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1. Indledning 

 

Glenco A/S og Aqua Wellness ApS har, med mail af 10. juni 2012, 
på vegne af Hørsholm Svømmehal i forbindelse med ombygning af 

hallen med nye vandbehandlingsanlæg, ansøgt om myndigheds-
godkendelse af svømmehallen i henhold til Miljøministeriets Be-

kendtgørelse om Svømmebadsanlæg af 13. juni 2012. 
Godkendelsen omfatter den eksisterende svømmehal med tilhø-

rende vandbehandlingsanlæg og kemikalieanlæg beliggende Stadi-
on Allé 11, 2960 Rungsted Kyst. 

I godkendelsen er der opstillet vilkår for anlægget etablering og 
drift, der skal sikre de hygiejniske forhold ved svømmehallen og 

driften af hallen med tilhørende tekniske anlæg. Der er i godken-

delsen endvidere fastsat kvalitets- og kontrolkrav til bassinvandet 
baseret på ”Miljøministeriets Bekendtgøre af 13. juni 2012 om 

svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet”. 
 

Myndighedsgodkendelsen er blevet revideret i juni 2022 efter kor-
respondance med de driftsansvarlige for Hørsholm Kommunes 

Svømmehal.  
 

Myndighedsgodkendelsen er blevet revideret i forhold til 3.2.7 
Vilkår om omsætningstid, cirkulerende vandstrøm og bade-

belastning. Myndighedsgodkendelsens vilkår 3.2.7 er blevet revi-
deret, da myndighedsgodkendelsen dateret 2012 angiver krav til 

cirkulerende vandstrøm, som det nuværende vandbehandlingsan-
læg ikke kan leve op til.  

På baggrund af nye opmålinger af Hørsholm Kommunes 50 m 

svømmebassin samt efterfølgende farveprøver, er vilkår 3.2.7 ble-
vet opdateret. 

 
Den resterende myndighedsgodkendelse er identisk i forhold til 

myndighedsgodkendelsen dateret august 2012 og følger den da-
værende gældende lovgivning.  

 

2. Sammenfattet beskrivelse af hallen 

Hørsholm svømmehal er etableret i 1979 og indeholder et 15,5 x 
50 m svømme/-springbassin samt et mindre børne/soppebassin. 

Oprindelig blev vandet desinficeret med tilsætning af 15 % natri-
umhypoklorit. pH-justering skete ved tilsætning af 30 % saltsyre. 

Omkring 1997 overgik hallen til egenproduktion af klor i et nyt 
centralt klorelektrolyseanlæg, medens pH-justeringen fortsatte 

uændret. Klorelektrolyseanlægget og pH-justeringsanlægget an-

vendes fortsat også efter den aktuelle ombygning. 
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Vandbehandlingsanlægget i den oprindelige svømmehal var op-
bygget med store tryksandfiltre. I 2011 blev det besluttet at ud-

skifte de oprindelige vandbehandlingsanlæg og erstatte dem med 
to trykpulverfiltre. Udligningsbeholdere og bassincirkulationssy-

stemer bibeholdes og genanvendes, bortset fra rørsystemerne i 
selve teknikrummet. 

3. Godkendelse  

3.1 Foreliggende materiale og oplysninger 

 

Følgende materiale og oplysninger ligger til grund for godkendel-
sen: 

 
• Notat vedr. myndighedskrav til cirkulerende vandstrømme til 

svømmehallens bassiner – udarbejdet af Teknologisk Institut 
25/2/2021. 

• Farveprøver udført d. d. 8/2 og d.23/2 i Hørsholm Kommunes 
Svømmehal. 

• Byggeprogram fra 2011 udarbejdet af rådgivende ingeniørfirma 
Bascon 

• Arbejdsbeskrivelse fra februar 2012, udarbejdet af Aqua Well-
ness ApS 

• Anlægsbeskrivelse af 28/2 2012, udarbejdet af Aqua Wellness 

ApS 
• 2 stk. flowdiagrammer af 28/2 2012, udarbejdet af Aqua Well-

ness ApS 
• Tegning af 20/6 2012 af hus for filterpulver, udarbejdet af 

Penmatek A/S 
 

Derudover har der været indhentet supplerende oplysninger fra 
Aqua Wellness pr. telefon og der er foretaget en besigtigelse af 

hallen og teknikafdelingen den 19. juli 2012. På besigtigelsestids-
punktet var de nye vandbehandlingsanlæg kun under opbygning 

og der manglede fortsat etablering af separat klorrum med tilhø-
rende ventilation, rum for filterpulver, sikkerhedsmæssig opdate-

ring af syrerum og installationer for syre samt opsætning af nød-
bruser. 

3.2 Godkendelsens vilkår 

 
På baggrund af det foreliggende materiale meddeler Hørsholm 

Kommune, i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 623 af 
13. juni 2012 om svømmebassiner m.v. og disses vandkvalitet, 

samt Miljøstyrelsens Vejledning nr. 3/1988 om Kontrol med 
svømmebade, godkendelse af Hørsholm Svømmehal på følgende 
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vilkår: 
 

3.2.1 Generelt 

 

a) En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være til-
gængelig i Hørsholm Svømmehal og driftspersonalet skal 

være orienteret om godkendelsens indhold. 
b) Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende for-

hold: 
- Ejerskifte 

- Udskiftning af driftsansvarlig 

- Indstilling af driften for en periode længere end 3 uger 
 

3.2.2 Vilkår for indretning og drift generelt 

 

a Bassinanlæggene og de tilhørende tekniske anlæg skal indrettes 

og drives i overensstemmelse med godkendelsens vilkår, den 
miljøtekniske beskrivelse og vurdering. 

 
b Indretningen sker i overensstemmelse med retningslinjerne i 

”Norm for Svømmebadsanlæg” (DS477), Dansk Standard af 1. 
maj 1996. 

 

c Driften sker i overensstemmelse med godkendelsen og de til 
enhver tid gældende vejledninger og retningslinjer for svøm-

mebade. 
 

d Støjgrænser fastsættes iht. Miljøstyrelsens vejledning nr. 
5/1984 om ekstern støj fra virksomheder således, at støjbe-

lastning i naboskel mod boligområde ikke må overstige de i ne-
denstående skema angivne værdier. 

 

  55 dB(A) alle hverdage og kl.   700 - 1800 

         lørdage kl.   700 - 1400 

  45 dB(A) alle hverdage kl. 1800 - 2200 

         lørdage kl. 1400 - 2200 

         søn- og helligdage kl.   700 - 2200 

  40 dB(A) alle dage kl. 2200 -   700 

 

e Affald, herunder aktivt kul og filterpulver, skal håndteres og 
bortskaffes i overensstemmelse med gældende regulativer for er-

hvervsaffald. 
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Spildevand håndteres jf. den til enhver tid gældende spildevands-
tilladelse. 

 

3.2.3 Vilkår for indretning af omklædningsrum, bruserum og tilhøren-

de gangarealer 

 

a Barfodsområder og fodtøjsområder skal være tydeligt adskilte 
og markeret ved skiltning. 

 
b  Gulvbelægningens skridsikkerhed skal leve op til kravene i DS 

477. 

 
c Der skal være opstillet sæbeautomater ved brusere eller være 

adgang sæbesvampe. 
 

d Baderegler – om nødvendigt på flere sprog – om benyttelse af 
bassinet, skal være opslået på synlige steder. Badereglerne 

skal være let læselige på mindst 3 meters afstand og som mi-
nimum indeholde følgende oplysninger: 

 
• Personer med fodvorter eller fodsvamp må kun benytte bade-

anlægget, såfremt de er under behandling for den pågældende 
sygdom. 

• Personer, der lider af andre smitsomme sygdomme (diarresyg-
domme, forkølelse, ondt i halsen, ørebetændelse og betændelse 

i huden) må ikke anvende badeanlægget. 

• Personer med smitsom gulsot (Hepatitis A) i den smitsomme 
fase må ikke anvende badeanlægget. 

• Toilettet skal benyttes inden afvaskning. 
• Anvendelse af bassinerne må kun finde sted efter omhyggelig 

indsæbning af hele kroppen og efterfølgende brusebad. 
• Efter toiletbesøg skal der foretages afvaskning på ny. 

• Anvendt badebeklædning skal være ren. 
• Udendørs fodtøj må kun bruges på de dertil beregnede områ-

der. 
• Badet må ikke bruges af personer, som ikke kan holde på urin 

eller afføring. 
• Fugtigt badetøj bør ikke bæres i længere tid efter ophold i ba-

det. Opholdet bør afsluttes med et brusebad. 
 

3.2.4 Vilkår for drift 

 
a Der skal altid være udpeget en ansvarlig person for drift og 

vedligehold af anlægget og en sådan person skal altid være til 
stede i hallens åbningstid/brugstid. De udpegede ansvarlige 

personer skal have den fornødne uddannelse og skal kunne 
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fremvise dokumentation for at have gennemgået kursus i pas-
ning og drift af svømmebadsanlæg. Kurset skal som min. svare 

til Teknologisk Instituts kursusniveau ”Svømmebadsteknik - 
Første del”. 

 
b Der skal foreligge en teknisk brugsanvisning, der som minimum 

skal omfatte følgende:  
 

Diagrammer og tegninger over de tekniske anlæg. 
• En beskrivelse af anlæggenes funktioner og komponenter. 

• Instruktion i betjening af de tekniske anlæg. 
• Brugsanvisning for de anvendte kemikalier. 

• Brugsanvisning for måleudstyr til egenkontrol af vandkvalitet 

m.m. 
• Normale driftsværdier for tryk, flow, temperatur, pH, frit klor 

samt de tilladelige variationer i driftsværdierne. 
• Grænseværdier for hvornår og hvorledes der udføres foran-

staltninger til afhjælpning af unormale værdier jf. forrige punkt 
iværksættes. 

• Procedure for nedlukning af anlæg. 
• Procedure for udskiftning af filterpulver. 

• Procedure for eftersyn af pulverfiltre. 
• Procedure for normale eftersyn, vedligeholdelse af klorelektro-

lyseanlægget og øvrige doseringsudstyr, klor- og pH regule-
ringsudstyr, filtre, pumper, varmevekslere m.v. 

• Procedure og interval for eftersyn og rengøring af udlignings-
tanke. 

• Særlige foranstaltninger ved driftsstop, reparationer og lignen-

de. 
• Procedure for tømning og genopfyldning af bassiner. 

• Beregning af den totale vandmængde i hvert bassin. 
• Beregning af den nødvendige klormængde til forhøjelse af bas-

sinvandets indhold af frit klor med 0,5 mg/l. 
• Beregning af mængden af antiklor for neutralisation af bassin-

vandets indhold af frit klor med 1 mg/l. 
• Andre vigtige oplysninger til sikring af anlæggets korrekte drift 

og pasning. 
 

c Der skal foreligge en liste med navne, adresser, telefonnumre 
og evt. e-mailadresser på driftspersonalet med angivelse af de 

respektive medarbejderes ansvarsområder. 
 

d Der skal foreligge daglige driftsjournaler for antal badegæster, 

registrering af egenkontrol, forbrug af kemikalier, udførte retur-
skylninger og andre tekniske foranstaltninger samt registrering 

af evt. driftsforstyrrelser, klager eller gener. Driftsjournaler ud-
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føres i øvrigt i henhold til Miljøstyrelsens gældende Vejledning. 
Driftsjournaler skal opbevares i min. 2 år, jf. Miljøministeriets 

Bekendtgørelse. 
 

3.2.5 Rengøring 

 

e Der skal foreligge en detaljeret rengøringsplan. Rengøringspla-
nen skal indeholde oplysninger og instruktioner om de enkelte 

områder og den tilhørende rengøringsfrekvens, rengøringsme-
tode og brug af rengøringsmidler. Det skal i rengøringsplanen 

pointeres, at der ikke må tilledes rengøringsvand og rengø-

ringsmidler til bassinvandet. Rengøringsmidler, som ved kon-
takt med bassinvandet kan udvikle giftige forbindelser herunder 

klorgas, må ikke anvendes i bassinområder. 
  

f Omklædningsrum, saunaer, toiletter og badefaciliteter samt 
områder omkring bassiner skal rengøres dagligt. Overløbsren-

der og vandkanter rengøres efter behov ca. hver 14. dag. 
 

g Bundsugning af bassiner udføres dagligt og afsluttes mindst en 
halv time før åbningstid, for at fjerne det kimholdige bundslam, 

før det igen ophvirvles af de badende. Bundsugningsvand må 
ikke recirkuleres i bassinet, men skal føres direkte til vandbe-

handlingsanlægget. 
 

h Udligningstanke tømmes og rengøres mindst en gang om året. 

 

3.2.6 Indstilling af badning 

 
i Badningen skal indstilles såfremt:  

 
• Kemikalieudslip. 

• Svigt ved cirkulationspumpe og bassincirkulation. 
• Svigt ved filtreringen. 

• Svigt ved kemikaliestyringen. 
• Vandkvaliteten ikke ligger indenfor de tilladte minimums- og 

maksimumsværdier for pH, frit og bundet klor jf. gældende 
svømmebadsbekendtgørelse. Disse er på godkendelsestids-

punktet: 
 
Parameter Enhed Minimum Maksimum 

pH-værdi mg/l 6,8 7,6 

Frit klor (≤ 34 °C) mg/l 0,4 1,5 

Frit klor (> 34 °C) mg/l 1,0 2,0 

Trihalomethaner µg/l  25 

Bundet klor mg/l  0,5 
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• Der konstateres et kimindhold på over 10.000 kim / 100 ml 

vand. 
• Der opstår særlig situationer til fare for den hygiejniske sik-

kerhed ved fx forurening fra fækalieudslip eller opkast og 
blod. 

• Mistanke om væsentlige badegener. 
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3.2.7 Vilkår om omsætningstid, cirkulerende vandstrøm og badebelast-

ning 

 
 

Bassin 

Vand-

temperatur 

Cirkulerende 

vandstrøm  

til bassin, min. 

Maksimal 

omsætningstid 

Maksimal  

badebelastning 

50 m svømmebassin 

med hæve/sænke-

bund i position på 

vanddybde over  

1,5 m 

27 °C 428 m³/h 5 timer 220 prs. 

50 m svømmebassin 

med hæve/sænke-

bund i position på 

vanddybde under 

1,5 m 

27 °C 428 m³/h 3,6 time 300 prs. 

Børne og soppe-

bassin 
≤ 34 °C 40 m³/h 0,35 time 30 prs. 

 

I henhold til ”Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg” § 10, stk. 4 
må den cirkulerende vandstrøm fra ½ time lukketid og indtil 1 

time før åbningstid nedsættes til min. 70 % af de normale drifts-
krav. 

 

3.2.8 Vilkår om vandbehandlingsanlæg og kemikalieanlæg 

 
a Der skal installeres to selvstændige vandbehandlingsanlæg, 

som skal opfylde DS 477 ”Norm for Svømmebadsanlæg”. 
 

b Hvert bassin skal være forsynet med separat automatisk klor- 
og pH-reguleringsudstyr. 

 

c Klor doseres on-line fra eget klorelektrolyseanlæg og der pH 
justeres med 30 % saltsyre eller 20 % svovlsyre. Kemikaliedo-

seringsanlæg skal indrettes i overensstemmelse med DS 477 
”Norm for Svømmebadsanlæg”. Brinten fra klorelektrolysean-

lægget skal føres direkte til det fri.  
 

d Der skal indrettes separat kemikalierum for opbevaring og do-
sering/produktion af desinfektionsmidler og separat kemikalie-

rum for opbevaring og dosering af pH-justeringsmidler. Indret-
ning af kemikalierum, herunder membran i bund, mekanisk 

udsugning, adgangsdøre og mærkning skal udføres i overens-
stemmelse med norm og vejledning i DS 477.  
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e Der skal indrettes separat rum for opbevaring og håndtering af 
filterpulver indrettes i henhold til Branchesikkerhedsrådet for 

Service- og Tjenesteydelser, Branchevejledning om diatomit-
filtre i svømmebade, BSR nr. 8. 

 
f Produktion og dosering af klor til bassinvandet og doserings-

pumper for tilsætning af syre skal stoppe automatisk, når cir-
kulationspumpen ikke er i drift. 

 
g Indretning og drift af kemikaliepåfyldningspladsen skal ske i 

overensstemmelse med Dansk Svømmebadsteknisk Forenings 
publikation nr. 43/1996 ”Procedure for levering og modtagelse 

af kemikalier i svømmebadsanlæg”. 

 
h Filtrene skal returskylles og der skal pålægges nyt filterpulver 

på filterelementerne minimum én gang pr. uge. 
 

i Pulverfiltre skal åbnes og inspiceres hver 6. måned. Inspektio-
nen skal omfatte kontrol af filterindsatse for defekter og perfo-

reringer i filterstrømper. 
 

j Filterindsatse skal rengøres og afkalkes minimum én gang år-
ligt. Der skal træffes særlige foranstaltninger for at undgå 

støvbelastning af hensyn til arbejdsmiljøet.  
 

k Efter hvert stop af cirkulationspumperne skal der foretages en 
udskiftning af filterpulveret, førend cirkulation til bassin(er) 

genopstartes. Der må ikke ske recirkulation af forurenet filter-

pulver hverken under normaldrift eller efter et driftstop. 
 

l Vandflow til hvert bassin skal kunne indreguleres, kontrolleres 
og dokumenteres via indbyggede flowmetre.  

 

3.2.9 Vilkår om program for egenkontrol og driftskontrol 

 
a Der skal udarbejdes et program for den daglige egenkontrol for 

såvel vandkvaliteten som driften. 
 

b Driftspersonalet skal hver dag forud for åbning af bassinren 
foretage en manuel kontrolmåling af vandet i hvert bassin for 

kontrol, af pH samt frit- og bundet klor. Disse målinger skal 

bruges dels som kontrol af vandkvaliteten, men også til kontrol 
og indregulering af det automatiske klor- og pH reguleringsud-

styr.  
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Til måling af klorindhold skal anvendes et klorkolorimeter med 
display og til måling af pH skal anvendes et elektronisk pH-

meter. 
 

Forud for badets åbning skal vandtemperaturen også kontrolle-
res. 

 
c Driftspersonalet skal hver dag forud for åbning og ved lukketid 

og med maks. 6 timers interval i åbningstiden foretage aflæs-
ning og registrering af værdier for frit klor og pH på det auto-

matisk klor- og pH reguleringsudstyr. Ved stor badebelastning 
svarende til over 50 % af bassinkapaciteten skal intervallet på 

de 6 timer reduceres til maks. 3 timer.   

 
d Resultaterne fra de manuelle målinger og aflæsninger af måle-

værdier fra det automatiske udstyr skal indskrives i badets 
driftsjournal hver dag. I driftsjournalen noteres også vurdering 

af vandets klarhed samt øvrige vigtige oplysninger som be-
skrevet under pkt. 3.1.4 – d.  

 
 De komplette og udfyldte driftsjournaler skal gemmes i min. 2 

år og skal på forlangende kunne fremvise til Tilsynsmyndighe-
den.   

 

3.2.10 Vilkår om kvalitetskrav og hygiejne 

 

a Vand til fyldning af bassiner og til spædning af bassiner skal 
opfylde gældende krav til drikkevand.  

 
 Bassinvand skal overholde kvalitetskravene angivet i Miljømini-

steriets Bekendtgørelse nr. 623, bilag 1. 
 

 Vand til returskylning skal opfylde kvalitetskravene til spæde-
vand eller til bassinvand.  

  
b Svømmehallen skal træffe aftale med og sørge for, at et af 

DANAK akkrediteret laboratorium foretager analyse af bassin-
vandet for indholdet af: 

 
• Trihalomethaner min. to gange årligt. 

• Kimtal ved 37 °C, temperatur, pH samt frit- og bundet klor 

min. én gang månedligt. 
• Mikrobiologisk kvalitet som angivet i Miljøministeriets be-

kendtgørelse nr. 623, bilag 1. 
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 Resultaterne af ovenstående vandkvalitetsanalyser skal gem-
mes i minimum 2 år og på forlangende kunne fremvises til Til-

synsmyndigheden. 
 

Endvidere skal kopi af resultatet af analyserne snarest efter 
modtagelse fremsendes til: 

 
Hørsholm Kommune 

Center for By og Miljø 
Slotsmarken 13 

2970 Hørsholm 
bom-post@horsholm.dk  

 

Tilsynsmyndigheden kan i særlige tilfælde forlange supplerende 
undersøgelser, såfremt forholdene betinger dette, fx ved gen-

tagne eller store afvigelser fra de gældende vandkvalitetskrav.
  

 
Samtlige udgifter i forbindelse med egenkontrol, herunder de 

eksterne laboratorieanalyser, skal afholdes af svømmehallen. 
 

c Mindst en gang om året skal driftspersonalet foretage en må-
ling og dokumentation af klorfordelingen og klorindholdet i 

bassinerne. Dette gøres ved at udtage og analysere samtidige 
prøver 10-15 udvalgte steder i hvert bassin.  

 
d Bade- og hygiejneregler skal opsættes på flere synlige steder i 

anlægget, så alle besøgende har mulighed for at læse reglerne. 

Ved de enkelte bassiner skal der på let synlige steder opsættes 
skilte om maks. tilladelig badebelastning. Skilte og opslag skal 

kunne læses på en afstand på mindst 3 meter. Hvis det skøn-
nes nødvendigt må opslagene udarbejdes på flere sprog under 

hensyn til de besøgenes nationalitet. 
 

3.2.11 Vilkår om indkøringsprogram før ibrugtagning 

 

a Farveprøve til kontrol af vandcirkulation og vandfordeling i 
bassinerne skal udføres inden ibrugtagning af bassinerne un-

der tilsynsmyndighedens tilstedeværelse. 
 

b Der skal inden ibrugtagning foretages en kontrolmåling med 

tilhørende dokumentation, som viser, at de nødvendige cirkule-
rende vandstrømme i bassinerne kan opretholdes.  

  
c Svømmehallen skal forud for ibrugtagning af svømme-

badet lade et af DANAK akkrediteret laboratorium foretage en 

mailto:bom-post@horsholm.dk
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analyse af pH, frit- og bundet klor samt kimtal for samtlige 
bassiner. 

 
Dokumentation for farveprøve og flow skal sammen med ana-

lyseresultaterne inden hallens ibrugtagning fremsendes til: 
 

Hørsholm Kommune 
Center for By og Miljø 

Slotsmarken 13 
2970 Hørsholm 

bom-post@horsholm.dk  
 

3.2.12 Vilkår om indkøringsprogram efter ibrugtagning 

 
a Virksomheden skal i en indkøringsperiode på min. 1 måned la-

de et af DANAK akkrediteret laboratorium foretage ugentlige 
analyser af pH, frit- og bundet klor samt kimtal af alle bassiner. 

 
 Såfremt alle analyseresultater er tilfredsstillende og viser, at 

vandkvalitetskravene er opfyldte, overgås til den normale 
egenkontrol jf. pkt. 3.1.8. 

 
Resultatet af analyserne skal fremsendes til: 

 
Hørsholm Kommune 

Center for By og Miljø 

Slotsmarken 13 
2970 Hørsholm 

bom-post@horsholm.dk  
 

mailto:bom-post@horsholm.dk
mailto:bom-post@horsholm.dk
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3.3 Miljøteknisk beskrivelse  

 

Hørsholm Svømmehal har i 2011-2012 gennemført en ombygning 
af hallen med udskiftning af de tidligere vandbehandlingsanlæg.  

 

Svømmehallen indeholder tre bassiner nemlig et 15,5 x 50 m 
svømme- og springbassin med hæve-sænkebund og hæve-

sænkevæg samt et ca. 20 m² børne/varmtvandsbassin og et lille 
soppebassin. 

 
I den eksisterende teknikkælder genanvendes eksisterende syre-

rum og der indrettes nyt klorrum. Uden for hallen etableres et 
særligt rum for opbevaring, håndtering og dosering af filterpulver.  

 

3.3.1 Indretning af omklædningsrum og bruserum 

 
Eksisterende omklædningsrum, baderum, toiletter, saunaer m.m. 

genanvendes uden betydende ændringer. 
 

3.3.2 Indretning og drift af bassiner 

 
Eksisterende bassiner med bundindløb og overfaldeskimning via 

overløbsrender, genanvendes uden betydende ændringer. 
 

3.3.3 Indretning og drift af vandbehandlingsanlæg og kemikalieanlæg 

 

Til behandling af bassinvandet installeres nye trykpulverfiltre af 
fab. Defender. Eksisterende kulfiltre genanvendes. 

 
Der installeres nye hovedpumper forsynet med forfiltre og styring 

efter flowmåling af indløb til de enkelte bassiner. 
 

Kulfiltre er dimensioneret efter det maksimale antal daglige besø-

gende. 
 

Alle bassiner er forsynet med centralt bundsugertilslutning med 
mulighed for omkobling mellem udligningstank eller afløb, alt efter 

hvilken forurening, der er tale om. 
 

Bassinvandsopvarmning foretages med én varmeveksler pr. an-
læg. 

 
Klorrum og syrerum indrettes som følger: 
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Syrerum 
 

• Rum er forsynet med forhøjet dørtrin, og der skal udføres en 
kemikalieresistent belægning med et volumen på mindst 1.100 

liter svarende til lagertanks indhold. 
• Der etableres kemikaliealarm med tilslutning til CTS-anlæg. 

• Rummet forsynes med mekanisk ventilation med et luftskifte på 
mindst 25 gange pr. time. 

• Rummet forsynes med tætlukkende dør med vindue. 
• Syre opbevares i 1.100 liter PE-lagertank, som fyldes fra terræn 

via aflåst påfyldningsskab med specielstuds for syre. Fra lager-
tank oppumpes til dagtanke for de respektive bassiner, ligele-

des placeret i kemikalierum. 

• Syren doseres i delstrøm, der føres ind i sikkerhedsskabe i ke-
mikalierum, således, at der ikke er syre udenfor kemikalierum. 

 
Klorrum 

 
• Klorelektrolyseanlæg installeres i separat rum. 

• Rum er forsynet med forhøjet dørtrin og kemikalieresistent be-
lægning. 

• Der etableres kemikaliealarm med tilslutning til CTS-anlæg. 
• Rummet forsynes med mekanisk ventilation med et luftskifte på 

mindst 25 gange pr. time. 
• Rummet forsynes med tætlukkende dør med vindue. 

 
Der etableres automatisk pH-regulering og klordosering med alarm 

og automatisk stop ved driftsfejl på cirkulationen. 

 
For udtagning af prøver etableres analysebord med vask og prøve-

haner. 
 

Syrepåfyldningsanlæg etableres med udgangspunkt i rekomman-
dationer i Dansk Svømmebadsteknisk Forenings (DSF) vejledning 

nr. 43 ”Procedure for levering og modtagelse af kemikalier i 
svømmebadsanlæg”.   

 

3.4 Vurdering 

 

3.4.1 Spildevand 

 

Som anført under vilkår. 
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Svømmehallen sørger for at der etableres særlige tekniske foran-
staltninger for opsamling og bortskaffelse af brugt filterpulver efter 

returskylning, idet det i henhold til vilkår fra kommunens spilde-
vandsafdeling ikke er tilladt at udlede filterpulver til spildevandssy-

stemet.  
 

3.4.2 Luft 

 

Der vurderes ikke, at der kommer emissioner i mængder, der kan 
medføre gener for omgivelserne. 

 

3.4.3 Støj 

 

Ved overholdelse af vilkår under pkt. 3.3.2 - d vurderes det, at der 
ikke vil være et støjniveau, der kan medføre gener for omgivelser-

ne. 
 

3.4.4 Affald 

 

Det vurderes, at der fra svømmehallen vil være en del miljøfarligt 
affald i form af kemikalierester, kemikaliedunke m.m., som kræver 

særlige foranstaltninger ved bordskaffelse. 
 

3.4.5 Egenkontrol 

 
Som anført under vilkår. 

 

3.4.6 Godkendelse, tilsyn og kontrol 

 
Som anført under vilkår. 

 

3.4.7 BAT (Best Available Technology) 

 
Fremtidige ændringer i svømmehallen og ved de tekniske anlæg 

skal ske under hensyn til anvendelse af den nyeste teknologiske 

udvikling og de til enhver tid gældende normer og vejledninger. 
 

3.5 Klagevejledning 

 

Denne afgørelse kan ikke påklages til højere administrativ myn-
dighed, jf. § 13, stk. 5 i Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 623 

af 13. juni 2012. Eventuelle spørgsmål til prøvelse af denne afgø-
relse skal være anlagt senest 6 måneder efter offentliggørelsen, jf. 

Miljøbeskyttelseslovens § 101. 


