte badeanlægget, når de er 

under behandling for den pågældende sygdom. 

 Toilet skal benyttes inden afvaskningen. 

 Anvendelse af badebassiner må kun finde sted efter omhyggelig indsæbning af hele 

kroppen og efterfølgende brusebad. Anvendte hudlotion, hårspray og lignende skal 

på samme måde afvaskes før badning i bassin. 

 Efter toiletbesøg skal der foretages afvaskning på ny. 

 Anvendt badebeklædning skal være ren. 

 Udendørs fodtøj må ikke bruges på barfodsarealer. 

 

 

16. Temperaturen i varmtvandsbeholderen til bruservand skal være mindst 60°C, alterna-

tivt skal det sikres, at det varme brugsvand kan varmebehandles til mindst 65°C i 

mindst 20 min. 1 gang om ugen. Alternativt kan der suppleres med jævnlig kontrolmå-

linger i varmtvandssystemet. 
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Indretning og drift af bassin  

 

17. Bassinvand skal overholde kvalitetskravene angivet i den til enhver tid gældende svøm-

mebadsbekendtgørelse, p.t. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 918, af 27. juni 2016, 

bilag 1:   

 
*) Driftsintervallet skal fastsættes således, at der ikke på noget tidspunkt er risiko for, at pH-værdien er lavere end 
6,8 i bassinvandet. 
 
 

18. Følgende krav til omsætningstiden og den cirkulerende volumenstrøm i svømmebadet 

skal overholdes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Følgende krav til belastning af henholdsvis selve svømmebadet (bassinkapaciteten) 

samt belastningen af anlægget som helhed (anlægskapaciteten) må ikke overskrides:   

 

Bassinkapacitet / 

Badebelastning 

 

Anlægskapacitet 

Det maksimale antal personer, der 

må benytte bassinet inden for en 

time. 

Det maksimale antal af gæster der 

samtidig må opholde sig på hele 

anlægget. 

14 14 

 

Parameter Bassintype Enhed 

Kvalitetskrav 

Minimum 

Kvalitetskrav  

Maksimum Bemærkninger 

Klarhed Alle    

Vandet skal være 

klart 

pH Alle  6,8*) - 7,0 7,6  

Frit klor 

Svømmebade 

> 34 °C, 

alle udendørs bassiner 

samt spabade mg/l 1,0 2,0 

Målinger skal 

fortages 

kontinuerligt 

Bundet klor  mg/l  0,5 

Indholdet bør være 

så lavt så muligt 

Trihalomethaner 

(THM) 

Svømmebade 

≥ 34 °C, 

alle udendørs bassiner 

samt spabade µg THM/l  50 

Kimtal ved 

37 °C Alle /100 ml  500  

Escherichia coli Alle /100 ml  < 1 Udføres hvis kimtal 

ved foregående 

undersøgelser har 

været >500/100ml 

Pseudomonas 

bakterier Alle /100 ml  < 1 

Bassin  Vand-

temperatur  

Cirkulerende  

vandstrøm til 

bassin, minimum  

Maksimal  

omsætningsti

d  

Svømmebassin  ≤29 °C   28,6 m³/time    3 timer  
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Både badebelastningen/bassinkapaciteten og anlægskapaciteten skal gøres synlige ved 

skiltning. 

 

20. Vand til fyldning af bassin samt spædevand skal opfylde kvalitetskravene til drikkevand. 

 

21. Vand til returskyllevand skal opfylde kvalitetskravene til drikkevand eller bassinvand. 

 

22. Bundsugning af bassinet udføres dagligt og afsluttes mindst en halv time før åbningstid. 

 

23. Bassinvandet skal være klart og uden synlige forureninger såsom partikler, skum og lig-

nende. Hele bassinbunden skal tydeligt kunne ses. 

 

Indretning og drift af vandbehandling og kemikalieanlæg  

 

24. Vandet i svømmebadsanlægget skal recirkuleres, filtreres og desinficeres kontinuerligt. 

 

25. Anlægget skal være udstyret med flowmetre og trykmålere til kontrol af vandcirkulatio-

nen. Ved udfald af cirkulationspumpe skal gives alarm til personalet. 
 

26. Udligningstank bør have et volumen på minimum 7,5 m3 og skal være tryktæt med ud-

luftning ført til det fri og med afslutning over bassinets vandspejlsniveau. Beholderen 

skal være forsynet med mandedæksel og anordning til bundtømning af hensyn til in-

spektion og rengøring, og de indvendige overflader bør være glatte og rengøringsven-

lige. 

 

27. Filterhastigheden i sandfiltrene må maksimalt være 20 m/t, og filterhøjden skal være 

mindst 1,2 m. 

 

28. Sandfiltrene skal mindst 1 gang om ugen returskylles med en vandskyllehastighed på 

min. 40 m/t.  

 

29. Der skal doseres flokkuleringsmiddel til sandfilteranlæg. Flokkuleringsmidlet skal tilsæt-

tes, således der sikres en god opblanding inden sandfiltrene, og at der ikke kan ske 

selvansugning. Doseringspumpen skal stoppe automatisk, når bassincirkulationspum-

pen ikke er i drift.  

 

30. Desinfektion skal ske med natriumhypoklorit. 

 

31. Til pH-justering af bassinvandet bør anvendes enten saltsyre i koncentration på op til 

30 % HCl eller svovlsyre i koncentration på maks. 20 % H2SO4.  

 

32. pH- og klordosering skal være automatisk styret og reguleret. Det automatiske udstyr 

skal have følgende reguleringsnøjagtighed: 

 Afvigelse i forhold til setpunkt for indhold af frit klor: ± 0,1 mg/l 

 Afvigelse i forhold til setpunkt for pH-værdi: ± 0,1 pH enhed 

 

Det skal sikres, at der ikke kan ske selvansugning i forbindelse med dosering. 

 

33. Der skal være dagtanke for natriumhypoklorit, syre og flokkuleringsmiddel. Volumen i 

de respektive dagtanke må ikke være større end, hvad der svarer til det maksimale ke-

mikalieforbrug pr. døgn. 

 

34. Doseringspumperne for tilsætning af natriumhypoklorit og syre skal stoppe automatisk, 

når cirkulationspumpen er ude af drift.  
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35. Kemikalier og kemikalieanlæg skal være placeret i hver sit ventilerede kemikalierum. 

Der må ikke forekomme slanger eller rør med koncentrerede kemikalier uden for kemi-

kalierummene.  

 

36. Afkast fra mekanisk udsugning fra hvert af de to kemikalierum skal separat ledes til det 

fri. 

 

37. Døre til kemikalie- og teknikum skal altid være aflåste og mærket med de respektive 

kemikalienavne. 

 

38. Indretning og drift af kemikaliepåfyldningsplads for natriumhypoklorit skal ske i over-

ensstemmelse med Dansk Svømmebadsteknisk Forenings publikation nr. 43/1996 ”Pro-

cedure for levering og modtagelse af kemikalier i svømmebadsanlæg”. 

 

39. Under dunke med flydende kemikalier skal der være et tæt opsamlingssted. Opsam-

lingsstedet skal være uden afløb og skal kunne indeholde rumfanget af den største be-

holder. 

 

40. Kemikalierum skal være etableret med automatisk alarm for lækage/udslip af kemika-

lier. Alarm skal være etableret inden ibrugtagning af svømmebadet. 

 

41. Kemikalierum må ikke benyttes som arbejdsrum, depotrum eller lignende. Kemikalie-

rum skal være aflåste. 

 

42. Transportdunke, beholdere, tanke og anden emballage, der anvendes til opbevaring af 

kemikalier, skal være tydeligt mærket med kemikalienavne og nødvendige risiko- og 

sikkerhedssætninger i henhold til gældende kemikalielovgivning og arbejdsmiljølovgiv-

ning. Der skal på svømmebadet forefindes sikkerhedsdatablade på de kemikalier, der 

opbevares i kemikalierummene. I syrerummet skal oplag af syre og flokkuleringsmiddel 

være tydeligt afmærket og helt adskilt fra hinanden.  

 

 

Egenkontrol og driftskontrol 

 

43. Bassinvandet skal undersøges af et akkrediteret laboratorium mindst en gang om må-

neden i badesæsonen. Der undersøges for pH-værdi og indholdet af frit og bundet klor 

samt kimtal. Mindst en gang om året skal bassinvandet desuden undersøges for indhold 

af THM-forbindelser. Desuden skal der undersøges for termotolerante coliforme bakte-

rier samt Pseudomonasbakterier, hvis den forudgående analyse viste kimtal på over 

500 pr. 100 ml. Analyseresultaterne skal indsendes til kommunen på e-mail så snart, 

de foreligger. Kommunen kan forlange supplerende undersøgelser udført, såfremt det 

skønnes nødvendigt.  

 

44. Svømmebadsanlæggets driftsansvarlige skal forud for svømmebadets daglige åbning og 

ved lukketid samt med 6 timers interval i driftstiden foretage bestemmelse af pH-værdi 

samt indholdet af frit og bundet klor. Såfremt badebelastningen overstiger 50% af ba-

sinkapaciteten, skal målingerne udføres med et interval på max. 3 timer. Hvis der er 

automatisk udstyr til styring og overvågning af pH og klorindhold, kan de manuelle må-

linger, bortset fra den første inden badets åbning, erstattes af aflæsninger fra det auto-

matiske reguleringsudstyr. 

 

45. Svømmebadsanlæggets driftsansvarlige skal dagligt måle vandtemperaturen i bassinet. 

Målingen skal udføres direkte i bassinet, og inden bassinet tages i brug den pågældende 

dag. 

 

46. Resultaterne af de manuelle målinger skal, sammen med de samtidige aflæsninger af 

de automatiske målinger, indskrives i en driftsjournal. Driftsjournalen skal også inde-

holde relevante oplysninger om driften af badet, herunder evt. driftsforstyrrelser. 
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Driftsjournalerne skal opbevares i min. 2 år, og journalerne skal være tilgængelige for 

kommunen ved tilsynet. 

 

47. Der skal min. hvert 5. år foretages en kontrol af bassincirkulationen ved måling af den 

cirkulerende vandstrøm og ved gennemførelse af en farveprøve. 

 

48. Hvis egenkontrollen ikke overholder kvalitetskravene, skal den driftsansvarlige straks 

underrette kommunen. Tilsynsmyndigheden skal kontaktes straks af laboratoriet, hvis 

kimtallet ligger over forbudsgrænsen på 10.000 kim/100 ml vand. 

 

49. Kontrollen med bassinvand udføres for ejers regning. 

 

Instruktioner, handleplaner og driftsforstyrrelser 

 

50. Der skal foreligge en driftsinstruktion for vandbehandlings- og kemikalieanlæg. Driftsin-

struktionen skal som minimum skal omfatte følgende: 

 

 Diagrammer og tegninger over anlægget  

 Beskrivelse af anlæggets funktion og komponenter  

 Brugsanvisninger for kemikalier, filterpulver m.m.  

 Normale driftsværdier for klorindhold, pH-værdi, flowmængde, temperatur og tryk 

samt de tilladelige variationer i driftsværdierne  

 Beskrivelse af, hvilke foranstaltninger der skal træffes ved afvigelser ud over de 

tilladelige variationer i driftsværdierne  

 Beskrivelse af, hvilke foranstaltninger der skal træffes ved uhygiejniske hændel-

ser, f.eks.  

 opkast, afføring i bassinvandet  

 Angivelse af forholdsregler ved driftsstop, herunder svigt i tekniske anlæg  

 Procedure for rensning af grovfilter  

 Procedure for filterskylning  

 Vejledning i normalt eftersyn og vedligeholdelse af doseringsudstyr, automatisk 

klor- og pH-reguleringsudstyr, filtre, pumper, varmevekslere m.m.  

 Vejledning om eftersyn og vedligeholdelse af anlæg til behandling og opbevaring 

af brugt returskyllevand til genanvendelse  

 Angivelse af interval og procedure for eftersyn af lukkede filterbeholdere, udlig-

ningsbeholdere, skyllevandsbeholdere m.m.  

 Procedure for udledning af større mængde af bassinvand og tømning af bassin i 

henhold til gældende regler for udledning af spildevand  

  

Beregning af:  

 Antal m3 vand i hvert bassinsystem  

 Omsætningstid  

 Nødvendige mængde af desinfektionsmiddel til etablering eller forhøjelse af ind-

holdet af frit klor med 1 mg/l  

 Nødvendige mængde antiklor, som skal tilsættes for f.eks. at sænke indholdet af 

frit klor med 1 mg/l  

 Andre vigtige oplysninger til sikring af anlæggets korrekte drift og pasning.  

 

Driftsinstruktionen skal være udarbejdet og fremsendt til tilsynsmyndigheden inden 

anlægget tages i brug og skal desuden være tilgængelig for personalet og kunne 

fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende 

 

51. Badningen skal indstilles, såfremt:  

 Cirkulationspumpen stopper.  

 Der opstår svigt ved filtreringsfunktionen.  

 Der opstår svigt ved kemikalieanlæggene og/eller den tilhørende automatiske 

regulering.  
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 Vandkvaliteten i svømmebassinet ikke ligger inden for de tilladte minimums- og 

maksimums-værdier for pH og frit klor samt over maksimumsværdien for bun-

det klor og THM.  

 Der konstateres et kimindhold over 10.000 kim/100 ml vand.  

 Der konstateres et indhold af termotolerante coliforme bakterier over 1 bakte-

rie/100 ml vand og/eller et indhold af pseudomonasbakterier over 1 bakte-

rie/100 ml vand.  

 Der opstår særlige situationer til fare for den hygiejniske sikkerhed ved fx foru-

rening efter fækalieuheld eller opkast (jf. anvisningerne i Miljøstyrelsens ”Vejled-

ning om kontrol med svømmebade”, 2020).  

 Mistanke om væsentlige badegener.  

 

52. I tilfælde af lukning af bassinet på grund af en eller flere af ovennævnte hændelser skal 

tilsynsmyndigheden straks underrettes, og om nødvendigt skal sundhedsmyndighe-

derne inddrages i vurdering af sagen, inden bassinet må genåbnes.  

 

53. Der skal foreligge en driftsvejledning, der skal indeholde følgende oplysninger: 

 

 Personaleliste med navne, adresser og telefonnumre på driftspersonale samt be-

skrivelse af den enkeltes ansvarsområde 

 Telefonliste over redningstjeneste, politi og kontaktpersoner hos tilsynsmyndig-

hed og kontrollaboratorium i tilfælde af akutte situationer 

 Vagtplan med angivelse af bemanding og ansvarshavende 

 Alarmeringsplan i tilfælde af personuheld eller drukneuheld 

 Alarmeringsplan i tilfælde af kemikalieuheld 

 Evakueringsplan 

 Driftsjournal til registrering af egenkontrollen (både driftskontrol og akkredite-

rede prøver) 

 Inspektion af indhegning omkring svømmebadet. 

 

Et opdateret eksemplar af driftsvejledningen skal til enhver tid være tilgængelig ved 

svømmebadsanlægget. 
 

54. Der skal være udarbejdet en rengøringsplan i overensstemmelse med Miljøstyrelsens 

”Vejledning om kontrol med svømmebade”, 2020. Omklædningsfaciliteter, herunder toi-

letter, bruserafsnit, og bassinomgivelser, skal rengøres i overensstemmelse med rengø-

ringsplanen.  

 

Medtaget udstyr, som anvendes i bassinet, som fx dykkerudstyr, dragter, gummibåde, 

redningsudstyr m.m., skal rengøres og evt. desinficeres under opsyn af driftspersona-

let, inden udstyret må anvendes i bassinet.  

 

Rengøringsplanen skal være tilgængelig for personalet og kunne fremvises på tilsyns-

myndighedens forlangende.  

 

55. Rengøringsplanen skal fremsendes til tilsynsmyndigheden inden anlægget tages i brug. 

 

 

Indkøringsperiode herunder før sæsonopstart 

 

56. Inden svømmebadet tages i brug, skal der gennemføres en test af bassinets cirkulati-

onsforhold ved en farveprøve. Farveprøven skal udføres som beskrevet i Vejledning om 

kontrol med svømmebade, Miljøstyrelsen, 2020. Der skal ske total indfarvning af bassi-

net inden for maksimalt 8 minutter. Farveprøve af bassiner skal derefter udføres og do-

kumenteres hvert 5. år. Kommunen skal adviseres forud for hver prøve, da prøverne 

om muligt skal udføres ved tilstedeværelse af en repræsentant fra kommunen.  
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57. Inden svømmebadet tages i brug skal der foretages en måling af den cirkulerende 

vandstrøm ved bassinet, som dokumenterer, at de dimensionerede vandstrømme og 

bassinvandskvalitetskrav i henhold til bekendtgørelsen er opfyldt. Kommunen skal have 

skriftlig dokumentation for, at resultatet af målingerne overholder omtalte krav, inden 

ibrugtagning af svømmebadsanlægget må finde sted. 

 

58. Inden svømmebadet tages i brug skal der foreligge en analyserapport fra et akkredite-

ret laboratorium, som viser, at de gældende kvalitetskrav til bassinvandet beskrevet i 

vilkår 17 er overholdt. Kommunen skal have en skriftlig dokumentation for, at resulta-

tet af vandanalyserne overholder kvalitetskravene, inden ibrugtagning af svømmebads-

anlægget må finde sted.  

 

59. Resultatet af målingerne foretaget i henhold til vilkår 56, 57 og 58 skal sendes til og 

godkendes af Solrød Kommune, før svømmebadet og vandbehandlingsanlægget ende-

ligt tages i brug. 

 

60. Den første akkrediterede måling af bassinvandet, beskrevet ovenfor i vilkår 58, skal ud-

tages senest 2 uger før hver badesæsons start. Resultaterne af målingerne skal sendes 

til Solrød Kommune. 

 

61. De første 4 uger efter ibrugtagning, skal et akkrediteret laboratorium en gang om ugen 

udføre vandanalyser af frit klor, bundet klor, pH samt kimtal for at dokumentere, at 

gældende vandkvalitetskrav fortsat kan overholdes. Resultater af vandanalyserne med-

deles kommunen snarest muligt efter, at analyseresultaterne foreligger. 

 

Ophør af driften 

 

62. Ved ophør af svømmebadsanlæggets drift skal ejerne træffe de nødvendige 

foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstil-

lende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyn-
digheden senest 3 måneder, før driften ophører. 

 

 

Eksternt miljø 

 

Tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg 

 

63. I en øjebliksprøve af virksomhedens processpildevand må nedenstående grænseværdier 

ikke overskrides: 

 

Parameter Krav værdi 

pH minimum 6,5 

pH maksimum 9,0 

Bundfældeligt stof maksimum 50 mg/l 

Suspenderet stof maksimum 500 m/l 

Temperatur maksimum 50 °C 

DEHP (tilsigtet grænseværdi) maksimum 7 µg/l 

Chlorid maksimum 1000 mg/l 

 

 

64. Der må ikke afledes stoffer i koncentrationer eller mængder, der kan virke skadeligt på 

kloaknet og dertil hørende anlæg, på driften af disse anlæg eller de ved driften beskæf-

tigede personer. 

 

65. Der må kun anvendes vaske- og rengøringsmidler, der ikke indeholder A- eller B stof-

fer. 
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66. Svømmebadet skal efter Solrød Kommunes anmodning igangsætte undersøgelser, der 

dokumenterer, at grænseværdierne i vilkår 63 overholdes. Spildevandsprøven skal ud-

tages i en situation, der afspejler normal drift af svømmebadet (retur skyl). Kommunen 

kan maksimalt anmode om en årlig undersøgelse, hvis alle grænseværdierne overhol-

des.  

 

67. Prøveudtagning og analyse skal foretages af et akkrediteret laboratorium. Prøven skal 

udtages før opblanding med sanitært spildevand og regnvand, og skal analyseres for de 

parametre, som er nævnt i vilkår 63. Analyserapport fremsendes senest en måned efter 

prøvetagning til Solrød Kommune. 

 

68. Svømmebadet skal forinden indkøring af anlægget og i tilfælde af større tømninger mm. 

kontakte KLAR Forsyning for at aftale passende tilledning af svømmevand/spildevand til 

forsyningens renseanlæg. 

 

69. I tilfælde af at bassinet skal tømmes, skal vandet afklores først. 
 

70. I tilfælde af driftsuheld, der kan have betydning for spildevandafledningen, skal KLAR 

Forsyning (Solrød Spildevand) straks kontaktes på tlf. 56 65 22 22 

 

Brug af BAT 

 

71. Svømmeanlægget skal ved nye etableringer eller ændringer indrettes og drives ved an-

vendelse af bedste tilgængelige teknologi (BAT). Ved nyetableringer eller væsentlige 

ændringer ved anlægget skal dette i øvrigt udføres i henhold til den på dette tidspunkt 

gældende norm for svømmebadsanlæg, p.t. DS 477 ”Norm for Svømmebadsanlæg”, 2. 

udgave, 2013-03-13. 

 

Det bemærkes, at svømmebadet ikke må ændres bygnings-, anlægs- eller driftsmæssigt uden 

forudgående godkendelse, hvis ændringen påvirker de hygiejniske og sundhedsmæssige for-

hold i svømmebadsanlægget. 
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4. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering 

 

Den miljøtekniske beskrivelse er sammenfattet på baggrund af følgende ansøgningsmateriale 

 Ansøgning dateret 4. februar 2021. 

 Supplerende oplysninger, ”Bemærkninger/spørgsmål til ansøgning” fremsendt til Solrød 

Kommune 27. juni 2022. 

 Flere supplerende oplysninger af 12. august 2022. 

 

Nedenstående gennemgang tager udgangspunkt i Godkendelsesvejledningen fra 2017. For 

hvert punkt er ansøgers oplysninger listet op umiddelbart efterfulgt af Solrød Kommunes vur-

deringer. Afsnittet afsluttes med vurdering af eksterne miljøforhold, herunder afledning af spil-

devand. 

 

Brugstid og besøgstal  

 

Det udendørs svømmebad vil blive benyttet af bebyggelsens beboere og evt. deres gæster, 

idet adgang til svømmebadet forudsætter adgang til Poolhuset, som er en del af badet. 

 

Svømmebadet vil være åbent dagligt fra kl. 7.00 til kl. 21.00 i perioden fra maj til september 

og forventes idriftsat i august 2022. 

 

Badebelastningen angivet som bassinkapacitet såvel som anlægskapaciteten er op til 14 perso-

ner pr. time. 

 

Indretning og disponering af svømmebadsanlægget 

 

Svømmebadet består af et udendørs bassin på 5*12 m med varierende dybde fra 1,1 m til 1,6 

m. Hele svømmebadsområdet indhegnes af et 1,50 m højt hegn, hvorved den eneste adgang 

til svømmebadsområdet er ind igennem omklædningsrummene i poolhuset.  

 

Poolhuset, der er i et plan, består af:  

 

 Gangområde, hvor overtøj hænges op og fodtøj placeres (gangområdet har et areal på 

10,5 m2).  

 Separat dame og herre omklædning, hvor der i hver afdeling er et WC med håndvask, 

en sauna og to brusebade (hver omklædningsafdeling har derudover et areal på 6,5 m2 

og hvert brusebad har et areal på 0,6 m2).  

 Poolhuset er udformet således, at fodtøjsområde og barfodsområde er adskilt (omklæd-

ningsrum wc’er, saunaer samt sluse betragtes som barfodsområde). 

 Saunaer er uden afløb 

 2 stk. udebrusere  

 Disponibelt rum 

 Teknikerrum med pool-serviceområde samt syreskab 

 Klorrum 

 

Der henvises til vedlagte tegninger i bilag 1: Poolhus. 

 

Udenfor badesæsonen aflåses adgangen til det udendørs svømmebadsområde. Svømmebassi-

net tildækkes med termotæppe om vinteren. 

 

Skilte med baderegler vil blive opsat.  
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Vurdering af indretning og disponering 

 

Det vurderes, at strategien for adskillelse af fodtøjsområde og barfodsområde er fornuftig 

tillige med valg af sikring af adgang til svømmebadet i form af indhegning. Der fastsættes 

således vilkår om sikker indhegning af badeområdet og regelmæssig kontrol heraf. 

 

I følge DS 477 opereres med følgende nøgletal bestemt efter anlægskapaciteten vedr. 

dimensionering af omklædningsrum, brusere og toilet: 

 

Omklædningsrum: samlet areal på 0,75-1,25 m2 pr. person. 

Bruserum: minimum en bruser pr. 20 personer. 

Toiletter: 1 toilet pr. 40 personer. 

 

Med en anlægskapacitet på 14 personer pr. time vurderes den oplyste indretning at være 

tilstrækkelig. 

 

Ifølge DS477 bør friluftsbassiner med områder til solbadning indrettes med tempererede 

udebrusere i nærheden af bassiner. Udendørs toilet bygninger bør desuden indrettes med 

brusere til afvaskning efter toiletbesøg. Svømmebadet forsynes med 2 stk. udendørs brusere, 

hvilket vurderes at være acceptabelt. 

 

Der stilles generelle standardvilkår, der skal sikre, at driftspersonalet er bekendt med 

godkendelsens indhold og vilkår. Derudover stilles almindelige overordnede indretningsvilkår, 

der svarer til kravene i svømmebadsvejledningen og DS 477 om svømmebadsanlæg. Endelig 

er der stillet vilkår, som omhandler indretning/skiltning af omklædningsrum for at opnå god 

hygiejne. 

 

Bemærkninger vedr. indretning af kemikalierum er behandlet nedenfor. 

 

 

Materialer og overflader 

 

Gulve i omklædningsrum og vådområder vil blive belagt med fliser. Dette gælder også 

væggene i bruseområdet, mens væggene i omklædningsområderne forsynes med afvaskelige 

maleroverflader. 

 

Svømmebadsbassinet forsynes ikke med flisebeklædning. Tætheden af bassinet sker i stedet 

for med en fuldsvejst 1,5 mm PVC-membran, som installeres i et betonbassin.  

 

De nærmeste arealer umiddelbart omkring bassinet etableres med betonflisebelægning helt ind 

til bassinkantens overløbsrende (se bemærkningerne nedenfor om afvanding). 

 

Vurdering af materialer og overflader 

 

Ifølge DS477 skal ”bund og vægge i bassiner og overløbsrender udføres med tæt, 

kemikaliebestandig og renholdelsesvenlige overflader. Beton bassiner kan udføres med 

foliemembraner, som giver billigere overflader på kort sigt, men har en forventelig levetid på 8 

– 15 år”.  
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Brug af folie membran er således en acceptabel mulighed, men betonkonstruktionen til 

bassinet skal udføres i samme eksponeringsklasse som bassiner uden foliemembran, jf. 

DS477. 

 

Under forudsætning af, at betonkonstruktionen udføres i samme eksponeringsklasse som 

bassiner uden foliemembran, vurderer Solrød Kommune, at materialerne til bassiner og 

overfladerne i omklædningsrummene har en tilstrækkelig tæthed. 

 

Som anført i godkendelsesvejledningen fra 2017 stilles der vilkår om, at materialer der indgår i 

bassinkonstruktionen ikke må kunne afgive farlige stoffer til vandet. 

 

Af DS477 fremgår, at arealer omkring bassiner skal udformes således, at bassinvand ikke 

forurenes fra omgivelserne. Det fremgår også, at gulve/arealer omkring bassin skal udføres 

med tætte skridsikre og let afvaskelige overflader, og at gulve/overflader skal afvandes 

effektivt. 

 

Afvanding af vådarealerne er behandlet nedenfor.  

 

Afløb og afvanding af udendørs vådarealer samt overløbsrender 

 

Der er tale om et udendørs svømmebad. 

 

Det er oplyst i ansøgningsmaterialet, at overløbsrenderne udformes med opkant til de 

omkringliggende arealer, så vand fra de omkringliggende arealer, herunder rengøringsvand 

ikke kan tilføres bassinet. Vandet fra overløbsrenderne ledes til udligningstanken og 

recirkuleres. Da der etableres overløbsrender langs begge bassinets langsider vil 

overløbsrendernes længde udgøre mere end 2/3 af basinnets omkreds, som det anbefales i DS 

477. 

 

Det oplyses endvidere vedr. afvanding af vådarealer, at der etableres fald på min. 10 o/oo væk 

fra overløbsrenderne ud til 4 nedløbsbrønde, således at rengøringsvand på betonfliserne ikke 

løber ned i bassinet. Rengøringsvand fra svømmebadsområdet ledes via nedløbsbrøndene 

direkte til bebyggelsens spildevandsledning. 

 

Der er oplyst, at anlægget ikke er forsynet med omfangsdræn.  

 

Vurdering af afløb og afvanding  

 

Det vurderes, at med den valgte løsning, hvor der er fald på min. 10 o/oo mod de 4 

nedløbsbrønde, væk fra bassinet, at overfladerne vil blive afvandet effektivt, og at opkanten 

på overløbsrenderne desuden vil sikre, at der vil være minimal risiko for forurening af bassin 

med f. eks. rengøringsvand, når fliserne/belægningerne rengøres. 

 

Minimering af smitterisiko fra mikroorganismer i brugsvandssystemet 

 

Vedrørende forebyggelse af Legionella i brugsvandsinstallationerne har ansøger oplyst, at ”tek-

nikken er udført efter beskrivelse i DS 477 og opfylder alle krav i Miljøstyrelsens ”Vejledning 

om kontrol med Svømmebade”. 

 

Vurdering af smitterisiko 
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For at minimere smitterisikoen fra varmt brugsvand (brusere) vurderes det, at temperaturen i 

varmtvandsbeholderen skal være mindst 60°C. Det fremgår af Kontrolvejledningen fra 2020, 

at Legionella bakterier dør ved temperaturer over 55-60°C. 

 

Hvis vandet i varmtvandsbeholderen ikke kan holdes på mindst 60°C, skal det sikres, at det 

varme brugsvand kan varmebehandles til mindst 65°C i mindst 20 min. 1 gang om ugen. Så-

fremt ovenstående forholdsregler ikke kan anvendes, kan der suppleres med jævnlig kontrol-

måling i varmtvandssystemet. 

 

Der stilles vilkår i henhold til ovenstående.  

 

Bassin- og anlægsbassinkapaciteter 

 

Ansøger ønsker, at såvel bassin- som anlægskapacitet for svømmebadet skal være op til 14 

personer pr. time. 

 

Se vurdering heraf nedenfor. 

Vandbehandlingskapaciteter, overholdelse af omsætningstider og tilpasning til 

maksimale badebelastninger 

 

Bassin dimensionerne er angivet til: 

5m*12m*(1,1 – 1,6) m 

 

Vanddybde er som følger: 

 4 meter i bassinets længde med 1,1 meter vanddybde;  

 2,5 meter i bassinets længde med 1,1-1,6 vanddybde;  

 5,5 meter i bassinets længde med 1,6 meter vanddybde  

 

Vandtemperaturen er maks. 29 °C.  

 

Ansøger har beregnet den samlede bassin-volumen til 86 m3. Heraf har de 38 m3 en dybde på 

under de 1,5 meter, mens de 48 m3 har en dybde større end de 1,5 meter. 

 

Der ønskes ikke reduceret driftstid. Den ønskede badebelastning angivet som bassinkapacitet 

er dog oplyst til maksimalt 14 personer pr. time. 

 

Vurdering vandbehandlingskapacitet og omsætningstider mm. 

 

Efter bekendtgørelsens bilag 2 fastsættes omsætningstiden for bassiner med 

vandtemperaturer ≤ 29 °C til 2 timer for den lave del, hvor vanddybden er mellem 0,5 og 1,5 

m, og 5 timer for den dybe del, der er over eller lig med 1,5 m. 

 

 

 Den lave del 

< 1,5 m 

Den dybe del 

 ≥ 1,5 m 

Samlet 

Volumen m3 38 48  83 

Beregnet omsætningstid  

Timer 

2 5 3 

Q bassin m3/t minimum 19,0 9,6 28,6 
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Pumpekapaciteten er oplyst til 35 m3/time, hvilket betyder, at minimums kravet på 28,6 m3/t 

opfyldes. 

 

De beregnede omsætningstider for henholdsvis den lave del og den dybere del af bassinet 

svarer til kravene i bekendtgørelsens bilag 2. Som vilkår fastsættes den maksimale 

omsætningstid, der er beregnet for det samlede bassin. 

 

Beregning af bassinkapacitet (BK): 

Cirkulerende vandstrøm pr. badende målt som m³/time/person, der benytter bassinet inden 

for en time skal være 2,0 jf. bekendtgørelsen. 

 

BK = 28,6 m3/time / 2,0 m3/time pr. badende  =   14,3 = 14 badende 

 

Ansøger har ønsket plads til 14 badende personer pr. time, hvilket netop svarer til den 

beregnede badekapacitet. 

 

Se også bemærkninger under afsnittet om ”vandbehandlingsanlæg”. 

 

Der fastsættes vilkår i henhold til ovennævnte forudsætninger samt krav til filterhastighed, se 

nedenfor. 

 

Der fastsættes vilkår om, at de angivne anlægs- og bassinkapaciteter skal synliggøres ved 

skiltning, og at det kontrolleres, at de angivne kapaciteter ikke overskrides. 

 

Udligningsbeholder 

 

Udligningstanken udføres som nedgravet tank fremstillet af PE med et rumindhold på ca. 7,5 

m³. Udligningstanken er leveret med udluftning til det fri. Se bilag 2 for udligningsbeholderens 

placering. 

 

Vurdering af udligningsbeholder   

 

En udligningstank bør jf. kontrolvejledningen være tryktæt med udluftning ført til det fri med 

afslutning over bassinets vandspejlsniveau. Beholderen bør være forsynet med mandedæksel 

og anordning til bundtømning af hensyn til inspektion og rengøring, og de indvendige 

overflader bør være glatte og rengøringsvenlige. 

 

Der stilles vilkår herom.  

 

Ved vurdering af om beholderens volumen er tilstrækkelig tages udgangspunkt i DS477 

formel: 

 

V = p*Vp + A*VB  + Vs  m3 

 

Vp = Fortrængnings volumen: 0,075 m3/pers. 

P = Bassin kapacitet der bader samtidigt = 14 personer 

VB = Fortrængnings volumen fra bade aktivitet = 0,05 m3/m2 bassin areal 

A = Bassin areal = 60 m2 

Vs = Forråd til returskylning m3 = 4,3 m3 
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V = 0,075 m3/pers. * 14 pers. + 60 m2 * 0,05 m3/m2 + 4,3 m3 = 8,4 m3 

 

Udligningstankens størrelse på 7,5 m3 er, som det fremgår af beregningen, i princippet ikke 

tilstrækkelig. Da det imidlertid fremgår af manualen for anlægget, at udligningstanken skal 

fyldes, inden returskylning foretages et filter ad gangen, vurderes det, at der vil være 

tilstrækkeligt foråd til returskylning, og at tankens volumen dermed er tilstrækkeligt. 

 

Vandbehandlingsanlæg og returskyllefunktion 

Der laves returskyllefunktion ved brug af cirkulationspumpen, men ikke genbrug af skyllevand. 

Se principdiagram i bilag 3. 

 

Svømmebadet forsynes med 2 stk. filtertanke i glasfiberarmeret polyester, Ø1000 mm med 

lateralrør og skueglas, som sandfiltre.  

 

Det samlede filterareal er oplyst til ca. 1,6 m², og den maksimale filterhastighed er 18,13 

m³/m²/t (m/t). Flokkuleringsmidlet Sachtoklar tilsættes i syreskabet, det vil sige på tryksiden 

af cirkulationspumpen. Filtrene returskylles med ca. 32 m3/time. 

 

Der installeres ikke skyllevandstank. 

 

Vurdering af vandbehandlingsanlæg og returskyl 

 

I henhold til DS 477 kan en effektiv filtring opnås ved brug af sandfilter med tilhørende 

flokkulering eller ved brug af særlige membranfiltre. Filterhastigheden ved fx sandfilter bør jf. 

DS 477 være maks. 20 m/t.  

 

Ved returskylning kan bassinvand eller vand af drikkevandskvalitet benyttes, og 

returskyllehastigheden bør afhængig af konstruktion ligge imellem 40 – 60 m/t i 5 – 10 

minutter. 

 

Af DS 477 fremgår desuden, at såfremt sandfiltre returskylles med brug af 

bassincirkulationspumpe, bør der altid være mindst to filterbeholdere, så man kan opnå den 

rigtige returskyllehastighed, når et filter skylles, mens det andet er afspærret.  

 

Vurdering af filterareal: 

Cirkulerende volumenstrøm 

til bassin 

Filterareal Filterhastighed 

35 m3/t   *) 1,6 m2 21,9 m/t 

32 m3/t 1,6 m2 20 m/t 

28,6 m3/t **)  1,6 m2 17,9 m/t 

*) Oprindeligt oplyst flow 

**) Minimums flow af hensyn til opfyldelse af omsætningstid mm. 

 

Med det valgte filterareal vurderes det, at den cirkulerende volumenstrøm ikke bør overgå 32 

m3/t, men samtidig skal den være over ca. 28 m3/t af hensyn til opfyldelse af 

omsætningstiden.  

 

Filtreringen bør være så effektiv, at den også fjerner mikroorganismer og kolloide partikler 

(partikler < 1 μm), hvilket normalt vil kræve en god flokkulering og passende belastning af 

sandfilter. DS 477 foreskriver også, at det ved anlægsudformning skal sikres, at der før, under 
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og efter returskylning ikke kan opnås filterhastigheder, som overstiger de filterhastigheder, 

som var aktuelle for de enkelte filtersektioner under filterstandtiden forud for returskylning. 

Filterhøjden er oplyst til 1,2 meter, hvilket er i overensstemmelse med DS 477 anvisning. 

 

Det vurderes, at ansøger med det valgte set-up normalt vil opnå en god filtrering af 

badevandet. Der sættes vilkår i henhold til DS 477 om at overholde filterhastigheden på 

maksimalt 20 m/t.  

  

Vedr. returskylning af filterne og brug af cirkulationspumpen til returskylning vurderes det 

muligt at benytte denne pumpe, som ifølge ansøger, kan yde op til 35 m3/t. Krav til returskyl 

af hvert filter vil være 0,8 m2 * 40 m/t = 32 m3/t. 

 

Der stilles vilkår om, at der skal foretages returskyl mindst 1 gang om ugen i badesæsonen for 

at holde THM niveauet på et lavt niveau. Dette begrundes med, at det af svømmebads-

vejledningen fremgår, at lange intervaller mellem hver returskylning netop vil bidrage til 

højere THM koncentrationer. Derudover foretages ikke returskylning med drikkevand, men 

bassinvand. Brug af drikkevand vil jf. DS 477 ellers reducere dannelsen af THM, idet man 

undgår ophobning af disse stoffer i filtre.  Derudover afhænger THM dannelse af 

klorkoncentrationen i badet, som er højere for udendørs svømmebade. 

 

Kemikalieanlæg 

 

Principopbygningen af vandbehandlingsanlægget er vedlagt i bilag 3.  

 

Bassinvandet fra bassin/udligningsbeholder vil passere igennem et forfilter, hvorefter vandet 

ledes til cirkulationspumpen. Efter pumpen tilsættes syre og flokkuleringsmiddel, og 

bassinvandet renses herefter i sandfilteret som beskrevet ovenfor. Efter behandlingen i 

sandfilteret tilsættes klor, ved at en delstrøm af bassinvandet ledes til klorunit og tilbage til 

bassinet. Vandet fra bassinets overløb føres til udligningsbeholderen. 

 

I poolhuset er doseringsanlægget til klor placeret i et separat klorrum. Anlægget til dosering af 

syre er placeret i et syreskab i teknikrummet. Det er oplyst, at der udføres et anlæg til kontrol 

af klor- og pH-værdier i bassinvandet. Måleudstyret for både klor og pH har en maksimal 

usikkerhed på 0,3 %.  

 

Der udføres udsugning fra depotrummene for klor og syre med hver sin ventilator samt 

udsugningskanal udført i plast. Udsugning føres over taget. Der ventileres med min. 25 h-1 per 

depotrum. 

 

Sandfiltrene er placeret i teknikrummet, og udligningstanken er nedgravet uden for poolhuset, 

se bilag 1 og 2. 

 

Som klor anvendes 15 % natriumhypoklorit, og som syre anvendes 20 % svovlsyre. 

 

Klor vil blive leveret i tankvogn til anlæggets lagertank, og svovlsyre vil blive leveret i 12 kg’s 

dunke. 

 

Flokkuleringsmiddel doseres i syreskabet. Der doseres således på tryksiden af 

cirkulationspumpen. Det vil sige inden, bassinvandet renses i sandfilteret.  

 

Der monteres flowmåler for kontrol af flow frem til bassinet og ved returskylning. 
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Vurdering af kemikalieanlæg 

Kemikalie anlæg til svømmebade vil normalt omfatte et anlæg til desinfektion, et anlæg til pH-

regulering af bassinvandet og et anlæg til flokkuleringsdosering. Til desinfektion anvendes 

normalt klor i form af natriumhypoklorit (indeholder op til 15 % aktivt klor) og til pH-justering 

anvendes en syre, som enten kan være en saltsyre (10-30 %) eller en svovlsyre (maks. 20 

%). 

 

Det vurderes, at anlægget opfylder disse elementære krav.  

 

Af vejledning om kontrol med svømmebade fremgår det, at kemikalier og andre stoffer, 

kemikalieproduktionsanlæg og tilhørende doseringsudstyr bør være placeret i ”velegnede og 

velventilerede kemikalierum”. Ansøger opfylder også dette krav. 

 

Da klor og syre modtages i to forskellige emballage-former vurderes risikoen for 

sammenblanding ved levering at være minimal. 

 

Det skal fremhæves, at kemikalierum normalt ikke må bruges som arbejdsrum, depotrum eller 

gennemgangsrum.  

 

Vedr. de arbejdsmiljømæssige forhold skal kemikalierum og indretning af teknikrum i kælderen 

opfylde kravene i arbejdsmiljølovgivningen. 

 

Med henvisning til DS 477 afsnit 9.5 stilles vilkår om, at der mellem lagertank og hvert 

doseringsanlæg skal indbygges dagtank tilpasset det aktuelle behov. Ifølge DS 477 skal 

dagtanken være lukket og tryktæt. 

 

DS 477 beskriver, at flokkuleringsmidler skal tilsættes kontinuerligt, således at flokkuleringen 

starter før sandfilteret og afsluttes i selve filtermaterialet, og at tilsætningen bør foregå ved 

hjælp af regulerbar doseringspumpe, som suger fra en tilpasset dagtank. 

 

Det fremgår endvidere, at doseringspumpen for flokkuleringsmidlet skal stoppe, når 

cirkulationspumpen er ude af drift, hvilket der sættes vilkår om.  

 

Endelig foreskriver DS477, at opbevaring og håndtering af flokkuleringsmidler skal foregå på 

en sådan måde, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.  

 

Kontrolvejledningen fra 2020 foreskriver, at flokkuleringsmidler skal opbevares og håndteres 

efter samme retningslinjer som gældende for syre.  

 

Der sættes vilkår om, at der skal være tydelig adskillelse af syredunke og flokkuleringsdunke i 

syrerummet, således at risiko for sammenblanding minimeres, også i tilfælde af spild fra 

dunke. 

 

Automatisk klor- og pH-regulering 

 

Svømmebadet forsynes med automatisk klor- og pH-regulering. 

 

Vurdering af klor og pH-regulering 
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Dette opfylder de lovgivningsmæssige krav. Kemikalieforbruget pr. døgn bør dog også 

registreres, hvilket der stilles vilkår om (vejledende værdi for udendørs bassin: 5 – 10 g klor 

pr. m3 recirkuleret vand).  

 

Afsluttende bemærkninger vedr. indretning og drift af vandbehandlingsanlæg og 

kemikalieanlæg. 

 

Alle krav til indretning og drift af vandbehandling- og kemikalieanlæg er specificeret i vilkår. 

 

Der er således stillet vilkår til bl.a.: 

 Filtrering, filtreringshastighed, returskyl 

 Dosering af kemikalier, herunder benyttet udstyr 

 Indretning af kemikalierum samt påfyldningsanordninger 

 Vedligeholdelse og servicering af de tekniske anlæg 

 

Derudover er der under afsnittet ”Instruktioner, handleplaner og driftsforstyrrelser”, stillet krav 

til en detaljeret og ajourført instruktion/brugsanvisning om betjening, pasning og 

vedligeholdelse af de nævnte anlæg. 

 

Dette i henhold til Kontrolvejledningen fra 2020. 

 

Udstyr til badets egenkontrol  

 

Det er oplyst, at der leveres måleudstyr for kontrol af klor- og pH-værdierne i bassinet. 

 

Vurdering af badets egenkontrol 

Der sættes vilkår om, at driftspersonalet forud for hver åbning, skal foretage bestemmelse af 

frit og bundet klor, pH, redox samt temperatur i bassinet. Bestemmelserne skal foretages i 

overensstemmelse med den til enhver tid gældende vejledning fra Miljøstyrelsen (p.t. 

Vejledning om kontrol med svømmebade, 2020). Der er fastsat vilkår herom. 

 

Bundsugeudstyr 

 

Ansøger har oplyst, at der ikke indbygges bundsug i bassinet, men at der etableres flytbar 

pumpe med bundsugehoved og stang. Vandet ledes direkte til kloak.  

 

Vurdering af bundsuge udstyr/anlæg 

Den valgte løsning vurderes at opfylde vejledende krav. Der stilles dog vilkår om, at 

bundsugning skal gennemføres senest en ½ time før åbningstid for at for at fjerne det 

kimholdige bundslam, før det ophvirvles af de badende.  

 

Egenkontrol 

 

Der er fastsat egenkontrolvilkår vedr. løbende daglig driftskontrol af bassin og det automatiske 

udstyr, samt krav til gennemførelse af periodevise akkrediterede analyser af badevandet jf. 

kontrolvejledningens kapitel 4 og pkt. 7.1.12. i godkendelsesvejledningen fra 2017. Dette for 

at sikre løbende høj hygiejne og høj badesikkerhed for de badende. Krav om indberetning til 

myndigheder i tilfælde af overskridelser af grænseværdier er tillige specificeret. 

 

Journalføring 
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Ifølge Kontrolvejledningen fra 2020 bør der føres en driftsjournal, som dokumenterer daglig og 

løbende vedligeholdelse, kontrol af vandkvalitet og svømmebad m.v. Der stilles derfor vilkår 

om driftsjournal, for at sikre løbende opmærksomhed på vedligeholdelse og overvågning, samt 

mulighed for kontrol af tilsynsmyndigheden. 

 

Instruktioner, handleplaner og driftsforstyrrelser 

 

For vandbehandlingsanlæg omfattende: Cirkulationssystem, filtersystem og 

kemikaliedoseringssystem bør der jf. Kontrolvejledningen fra 2020 foreligge en detaljeret og 

ajourført instruktion/brugsanvisning om betjening, pasning og vedligeholdelse. Der er således 

fastsat vilkår herom i godkendelsen under afsnittet ”Instruktioner, handleplaner og 

driftsforstyrrelser”. 

 

Dette gælder tillige krav om udarbejdelse af en såkaldt driftsvejledning med personalelister, 

vagtplaner, alarmeringslister mm. i tilfælde af uheld, herunder krav om udarbejdelse af en 

rengøringsplan beskrevet i vejledningen. 

 

Vilkårene herom bidrager til at begrænse risici for driftsforstyrrelser og begrænse eventuelle 

skader, hvis der opstår driftsforstyrrelser. 

 

I tilfælde af driftsforstyrrelser og/eller lukning af badet er der stillet krav om, at Solrød 

Kommune straks skal underrettes.   

 

Indkøring af det nye svømmebad 

 

Med henblik på at sikre, at det nye svømmebad kan drives på en teknisk og hygiejnisk 

forsvarlig måde, stilles krav om dokumentation ved gennemførelse af et særligt 

indkøringsprogram, herunder krav om farveprøve, måling af cirkulerende vandstrøm og 

akkrediterede kontrolmålinger inden bassinet tages i brug første gang og inden hver 

sæsonstart. 

 

Eksterne miljøforhold 

 

Støj 

Af støjende anlæg er der primært afkast fra ventilationsanlæg på poolhuset. Det vurderes, at 

afkastet ikke giver anledning til generende støjemission i omgivelserne. Støjende pumper 

m.m. er placeret indendørs og vurderes ikke at give anledning til støj uden for bygningen.     

 

Der stilles ikke direkte støjvilkår, da der ikke forventes at være støjgener fra svømmebadet. 

Hvis der skulle opstå støjgener fx fra de badende på anlægget, kan Solrød Kommune jf. § 42 i 

miljøbeskyttelsesloven give påbud om, at der skal foretages afhjælpende foranstaltninger over 

for idrætsanlæg, fritidsklubber eller lignende fritidsaktiviteter, som medfører væsentlige 

støjulemper for omgivelserne. 

 

Luft 

Under normale driftsforhold vurderes der ikke at kunne forekomme lugtgener, støvgener eller 

anden luftforurening af betydning for de hygiejniske forhold eller miljøet.  

 

Affald 

Affald fra svømmebadet skal til hver en tid bortskaffes iht. Solrød Kommunes gældende 

affaldsregulativer, herunder krav til bortskaffelse af farligt affald, som f.eks. 
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desinfektionsmidler. Flydende farligt affald skal opbevares, så der ikke er risiko for spild til jord 

eller kloak. Der forekommer imidlertid begrænsede mængder farligt affald fra svømmebadet, 

og da håndtering og bortskaffelse af affald er reguleret direkte i anden lovgivning, stilles der 

ikke vilkår om affald i denne godkendelse. 

 

Tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg 

Der bliver udledt processpildevand i forbindelse med returskylning af filtre, bundsugning og 

tømning af bassiner. Ansøger anslår, at der ved normal drift maksimalt afledes 100 m3 årligt. 

  

Spildevand fra returskylning af filtrene må forventes at have stort set samme sammensætning 

som bassinvand, dog er indholdet af organiske partikler sandsynligvis noget højere.  

 

Der stilles spildevandsvilkår i henhold til grænseværdier i ”Vejledning om tilslutning af 

industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg” fra 2006. Dette gælder for parametre som: 

pH, bundfældeligt stof, suspenderet stof, temperatur og chlorid. 

 

Der fastsættes vilkår om, at svømmebadet ikke må aflede stoffer i koncentrationer eller 

mængder, der kan virke skadelige på kloaknet og dertil hørende anlæg, på driften af disse 

anlæg eller de ved driften beskæftigede personer. Dette omfatter tillige stoffer i 

koncentrationer, som kan virke nitrifikationshæmmende på renseanlæggets aktive slam.  

 

Bassinet etableres som nævnt tidligere ikke med flisebelægning, men i stedet med en PVC 

membran. DEHP er et blødgøringsmiddel, som især indgår i blød PVC. Der vil derfor være 

risiko for emission ved, at DEHP udvaskes fra den bløde PVC. Dette kan ske f.eks. ved 

forskellige former for vask af PVC. Udvaskningen øges ved stigende temperatur og ved øget 

mekanisk påvirkning. Da det ikke kan udelukkes, at membranen indeholder stoffet, fastsættes 

en såkaldt tilsigtet grænseværdi for indhold af DEHP i spildevandet fra svømmebadet på 7 

µg/l, jf. spildevandsvejledningen. Begrebet tilsigtede grænseværdi er et udtryk for det 

langsigtede mål for reguleringen. 

 

Der fastsættes ingen grænseværdi for AOX’er (adsoberbart organisk halogen), da der ikke er 

fastsat vejledende grænseværdier for disse stoffer i spildevandet, jf. Arbejdsrapport fra 

Miljøstyrelsen nr. 3, 2013. AOX er en samleparameter i returskyllevand fra sandfiltre, og for 

svømmebade omfatter de hovedsagelig trihalomethaner (THM).  

 

Derudover stilles vilkår om, at svømmebadet forinden indkøring af anlægget og i tilfælde af 

større tømninger mm. skal kontakte KLAR Forsyning for at aftale passende tilledning af 

svømmevand/spildevand til forsyningens renseanlæg. Dette for at undgå 

overbelastningssituationer, f. eks. i tilfælde af samtidige regnvejrssituationer. 

 

Endeligt fastsættes vilkår om, at svømmebadet, når Solrød Kommune forlanger det, skal 

analysere spildevandet (returskyllevand), for de parametre der er fastsat grænseværdier for. 

Dog maksimalt en gang årligt. 

 

BAT(Best Available Technique) 

 

I henhold til svømmebadsbekendtgørelsens (bek. nr. 918 af 27/6 2016) § 3 stk. 2 skal der i en 

godkendelse stilles vilkår om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). 

 

Af Kontrolvejledningen fra 2020 fremgår vedr. BAT: 
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”Kravene, der er givet i svømmebadsbekendtgørelsen til et svømmebad, forudsætter en 

teknik, der kan opnå et højt generelt miljøbeskyttelsesniveau, herunder gode hygiejniske 

forhold. En teknologi, der har vist at kunne tilgodese bekendtgørelsens krav, må anses for at 

repræsentere bedste tilgængelige teknologi.” 

 

Der er netop fastsat krav til svømmebadet i henhold til de kvalitetskrav, der er gældende i 

svømmebadsbekendtgørelsen. 

 

Fremtidige ændringer af anlægget, skal ske under hensyn til gældende norm på området, p.t.  

DS 477 ”Norm for Svømmebadsanlæg”, 2. udgave, 2013-03-13, hvilket, der er stillet vilkår 

om. 
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5. Underretning om afgørelse  
Afgørelsen offentliggøres på Solrød Kommunes hjemmeside den 1. september 2022.  

 

Kopi af afgørelsen er sendt til:  

 Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk  

 KLAR Forsyning (Sammenlægning af Energiforsyningen Køge, Greve Solrød Forsyning 

og Stevns Forsyning), klar@klarforsyning.dk; mle@klarforsyning.dk    

 Forbrugerrådet Tænk, fbr@fbr.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk, solroed@dn.dk 

 Dansk Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 

 Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk; 

lbt@sportsfiskerforbundet.dk; nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk    

 Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk, solroed@dof.dk 

 Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 

 Bevar Naturen i Solrød, info@bevarnaturensolrod.dk  

 

Udkast til godkendelsen har været sendt i partshøring hos ansøger samt KLAR Forsyning. 

Partshøring har medført ændringer i kravene til afledning af spildevand fra anlægget. For nær-

mere redegørelse for ændringer kan Solrød Kommune kontaktes. 

6. Klagevejledning 

Afgørelser efter svømmebadsbekendtgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myn-

dighed jf. § 13 stk. 5 i bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet, nr. 

918 af 26/06/2016.  

 

Den del af denne afgørelse, der vedrører tilslutning af spildevand til offentligt 

spildevandsanlæg i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 3 kan påklages til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat, enhver, der har en individuel, væsentlig 

interesse i sagens udfald, samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, 

jævnfør miljøbeskyttelseslovens2 § 98, § 99 og § 100.  

Ønsker du at klage over afgørelsen, skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet via 

klageportalen som du finder via https://naevneneshus.dk/. Her kan du også finde vejledning 

til, hvordan du klager.  

 

Klagefristen er fire uger fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er meddelt. Klagen skal være 

modtaget hos Miljø- og Fødevareklagenævnet senest ved klagefristens udløb, dvs. senest 29. 

september 2022. 

 

I vil blive underrettet af kommunen, hvis vi modtager klage fra anden side. En eventuel klage 

vil som udgangspunkt ikke have opsættende virkning medmindre klagenævnet bestemmer 

andet, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 96 stk.1.  

7. Søgsmål og aktindsigt 
Solrød Kommunes afgørelse om godkendelse kan indbringes for domstolene indtil seks 

måneder efter den offentlige bekendtgørelse, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. 

Hvis der bliver klaget over afgørelsen, er fristen seks måneder fra endelig afgørelse. 

Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. 

                                                      
2 Bekendtgørelse af lov nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse 
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Solrød Kommune gør opmærksom på, at alle har mulighed for at få aktindsigt i sagen3. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Simon Kamp Kirkeby Jørgensen 

Miljømedarbejder  

  

                                                      
3 Bekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen, bekendtgørelse af lov nr. 433 af 22. april 2014 om 

forvaltningsloven og bekendtgørelse af lov nr. 102 af 26. januar 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger 
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Bilag 1 Poolhus 

 

 
  



 

 

29 

 

Bilag 2 Poolhus med afløbs- og ledningsplan samt udligningstank 
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Bilag 3 Manual og principdiagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trylleskoven II, Solrød Strand. 

 
Nybygning af bassin- og vandbehandlingsanlæg. 

 
 

PØ Leg & Teknik A/S har i underentreprise, udført vandbehandlingen på ovenstående anlæg. 

 

Vi har, efter bedste evne, forsøgt at etablere et anlæg der kræver et minimum  

af vedligeholdelse og som er let at drifte. Anlægget er opbygget med de pt. bedste materialer. 

 

Der er valgt filtertanke fra Fluidra i Spanien, et godt produkt med lang levetid. 

 

Pumpen er valgt som en Speck Badu med integreret forfilter, da det erfaringsmæssigt har vist sig, 

 at denne type er den mest energirigtige løsning. Altså en god økonomi i forhold til bassindrift. 

 

Klor- og pH-styring er valgt som Prominent og leveret af BWT i Greve. 

 

Arbejdet med anlægget er udført af montører med erfaring på 10 år eller mere. 

 

El-arbejdet er udført af firmaets egen el-installatør, der har lang erfaring med opbygning af  

denne type anlæg. 

 

Vi forventer ikke der vil opstå nogle problemer med driften af anlægget, men skulle det ske 

er vi aldrig længere væk end telefonen. 

 

Vi vil også kunne tilbyde en løsning med overvågning af anlægget via SMS eller en net-baseret  

løsning, hvor vi til en hver tid kan kontrollere driftsindstillinger, modtage alarmer, sikre 

pumpedrift og i det hele taget sikre at anlægget opfylder de krav der måtte være.  

Ønskes en servicekontrakt med 2-3 årlige besøg kan vi kontaktes. 

 

Vi ønsker jer tillykke med jeres nye anlæg og håber det vil give jer mange glæder i mange år ud 

i fremtiden. 
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 6. DRIFTINSTRUKTION, bundsug. 

        a. bundsugning. 

 
 

 7. Procedure ved fækale uheld og opkast. 

        a. fækale uheld. 

    b. opkast. 

 

  

  

   

 

 



 

 

 

 

 

TEKNIK OG MILJØ 

Sagsnr.: 

09.01.07-P19-1-22 

 

  

 

1.   Generel beskrivelse. 

Vandbehandlingsanlægget installeret ved Ejerforeningen Trylleskoven II’s bassin har 

følgende hovedfunktioner: 

1. Fjerne urenheder i badevandet ved at filtrere bassinvandet gennem sandfiltre. 

2. Desinficere badevandet ved automatisk tilsætning af klor, ( NaOCl - natriumhypoklorit 

opløst i vand). 

3. Neutralisere badevandet ved automatisk tilsætning af svovlsyre (H2SO4).  

4. I bassinet cirkuleres der ca. 29 m3/t. heraf ca. 2 m3/t. recirkuleres over syre/flok-dose-

ring. 

5. Anlægget for bassinet består af følgende hovedkomponenter: 1 udligningstank (nedgra-

vet), 1 hovedcirkulationspumpe, 2 sandfiltre Ø 1.000 mm. med lateralrør, automatisk do-

seringsudstyr for klor/syre samt flokmiddel. Der er etableret automatisk spædevandstil-

sætning. 

Anlæggets funktion. 

Vandet fra bassinet løber over overløbsrenden til udligningstanken. Herfra suges vandet ved 

hjælp af cirkulationspumpen ind over de 2 sandfiltre. Sandfiltrene er fyldt med sand i 2 

kornstørrelser: 1 - 2 mm.  og  0,4 – 0,8 mm., og når vandet presses gennem disse sandlag, 

bliver mekaniske urenheder filtreret fra. Forinden er der tilsat flokningsmiddel, så urenheder 

klumper sammen til større partikler, som lettere lader sig udskille. 

Fra sandfiltrene fortsætter det rensede vand tilbage til fremløbet til bassinet.  

Der udtages efter filtreringen delstrømme til følgende funktioner:  

1. Delstrøm til klor-/ syrerum for tilsætning af kemikalier for desinfektion / neutralisering. 

2. For kontrol af bassinvandets indhold af frit klor og pH-værdi er der lavet rørføring med 

udtag på delstrømmen frem til doseringen. 

Det filtrerede vand ledes ind i bassinerne gennem bundindløbsdyser, 10 stk. 

Styring af kemikalietilsætning foregår automatisk. 
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Systemet er opbygget til at køre med en temperatur mellem 120 og 290, samt et frit 

klorindhold på 1,0 – 2,0 mg/l. og en pH-værdi på 6,8 – 7,6. 

 

 

  

 

 

2. KOMPONENTOVERSIGT. 

 

a. Materialespecifikation. 

Pumpeoversigt:  

1 stk.  Hovedpumpe Badu Eco 2,2 kW. Leverandør: Welldana A/S.  

           Varenr. 36-174220. 

 

Filtertanke: 

 

2 stk. Delta glasfiberarmeret polyester filtertanke, Ø 1.000 mm. med lateralrør og skueglas. 

Leverandør: Fluidra A/S. Varenr. 36678.  

 

Rør, ventiler og fittings: 

 

Rør i alle størrelser er PN 10, blyfri rør fra Plastline. 

Ventiler er fabrikat Cepex og +GF+ type 546. 

Fittings er fabrikat Cepex, leveret af Plastline. 

 

Ophæng: 

 

I teknikrummet er der brugt Hilti bæringer i dimensioner over 40 mm. Bæringer i kemirummene 

er leveret som pvc-bæringer fra Plastline.  

 

Udligningstanke 

 

1 stk. Udligningstank er leveret af bygherre. 

 

Kemitanke. 
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1 stk. Dehoust 1.100 l. kemitanke varenr. 65-311100. Welldana A/S. 

 

Automatisk klor-/pH-styring og doseringspumper. 

 

1 stk. Dialog, BWT varenr. 120940000.  

3 stk. Slangepumper, Descon XV, 2 stk. samt 1 stk. Vision for flok. 

 

b. Underentreprenører / Leverandører 

Pumper:  Welldana A/S. Randersvej 6, 6700 Esbjerg. Tlf. 75 27 23 33. 

Filtertanke:  Fluidra, Kometvej 28, Røde Kro. 74 69 39 99. 

Kemitanke:  Welldana A/S. Randersvej 6, 6700 Esbjerg. Tlf. 75 27 23 33. 

Ventiler/fittings/rør:  Plast-Line A/S, Mandal Allè 22, 5500 Middelfart. Tlf. 63 40 41 00.                                                         

   Georg Fischer A/S, Malervej 4, 2630 Taastrup. Tlf. 70 22 19 75.                                                     

Ophæng:   Hilti Danmark A/S, Stamholmen 157-1, 2650 Hvidovre. 

Sand:   Dansand A/S, Lervejdal 8, Addit, 8740 Brædstrup. Tlf. 86 82 58 11. 

Doseringspumper:  Cabola A/S, Ambolten 22, 6000 Kolding. 22 59 05 56.  

Styring:  BWT A/S, Geminivej 24, 2670 Greve. Tlf. 43 60 05 00. 

 

 

3. Driftsinstruktion. 

 

Normal drift. 

Ved normal drift skal følgende ventiler stå åben: 

Ventil nr. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 18 og 19 skal stå fuld åben. Ventil nr. 12 og 16 stilles således at 

flowet over doseringen er ca. 2 m3/t. Ventil nr. 20 åbnes så meget at der er flow nok over 

målekoppen til Dialog-styringen. Ventil nr. 21 åbnes ca. i 45 grader. 

Inden hovedpumpen startes skal det sikres den er vandfyldt og at udligningstanken er fyldt op. 

Åben ventil nr. 24 (MÅ FØRST ÅBNES NÅR ALLE DE ANDRE VENTILER STÅR TIL 

NORMAL DRIFT). Når pumpen er vandfyldt åbnes ventil nr. 23 og pumpen startes på el-tavlen. 

Se i glasset på toppen af pumpen. Når der ikke længere er luft i systemet lukkes ventil nr. 23 og 

24. 

 

Returskylning af sandfilterne. 

Fyld udligningstanken op med vand ved hjælp af bypass-ventilen på vandpåfyldningen (nr. 33). 

HUSK AT LUKKE NÅR TANKEN/RETURSKYLNINGEN ER FÆRDIG. 

Når tanken er fuld, gøres følgende: 

1. Stop hovedpumpen på el-tavlen. 
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2. Luk ventil nr. 3, 5, 7 og 9 på filtrene. 

3. Åben ventil nr. 4 og 6 på filter 1. 

4. Start pumpen på el-tavlen og hold øje med skueglasset. 

5. Skyl til vandet er rent, ca. 3 - 4 min. 

6. Stop pumpen på el-tavlen. 

7. Luk ventil nr. 4 og 6 på filter 1. 

8. Åben ventil nr. 8 og 10 på filter 2. 

9. Start pumpen på el-tavlen og hold øje med skueglasset. 

10. Skyl til vandet er rent, skylletid ca. 3 - 4 min. 

11. Stop pumpen på el-tavlen. 

12. Luk ventil nr. 8 og 10 på filter 2. 

13. Åben ventil 3, 5, 7 og 9 på filterne. 

14. Start pumpen på el-tavlen. 

Anlægget er nu skyllet og sat i drift. Husk at lukke for vandet. 

 

Rensning af forfilter. 

Forfiltret kontrolleres dagligt for blade og lignende. Ved mange urenheder renses sien. 

Dette gøres på følgende måde: 

1. Stop pumpen på el-tavlen. 

2. Luk ventil nr. 1 og 2. 

3. Åben tømmeventil nr. 34. 

4. Åben eventuel nr. 35 for at fjerne eventuelt tryk i forfiltret. 

5. Åben for forfiltret og tag sien op. 

6. Tøm sien og rens den godt. Placer den herefter i forfiltret igen. 

7. Luk låget på filtret. 

8. Luk ventil nr. 34 og 35. 

9. Åben ventil nr. 1 og 2. 

10. Udluft forfilter ved hjælp af ventil nr. 35. 

11. Når filtret er fuldt startes pumpen på el-tavlen. 

 

Vinterdrift. 

Når sæsonen er slut, stoppes anlægget på el-tavlen og ventilerne lukkes. Vandstanden sænkes til 

under overløbsrenderne. Ventilen ud til bassinet (nr. 22) åbnes helt. 

 

 

 

4. Vedligeholdelsesplan. 

 

a. Vedligeholdelsesmanual, teknikrum. 

b. Reparationsmanual, teknikrum. 
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1. Hovedpumpe. 

Der er ingen specielle vedligeholdelseskrav til pumpen. De bør dog en gang om året kontrolleres 

for utætheder, særligt omkring pakdåse og udluftning. Ved fejl kontaktes tekniker. 

 

2. Filtertanke. 

De efterses en gang årligt for utætheder omkring mandedæksler og tilslutninger.  

Ved utætheder efterspændes, og hvis ikke dette afhjælper problemet, sendes der bud efter 

tekniker. 

En gang hvert 5. år åbnes sandfiltrene og sandlaget kontrolleres. Eventuelle urenheder fjernes og 

der efterfyldes med sand. Dette gøres ved at lukke ned for pumpen og samtlige ventiler omkring 

filtret der ønskes kontrolleret. Herefter kan mandedækslet demonteres og kontrollen kan 

foretages. 

Hvert 5. år åbnes udligningstanken og rengøres. Disse tiltag vil være nemmest at udføre i 

vinterhalvåret, hvor bassinet i forvejen er lukket ned. Kan eventuelt gøres i forbindelse med en 

opstart til den nye sæson. 

 

3. Ventiler, rør og ophæng. 

Alle samlinger og lukke-/åbnefunktioner efterses/afprøves mindst en gang årligt. 

Ved fejl rekvireres tekniker. 

 

4. Ved nødvendige reparationer af dele på anlægget, der kræver et stop af cirkulation eller 

manglende dosering, skal bassinet lukkes og kan først åbnes igen efter normal drift i 1 x om-

sætningstiden. (3 timer). 

 

c. Rengøringsmetoder og –midler. 

 

1.   Hoved- og delstrømspumper. 

 

Motorer afblæses med luft eller støvsuges efter behov. 

 

2.   Filtertanke. 

 

Afvaskes med en mild sæbeopløsning og efterskylles med vand efter behov. 

Brug ikke syreholdige midler på rustfrit stål. 

 

3.   Ventiler, rør og ophæng. 

 

Afvaskes med en mild sæbeopløsning og efterskylles med vand efter behov. 

 

d. Fremgangsmåde ved udskiftning. 
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For alle komponenter gælder de beskrivelser, der forefindes i de respektive manualer for 

produkterne. 

Ved udskiftning af rør, fittings og ophæng bør der sendes bud efter teknikker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Estimeret driftsomkostninger. 

f. Der bør, efter år 1, afsættes ca. 7.500,- kr. pr. år til vedligeholdelse af rørsystem, filtre, tanke, 

pumper og styringer. Efter 5 år bør beløbet hæves til ca. 12.000,- kr. hvert af de efterfølgende år. 

Manglende forbrug et år bør kunne overføres til næste år.  

g. Foliebelægningen i bassinet skal forventes udskiftet ca. hver 10. år og prisen i 2022 er ca.      

150.000,- kr. + moms. 

 

5. Drift, kemirum. 

 

Driftinstruktion, klorrum. 

 

Under normal drift skal følgende ventiler stå åben:  

Ventil nr. 11.  Ventil nr. 12 åbnes så meget at flowmåleren står ud for kontakten.  

Vandstanden i klordoseringsbeholderen skal helst stå midt på glasset.  

Hvis ikke, skal beholderen tømmes. Luk ventil nr. 11 og 12. Åben ventil nr. 13 og lad vandet løbe 

fra doseringsbeholderen. Når beholderen er tom, lukkes ventil nr. 13 og ventil nr. 11 og 12 stilles 

som før. 

 

Driftinstruktion, syrerum. 

 

Under normal drift skal følgende ventiler stå åben:  

Ventil nr. 15.  Ventil nr. 16 åbnes så meget at flowmåleren står ud for kontakten.   

Vandstanden i syredoseringsbeholderen skal helst stå midt på glasset.  

Hvis ikke, skal beholderen tømmes. Luk ventil nr. 15 og 16. Åben ventil nr. 17 og lad vandet løbe 

fra doseringsbeholderen. Når beholderen er tom, lukkes ventil nr. 15 og ventil nr. 16 stilles som 

før. 
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Opfyldning af klor. 

 

Sikre at spædebeholderen ved klortransportpumpen er væskefyldt. 

Åben ventil nr. 25 og hold "dødemandsknappen" inde, indtil beholderen er fyldt. 

Luk ventil nr. 25. 

 

Udskiftning af syredunk. 

 

Tag en ny dunk og skru låget af. Løft forsigtig bundventilen op af den tomme dunk og put den 

ned i den nye dunk. Tag det låg der er skruet af den nye dunk og sæt det på den tomme dunk. 

Bortskaf den tomme emballage. Husk at skylle dunken godt før den smides i brændbart affald. 

 

Udskiftning af slange i pumpe. 

 

Luk for ventil nr. 11 og 12 (klorskab), ventil nr. 15 og 16 (syreskab), afhængig af hvilken slange 

der skal skiftes. 

Stop doseringspumpen på start/stop. Afmonter de to omløbere på den gamle slange. Tag den 

gamle slange ud og sæt den ny i. Monter omløberne igen og luk dækslet. tryk på start på pumpen 

og åben ventilerne for flow. Herefter skulle pumpen igen være i drift. 

 

 

 

 

 

 

Driftspunkter og handlinger. 

Anlægget er dimensioneret for et frit klorindhold på 1,0-1,2 mg/l. samt en pH-værdi på 7,0-7,2. 

Det kan tillades at klorindholdet svinger mellem 1,0 og 2,0 mg/l. PH-værdien kan accepteres 

mellem 6,8 og 7,5. Den må dog aldrig komme under 6,8. Ved værdier udenfor disse intervaller 

skal bassinet lukkes og værdierne indreguleres igen. Herefter, når bassinet har kørt stabilt i 1 x 

omsætningstiden (3 timer), kan badning igen tillades. 

 

6. Drift, bundsugning. 

Bundsugning. 

Klargør til bundsugning i bassinet ved at montere bundsugeslangen på bundsugehovedet, fylde 

slangen med vand og sætte den i sugestudsen på bundsugepumpen. Start pumpen og bundsugningen 

kan udføres. Kør frem og tilbage med rolige bevægelser. Når bassinet er rengjort stoppes pumpen og 

forfiltret renses. Pumpe, slange og stang pakkes væk. 
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7. Procedure ved fækale uheld og opkast. 

Fækale uheld: 

1. Bassinet tømmes for folk og der lukkes. 

2. De faste dele fjernes med net eller lignende. 

3. Bassinet bundsuges grundigt. Vandet ledes til kloak. 

4. Klorindholdet hæves til mindst 5 mg/l. pH-værdien sænkes til 6,8. Stil de ønskede værdier på  

    styringen og lad pumperne selv klare det fornødne. Der skal føres tilsyn med anlægget under  

    proceduren. 

5. Anlægget henstår nu i minimum 32 timer hvor klorindholdet og pH-værdien holdes på de 5 

mg/l.  

    og 6,8 i pH-værdi. 

6. Bassinet bundsuges igen og vandet føres til kloak. 

7. Herefter nedsættes klorindholdet til det normale. pH-værdien hæves til det normale. 

8. Bassinet henstår i 2 gange omsætningstiden og målingerne kontrolleres.  

9. Passer værdierne må bassinet igen tages i brug. 

 

Opkast: 

Samme procedure som ved fækale uheld. 

 

Dosering af kemi: 

Se skema for mængder og begrænsninger i tilsat mængde.  

Husk sikkerhedsdragt, gummihandsker og åndedrætsværn.  

Vær altid to til stede på anlægget inden proceduren startes og indtil opgaven er fuldført. 

Hvis klorindholdet hæves til 20 mg/l må der ikke befinde sig gæster eller andet personale, 

ud over dem der står for chockkloringen, på anlægget. 

 

Frederiks den 30.05.22/pø. 

 

Principdiagram 
Vedlagt 


