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Indledning
I 2015 fik svømmesøen 2-årig dispensation til ændring af det tidligere svømmebad til den nuværende kunstige svømmesø efter tyske retningslinjer. Ruds
Vedby Friluftsbad gennemgik en renovering af de gamle bassiner samt udskiftning af den traditionelle chlorbaserede vandrensning med en biologisk
vandrensning efter svømmesøprincipperne. Den 13. juni 2017 fik Ruds Vedby
Friluftsbad en fornyet dispensation gældende for 2017-2020.
Sweco har på vegne af Sorø kommune Byg & Anlæg i december 2020 ansøgt
om den eksisterende dispensation til svømmesøen i Ruds Vedby gøres permanent samt at dispensationen udvides til også at gælde vintersæsonen.
Nærværende godkendelse gældende for en ny 4-årige periode 2021-2024.
Svømmesøer er et nyt fænomen i Danmark og er først blevet anlagt i private
haver, men har nu også skabt interesse hos campingpladser og friluftsbade.
Det specielle ved kunstige svømmesøer er, at de ikke desinficeres med klor
eller lignende, da rensningen foregår vha. biologiske filtre.
Naturstyrelsen gjorde det i 2012 muligt at dispensere fra kravet om kontinuerlig desinfektion, såfremt Naturstyrelsens ekstra vejledning herfor er efterkommet, samt at Miljøstyrelsen kan tilslutte sig dispensationen.
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Afgørelse
Sorø Kommunes Fagcenter for Teknik Miljø og Drift, Natur og Miljø (i det følgende nævnt Natur og Miljø) giver hermed godkendelse til drift af Ruds Vedby
Svømmesø, Skolegade 15, 4291 Ruds-Vedby med offentlig tilgængelighed
uden desinfektion.
Godkendelsen gives iht. § 3 i bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og
disses vandkvalitet (bekendtgørelse nr. 918 af 27. juni 2016). Der er samtidig
givet dispensation efter bekendtgørelsens § 13 stk. 3 til afvigelser fra bekendtgørelsens bestemmelser om anvendelse af desinfektionsmidler, fordi
anlægget er dimensioneret og bliver drevet efter den tyske vejledning FLL fra
2011, der i Tyskland er grundlaget for at godkende svømmebade uden kontinuerlig desinfektion af badevandet. Anlægget har været drevet på midlertidige
tilladelser efter § 13 stk. 3, jf. stk. 4 siden 2015.
Sagen er behandlet efter Naturstyrelsens (nu Miljøstyrelsen) notat, som beskriver supplerende vilkår til hygiejne og dokumentation (Notat fra Naturstyrelsen af 18. september 2012 og brev fra Naturstyrelsen af 25. juni 2013), de
tyske retningslinjer samt Naturstyrelsens godkendelse af Ruds Vedby svømmesø fra d. 31. oktober 2014 og Miljøstyrelsens høringssvar af d. 12. juni
2017.
Miljøministeren har den 5. juli 2022 givet dispensation fra svømmebadsbekendtgørelsen, således at Sorø Kommune kan give en 4-årig dispensation til
drift af svømmesøen, forudsat at Miljøstyrelsen kan tilslutte sig dispensationen.
Miljøstyrelsen har den 7. juli 2022 truffet afgørelse om, at de kan tilslutte sig
kommunens dispensation, på nærmere anførte vilkår.
Der er i godkendelsen fastsat vilkår, der skal sikre de hygiejniske forhold i
bassinerne.
Vilkårene er sat ud fra svømmebadsbekendtgørelsen, Naturstyrelsens notat
om kunstige svømmesøer fra 18. september 2012, brev fra Naturstyrelsen af
25. juni 2013, høringssvar af d. 31. oktober 2014, mail fra sundhedsstyrelsen
d. 7. maj 2015, miljøstyrelsens høringssvar af d. 12. juni 2017 og 7. juli 2022,
de tyske retningslinjer FLL fra 2011 og indhøstede erfaringer fra de foregående 6 års drift af anlægget.

Vilkår for godkendelsen
Godkendelsen gives iht. § 3 og § 13 stk. 3 og 4 i bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet. Godkendelsen gives på nedenstående vilkår:

3

Generelt
Godkendelsen omfatter driftet af den udendørs svømmesø som angivet i ansøgningsmaterialet.
Inden der foretages nye etableringer eller ændringer af svømmebadsanlægget, skal der gives anmeldelse til Natur og Miljø i Sorø kommune. Natur og
Miljø tager herefter stilling til, om ændringerne er godkendelsespligtige.
Et eksemplar af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på
svømmebadet, og driftspersonalet skal være grundigt instrueret i godkendelsens vilkår.
Dispensations gyldighed
Denne godkendelse til anlæg og drift af en kunstig svømmesø er meddelt for
en 4-årig periode gældende fra 1. januar 2021 til den 31. december 2024.
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden den 1. januar 2023.
Anlægs og driftskrav
1. Natur og Miljø skal hvert år inden sommersæsonstart skriftligt informeres
om hvornår svømmesøen åbner for badning i sommersæsonen ligesom
Natur og Miljø skal orienteres inden for 8 dage når svømmesøen lukker
for sommersæsonen og overgår til vintersæson eller lukker for sæsonen.
2. Ved hver sæsonstart skal der foreligge dokumentation for at kvalitetskravene i vilkår 34 er overholdt i mindst 2 uger før anlægget tages i anvendelse.
3. Vandet i anlægget må ikke desinficeres med klor eller andre desinfektionsmidler eller ved UV-behandling.
4. Der må ikke anvendes pesticider, algicider eller fungicider i vandet eller i
materialer, der kommer i kontakt med vandet. Disse midler må heller ikke
anvendes i nærheden af vandet, fx plænerens og algefjerner.
5. Svømmesøen skal være dimensioneret til en badebelastning (antal badende pr. dag) der opfylder de tyske retningslinjer for dimensionering af
svømmesøer beskrevet i Richtlinien für Planung, Bau, Instandhaltung und
Betrieb von Frei bädern mit biologischer Wassenaufbereitung (Schwimmund Badeteiche), FLL 2011.
En uddybede begrundelse for badebelastningen i vinterperioden skal
sendes til Natur og Miljø inden den 1. oktober 2022.
6. Der skal være etableret flowmålere til registrering af flowet gennem henholdsvis fosforfilteret og det biologiske filter efter aftale med Natur og Miljø.
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7. I sommersæsonen må det daglige antal badende i svømmesøen ikke
overstige 400 personer på enkelte dage og et gennemsnit på 300 personer pr. dag beregnet over løbende 7-dagesperioder (uge).
I børnebassinet må højst være 7 børn ad gangen. Inden den 1. september 2022 skal den ansvarlige fremsende en beregning af bassinkapaciteten i børnebassinet.
8. I vintersæsonen må det daglige antal badende i 25 meter bassinet ikke
overstige 100 personer på enkelte dage og 150 personer pr. uge. Børnebassinet skal være lukket og tømt for vand.
9. Efter dage med over 300 badegæster skal der inden åbning næste dag
udtages en prøve af bassinvandet som skal analyseres for Enterokokker
og E. coli, samt vira og protozoer. Natur og Miljø kan ændre dette program efter skriftlig aftale med Tilsyn og Rådgivning Øst, Styrelsen for Patientsikkerhed.
10. Overholdelse af vilkår 7 og 8 skal sikres ved adgangskontrol. Ændring i
kontrolmetoden skal indsendes til Natur og Miljø til godkendelse senest 1
måned før den tages i brug.
11. Vandet i anlægget skal recirkuleres, filtreres og renses i de mikrobiologiske filtre kontinuerligt som beskrevet i dimensionsgrundlaget i FLL’en.
12. Tilledningen af spædevand skal være sikret mod tilbageløb efter Ruds
Vedby Vandværks retningslinjer, jf. Rørcenteranvisning 015, som bygger
på EU standarden DS/EN 1717.
13. Skimmersøen og bredzonen må ikke anvendes af badegæsterne, da disse områder betragtes som en del af filteranlægget og ikke som en del af
svømmesøen.
14. Bassinerne skal bundsuges dagligt. Hvert år under opstartsfasen skal
bundsugningsvandet ledes til kloak. Efter opstartsfasen når vandet er dokumenteret rent, må der gøres brug af bundsugningsrobot der leder vandet tilbage til bassinet eller til filteret.
I løvfaldsperioden skal opsamling af blade i bassinet ske én til flere gange
dagligt.
15. Børnebassinet skal tømmes hver dag efter brug for at sikre tilstrækkelig
iltning af sandet. Før fyldning af bassinet skal sandet inspiceres grundig
for affald og ekskrementer.
Sandet i børnebassinet skal udskiftes inden hver sommersæson.
16. Der skal foreligge en teknisk brugsanvisning for anlægget, der som minimum indeholder følgende oplysninger:
 Diagram over de tekniske anlæg
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Normale måleværdier for trykmålere, flowmetre, temperatur, pH m.v.,
samt grænser for hvilke måleværdier, der bør medføre en given foranstaltning f.eks. bundsugning.
Almindelig procedure for drift af skimmersø
Procedure for udledning af større mængde bassinvand.
Særlige foranstaltninger ved driftsstop, reparationer o. lign.
Beregning af den totale vandmængde i systemet

17. Der skal foreligge et renholdelsesprogram, der sikrer, at der alle steder,
hvor der er adgang for bassinets brugere, er et højt rengøringsniveau.
18. Der skal udpeges en ansvarlig person for drift og vedligeholdelse af anlægget og Miljøafdeling skal orienteres herom og om alle ændringer i dette.
Hygiejne og rengøring
19. Der skal være opsyn med de hygiejniske forhold ved svømmesøen i hele
åbningstiden.
20. Af hensyn til hygiejnen må følgende ikke benytte svømmesøen:
 Børn under 3 år og andre personer der bruger ble
 Personer med smitsomme sygdomme eller sår (eksempelvis diarresygdomme, forkølelse, ondt i halsen, øjenbetændelse, ørebetændelse og betændelse i huden)
 Personer med fodvorter eller fodsvamp
 Hunde og andre dyr
21. Der må ikke fortæres madvarer eller henkastes affald i eller i nærheden af
svømmesøen.
22. Badendes adgang til svømmesøen må kun ske gennem omklædnings- og
badeafsnit efter afvaskning uden badetøj på.
23. Baderegler for benyttelse af svømmesøen skal være opslået ved indgangen til omklædnings- og badeafsnit samt ved børnebassinet, alle på let
synlige steder, og skal være let læseligt. I bilag 1 er der en oversigt over,
hvad informationstavlerne som minimum skal indeholde.
24. Der skal være bade- og toiletfaciliteter i umiddelbar nærhed af svømmesøen.
25. Fugle, rotter, katte, hunde og andre pattedyr skal holdes væk fra svømmesøen og skimmersøen. Evt. afskærmning og rotteforebyggelse kan
være nødvendig.
26. Madrester skal fjernes fra omgivelserne dagligt for at forhindre, at dyr tiltrækkes.
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27. Snegle skal holdes på et minimum, og ved behov fjernes manuelt fra omgivelserne og svømmesøen.
28. Materialer og planter i direkte kontakt med vandet i svømmesøen skal være egnet til vandkontakt, og må ikke kunne afgive farlige stoffer eller organismer, fx parasitter fra træ.
29. Der må ikke være fisk i svømmesøen eller skimmersøen.
30. Der skal være effektive barriere og/eller dræn eller hensigtsmæssig placering i terræn, der forhindrer overfladevand i at strømme til svømmesøen.
31. I badesæsonen skal rengøring af gulve i omklædnings- og badeafsnit
samt toilet faciliteter foretages hyppigt. Gulve i barfodsområder skal rengøres mindst hver 3. time i åbningstiden. Vægflader i bruserum og toiletter
skal rengøres dagligt. Armaturer, bassinudstyr, herunder startplatforme og
vippebrædder, skal rengøres dagligt for bl.a. at forebygge algevækst og
opformering af uønskede mikroorganismer.
Kvalitets- og kontrolkrav til bassinvand og vandrensningsanlæg
32. Inden anlægget må åbnes for badende ved sæsonstart, skal der foreligge
mindst 2 analyser (præprøver) udtaget på forskellige dage, udtaget i henholdsvis det dybe bassin og i børnebassinet samtidig skal der udtages
prøve af der tilhørende filter hvorfra badevandet kommer Analysedataene
skal leve op til vandkvalitetskravene i vilkår 34.
33. Vand til fyldning af svømmesøen samt spædevand skal opfylde kvalitetskravene til drikkevand (drikkevandsbekendtgørelsens bilag 1d) og skal tilledes gennem fosforfilteret.
34. Følgende kvalitets- og kontrolkrav skal overholdes og efterkommes i
svømmesøen:
Parameter

Grænseværdi

Målested

Målehyppighed

Analysekrav

Udførende

Temperatur

≤ 23 °C 1)2)

Alle bassiner 30
cm. under overfladen

Måles

Driftsansvarlig

pH

6-8,51)

Alle bassiner 30
cm. under overfladen

Metodedatablad M051

Driftsansvarlig

Klarhed

Klart. Bunden skal
kunne ses
Må ikke være synlig

Alle bassiner

Sommersæson:
Dagligt
Vintersæson: på
dage, hvor badet
har åben8
Sommersæson:
Dagligt
Vintersæson: på
dage, hvor badet
har åben8
Dagligt

Visuelt

Driftsansvarlig

Sommersæson:
Daglig
Vintersæson: på
dage, hvor badet
har åben8

Visuelt

Driftsansvarlig

Bio- eller oliefilm
samt synlige
urenheder

Alle bassiner
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Parameter

Grænseværdi

Målested

Målehyppighed

Analysekrav

Udførende

Samlet badebelastning
SOMMER

Det daglige antal
badende i svømmesøen må ikke
overstige 400 personer på enkelte
dage og et gennemsnit på 300
personer pr. dag
inden for en uge.

Adgangskontrol

Dagligt og ugentligt, desuden antal
badende på prøveudtagningstidspunktet samt antal
badende på dagen indtil prøveudtagningstidspunktet jf. vilkår
37

Optælling ved
adgangskontrollen

Driftsansvarlig

Børnebassin

Højst 7 børn i bassinet ad gangen
Højst 100 personer
på enkeltdage og
højst 150 personer
pr. uge
Flow gennem fosforfilteret

Bassin

Angives ved
opslag
Optælling ved
adgangskontrollen

Driftsansvarlig

Flowmålere

Iltmætning

Neptunfilter: 1000
m3
Hydrobotanisk+
aquakulturfilter:
(300+370) m3
Vandstanden skal
være op til kanten
af alle bassinerne
80-120 %

Fosfor

Samlet badebelastning
VINTER

Adgangskontrol

På alle åbningsdage.

Udløb fra fosforfilter til aquakulturfilteret

Visuelt

Driftsansvarlig

Aflæsning af
målere

Driftsansvarlig

Alle bassiner

Sommersæson:
Dagligt
Vintersæson: på
dage, hvor badet
har åben8
Sommersæson:
Dagligt
Vintersæson: på
dage, hvor badet
har åben8
Ugentligt

Visuelt

Driftsansvarlig

Alle bassiner

Hver 2. uge5)

Metodedatablad 022

Akkrediteret
laboratorium

≤ 0,01 mg P/L3)

Alle bassiner

Hver 2. uge5)

Metodedatablad M0011

Akkrediteret
laboratorium

Enterokokker

≤ 50 pr. 100 mL

Alle bassiner

Ugentligt5)

Metodeblad
MM0010 eller
MM0013

Akkrediteret
laboratorium

E. Coli

≤ 100 pr. 100 mL

Alle bassiner

Ugentligt5)

Metodeblad
MM0002 eller
MM0004

Akkrediteret
laboratorium

Pseudomonas
aeruginosa

≤ 50 pr. 100 mL

Alle bassiner

Ugentligt5)

Metodeblad
MM0014

Salmonella

Må ikke være påviseligt

Alle bassiner

Metodeblad
MM0008

Virus6
- Adeno
- Noro
- Rota
- Hepatitis A
- Entero

Må ikke være påviseligt

Alle bassiner

Sapovirus6

Må ikke være påviseligt

Bassinet hvor
spildet er sket
samt fra et indløb

Hvis der er fugle
til stede da ugentligt 5) 4)
1) Ved overskridelser af E. coli og
enterokokker
2) Ved opkast og
fækale uheld7
3) Ved >300 badende pr dag7
1)Ved overskridelser af E. coli og
enterokokker
2)ved opkast og
fækaluheld7

Akkrediteret
laboratorium
Akkrediteret
laboratorium

Flowet

Samlet vandmængde

Vandstand
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Driftsansvarlig

DNA/RNAekstraktion
samt PCRanalyse

Statens Serums
Institut

DNA/RNAekstraktion
samt PCRanalyse

Statens Serums
Institut

Parameter

Grænseværdi

Målested

Målehyppighed

Analysekrav

Udførende

Protozoer6
- Giardia
- Cryptosporidium

Må ikke være påviseligt

Alle bassiner

1)Ved overskridelser af E. coli og
enterokokker
2) ved opkast og
fækaluheld7
3) ved > 300 badende pr. dag7

DNA/RNAekstraktion
samt PCRanalyse

Statens Serums
Institut

Noter
1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

Målingen eller prøvetagningen skal foregå ca. 30 cm under vandoverfladen.
Vandet kan enkelte timer eller dage tillades at gå op på 25° C (max 3 på hinanden
følgende dage), men må ikke opvarmes, så temperaturen konstant overskrider 23° C,
da væksten af sygdomsfremkaldende mikroorganismer stiger ved temperaturer over
23° C.
Fosforindholdet bør være så lavt som muligt for at hindre vækst af alger og cyanobakterier. I drikkevand tillades op til 0,15 mg/l, men skal være lavere i svømmesøer. Indholdet kan oplyses af vandværket, og fosfor må om nødvendigt fjernes, før vandet tilføres svømmesøen.
Prøvetagning kun nødvendig, hvis der er fugle til stede.
Prøverne skal udtages om eftermiddagen.
Der forligger ikke grænseværdier for badevandets indhold af virus og protozoer. Indholdet overvåges i forhold til afklaring af smittekilde til evt. sygdomstilfælde i lokalområdet.
Der skal samtidig udtages prøver til undersøgelse for E. coli og enterokokker.
Før badet åbnes for gæster

35. Ved overskridelse af de mikrobiologiske parametre, fosfor og iltmætning
skal prøvefrekvensen sættes op til en gang ugentligt for den overskredne
parameter. Dog skal der ved overskridelse af mikrobiologiske parameter
analyseres for både E. coli, enterokker og pseudomonas. Prøvefrekvensen kan nedsættes igen, når 3 på hinanden følgende prøver ikke viser
overskridelse.
36. Natur og Miljø kan i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed efter begrundet ansøgning eventuelt nedsætte frekvensen af analyserne, hvis det
viser sig at indholdet af en af parametrene er stabilt og væsentligt under
grænseværdien eller øge frekvensen hvis det viser sig, at der er en parameter som har meget varierende værdier og mere end en overskridelse af
grænseværdien. Prøver til bestemmelse af virus og protozoer udtages i
børnebassinet.
37. De dage hvor der udføres egenkontrol ved akkrediteret laboratorie skal
noteres antal badende på prøvetagningstidspunktet samt antal badende
på dagen indtil prøveudtagningstidspunktet, ligesom det skal registres om
bunden kan ses overalt i svømmesøen. Oplysningerne skal fremgå af
analyserapporten og registreres i driftsjournalen sammen med analyseresultaterne.
38. Resultaterne af målinger skal noteres i en drift journal.
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39. Effektiviteten af vandrensningsanlægget på mikroorganismer skal afprøves hver gang der konstateres et uheld samt i forbindelse med omprøve
ved overskridelse af de mikrobiologiske parametre. Ved uheld skal der på
dagen samt de følgende 2 dage efter uheldet, udtages vandprøver før og
efter filteret. Ved overskridelser skal der hurtigst muligt udtages prøver 2
på hinanden følgende dage. Hvis effektiviteten ikke overholder vilkår 39,
kan kommunen sætte krav om supplerende afprøvninger.
Ved mikrobiologiske overskridelser, skal der undersøges for E. Coli og enterokokker. Ved uheld undersøges som anført i vilkår 34.
Hvis fosforindholdet ikke overholdes, kan Natur og Miljø stille krav om op
til 2 målinger af effektiviteten i fosforfilteret.
40. Vandrensningen anses som effektiv, når antallet af indikatororganismer
som minimum reduceres til en tiendedel målt som forskellen mellem indgang og udgang fra det biologiske vandrensningsanlæg. Indikatororganismerne er hhv. E. Coli, Enterokokker og Pseudomonas aeruginosa. Indikatororganismerne som der undersøges for, kan ændres af Natur og
Miljø efter aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed.
41. Der skal mindst 2 gange årligt, jævn fordelt over sommersæsonen, måles
for effektiviteten af vandrensningsanlægget på tidspunkter med badebelastning er over gennemsnittet. Prøverne skal udtages sidst på dagen inden badet lukker. Prøverne fra effektivitetstesten kan indgå i stedet for
den ordinære prøve den pågældende uge. Ved uheld eller ved omprøve,
hvor effektiviteten dokumenteres, kan den pågældende effektivitetstest
indgå i stedet for én af de 2 overfor nævnte effektivitetstest.
42. Effektiviteten skal måles mindst 1 gang i løbet af hver vintersæson, umiddelbart efter den sidste badende har forladt bassinet. Prøverne fra effektivitetstesten kan indgå i stedet for den ordinære prøve den pågældende
måned. Ved uheld eller ved omprøve, hvor effektiviteten dokumenteres,
kan den pågældende effektivitetstest indgår i stedet for den overfor nævnte effektivitetstest.
43. Der skal udtages yderligere prøver til analyse, hvis der er kendskab til, at
syge mennesker har badet i vandet, eller der er mistanke om, at mennesker er blevet syge af at bade i vandet, eller hvis der konstateres rotter i
eller i nærheden af bassinet. I tilfælde af tvivl bør sagen drøftes med Styrelsen for Patientsikkerhed.
44. Forbud mod benyttelse af svømmesøen skal ske, når der er umiddelbar
sundhedsmæssig risiko, dvs. f.eks. ved:
 stop af cirkulationspumper/renseanlæg,
 koncentration af enten Intestinale enterokokker, E. coli, Pseudomonas aeruginosa eller salmonella der overskrider den tilladte grænseværdi (jf. vilkår 34),
 mistanke om væsentlige badegener,
 driftsproblemer med det mikrobiologiske renseanlæg,
 forekomst af smitte, der med sandsynlighed kan henføres til svømmesøen,
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stor risiko for smitte, fx fra opkast og afføring i anlægget, eller hvis der
konstateres rotter i eller i nærheden af svømmesøen,
konstatering af udtalte hygiejniske problemer med anlægges renholdelse eller med de hygiejniske forhold omkring anlægget,
mangelfuld virkning af det biologiske renseanlæg,
uklart vand eller tilstedeværelse af cyanobakterier eller
tilstrømning af overfladevand fra omgivelserne.

45. Der skal foreligge en beredskabsplan for håndtering af forbud mod benyttelse af svømmesøen når der er umiddelbar sundhedsmæssigrisiko jf. vilkår 44.
Beredskabsplanen skal indeholde krav om, at Natur og Miljø straks informeres om hændelser som beskrevet i punkt 44.
Ændringer i Beredskabsplanen skal indsendes til godkendelse hos Natur
og Miljø inden den kan tages i brug.
46. Efter driftsstop af renseanlægget over 24 timer, må svømmesøen kun tages i brug igen, når to på hinanden følgende prøver udtaget på to forskellige dage viser, at vandkvalitetskravene er opfyldt.
Egenkontrol
47. Svømmesøens ejer skal sikre at kvalitets- og kontrolkrav jf. vilkårene 32 til
44 er opfyldt.
Kontrollen med svømmesøens kvalitet jf. vilkår 34 udføres som egenkontrol for svømmesøens ejers regning.
48. Kontrolparametrene i vilkår 34 skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium, i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger (bek. nr. 1770 af 28/11 2020 9) medmindre Natur og Miljø for enkelte parametre har fastsat andet. Byg og Anlæg kan søge om fritagelse for enkelte parametre hvor det er mest hensigtsmæssigt.
49. Der er indsendes en rapport med angivelse af badevandsresultaterne
sammenholdt med antal badende sammenholdt pr. sæson til Sorø kommunens miljøafdeling. Rapporten for sommersæsonen skal indsendes inden d. 1. november og for vintersæsonen inden d. 1. juni hvert år.
50. Resultaterne af analyserne skal sendes til Natur og Miljø og Ruds Vedby
Friluftsbad så snart de foreligger. Laboratoriet skal sende analyseresultaterne til Natur og Miljø på mail badevand@soroe.dk
51. Driftsjournalen med oplysningerne fra egenkontrollen (driftskontrol samt
akkrediterede målinger) skal opbevares i mindst fem år og skal udleveres
til Natur og Miljø efter begæring. Dokumentationen vil endvidere være en
forudsætning for sagsbehandlingen af en forlængelse af dispensationen.
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52. Hvis resultatet af en egenkontrol, som svømmesøens ejer lader udføre,
viser, at vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte
kvalitetskrav i vilkår 34, skal den for anlægget ansvarlige jf. vilkår 18
straks underrette Sorø Kommunes Miljøafdeling på mail badevand@soroe.dk.

Beskrivelse af det ansøgte anlæg
Sorø Kommune Byg og Anlæg har ansøgt om permanent godkendelse af
Ruds Vedby Svømmesø med udvidelse af badesæsonen til at gælde vintersæsonen (d. 1. oktober- d.1. maj). Godkendelsen gives dog kun for en 4-årig
periode.
I foråret 2015 blev det eksisterende Ruds Vedby Friluftsbad, Skolegade 15,
4291 Ruds Vedby ombygget til en svømmesø med offentlig adgang.
Ved ombygningen af friluftsbadet blev de 3 eksisterende bassiner renoveret til
2 bassiner. Udformningen på det dybe bassin blev bibeholdt, mens de to børnebassiner blev ændret til ét lavt bassin og der blev udlagt sand langs kanten i
den lave ende af bassinet. Det eksisterende traditionelle vandrensningsanlæg
med klor blev udskiftet til et anlæg med biologisk vandrensning, hvor filteranlæggene er adskilt fra badebassinerne (et ex situ filteranlæg).
Friluftsbadets udformning efter ombygningen er vist på figur 1 og består af
følgende overordnede dele:
Bassiner:
 25 m bassin (areal: 318 m2 volumen: 814 m3)
 Børnebassin (areal: 79 m2 volumen: 28 m3) med tilhørende sandstrand
(areal: 125 m2).
Filteranlæg:
 Neptunfilter (areal: 100 m2)
 Aquakultur (areal: 74 m2)
 Hydrobotaniskfilter (areal: 60 m2)
 Fosfatfilter (brønd S4. areal 2 m2)
 Pumpebrønde for renset vand S2 og S3
 Pumpebrønde for ubehandlet vand S1 og S5
Tilførsel af drikkevand (spædevand).
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Figur 1. Skitse af svømmesøen samt de tekniske installationer – også vist i
bilag 3

Vandets vej rundet i anlægget
Vandet til 25 m bassinet tilføres bassinet via 3 dyser mod nord og 3 dyser mod
syd. I de nordlige dyser pumpes vand ind fra det hydrobotaniske filter og
aquakulturfilteret via pumpebrønde S3. I pumpebrønd S3 er der indbygget
varmelegemer til opvarmning af vandet. I de 3 sydlige dyser pumpes vand ind
fra neptunfilteret via pumpebrønd S2.
Vandet fra 25 m bassinet opsamles i 5 skimmere hvorfra det løber til aquakulturfilteret. Herfra pumpes en del af vandet op i neptunfilteret via pumpebrønd
S1.
Vandet til børnebassinet tilføres bassinet via 3 kildesten. Vandet pumpes ind
fra neptunfilteret via pumpebrønd S2.
Vandet fra børnebassinet opsamles i 2 skimmere hvorfra det løber til aquakulturfilteret. Herfra pumpes en del af vandet op i neptunfilteret via pumpebrønd
S1.
Hver aften tømmes vandet fra børnebassinet over i aquakulturfilteret via pumpebrønd S5. Hver morgen fyldes børnebassinet med vand fra neptunfilteret
via pumpebrønd S2.
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Fosforindholdet i vandet skal være under 0,01 mg/l for at hindre algevækst.
Derfor cirkuleres en del af vandstrømmen fra det hydrobotaniske filter og
aquakulturfilteret igennem fosforfilteret (S4) via pumpebrønd S3 og tilbage til
det hydrobotaniske filter og aquakulturfilteret.
Spædevand fra en rentvandshane i halbygningen tilføres til det hydrobotaniske filter og aquakulturfilteret via fosforfilteret (S4).
Ved for meget vand i anlægget (f.eks. ved regn eller tilførsel af kølevand) løber det overskydende vand fra en bestemt vandstand automatisk fra det hydrobotaniske filter til et nødoverløb i kloaksystemet foran skolen.
I nedenstående tabel er vandflowet opsummeret. Flowet er det registrerede
flow når pumperne i brønd S2 og S3 er i drift. Pumpernes driftstid pr. 10 min
reguleres automatisk ud fra målingerne af turbiditeten, vandtemperaturen og
lufttemperaturen.
I vintersæsonen kører flowet på normaldriftens laveste niveau.
Anlægsdel

25 m bassin
Børnebassin
Neptunfilter
Aquakultur og
hydrobotanisk
Fosfatfilter

Flow
Normaldrift
m3/t
40-50
20-25
40-50
Ca. 30

Flow v høj
belastning
m3/t
50-60
20-25
40-50
35

Maksimal
flow
m3/t
2x30
28
60
35

5-6

5-6

5-6

Styring
I alle brønde er der vandstandsmålere er der monteret sensorer, der måler
vandstanden i bassinerne. Vandstanden styrer automatisk tilførsel af vand til
bassinerne og tilførsel af spædevand.
I brønd S1 er der monteret sensorer der måler vandtemperatur og vandet
uklarhed (turbiditet). Ligeledes er der tilsluttet en temperaturmåler.
Vandtemperaturen styrer automatisk varmeenheden i brønd S3. Ved en vandtemperatur over 23 C lukkes der automatisk for varmeenheden, og hvis vandtemperaturen overstiger grænseværdien på 25 C, åbnes der automatisk for
tilførsel af koldt spædevand.
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Turbiditeten, vandtemperaturen og lufttemperaturen styrer automatisk vandflowet igennem neptunfilteret via pumperne i brønd S2 og vandflowet igennem
aquakulturfilteret og det hydrobotaniske filter via pumpen i brønd S3.
Vandflowet ind til de 2 bassiner måles med flowmålere i brønd S2 og S3.
Fosfor indholdet stiger ofte efter perioder med længerevarende regn. Hvis
fosforindholdet kommer op over 0,01 mg/l, øges flowet gennem fosforfilteret
manuelt indtil fosforindholdet igen er under 0,01 mg/l.
Løbende overvågning
De automatiske målinger af vandstand, turbiditet, flow, vandtemperatur, lufttemperatur, tilførsel af spædevand gemmes i SRO systemet 2 gange dagligt.
Herfra sendes driftsdata til den Tyske DANA database, som opsamler og deler
driftserfaringer fra en lang række friluftsbade med biologisk rensning. Personalet indtaster løbende badebelastning, vandanalyser mv. i DANA databasen.
DANA databasen drives af det tyske firma Polyplan, som er eksperter i dimensionering og drift af friluftsbade med biologisk vandrensning.
Hvert forår holder friluftsbadets driftspersonale et møde med Polyplans eksperter, hvor driftsdata og -erfaringer fra året før gennemgås og mulige forbedringer drøftes.
Badebelastning
Ruds Vedby Friluftsbad har i perioden 2015-2020 haft et gennemsnitlig antal
badende pr dag på 26-51 og haft fra 94-235 badende pr. dag når der har været størst badebelastning. I 2018 har der været 12 dage, hvor der har været
mere end 100 badende pr. dag, mens der i de øvrige år har været under 10
dage med mere end 100 badende pr dag.
Dispensationens max belastning på 400 badende pr. dag på enkelte dage har
ikke været udnyttet. Friluftsbadet ønsker at fastholde den nuværende dispensation på gennemsnitlig 300 badende pr dag og op til 400 badende på enkelte
dage.
I Tyskland er der gennem en årrække etableret badeanlæg med ex situ biologisk rensning og der er udarbejdet retningslinjer for dimensioneringen af disse
anlæg (FLL). Dette anlæg er dimensioneret på grundlag af denne FLL fra
2011.
Naturstyrelsen har i brevet til Sorø Kommune af 25 juni 2013 tilkendegivet, at
de anser de tyske retningslinjer for beregning af badebelastningen i anlæg
med ex situ biologisk rensning som videnskabeligt underbygget i forhold til
rensning for bakterier.
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Ud fra de tyske retningslinjer kan den maksimale badebelastning for anlægget
i Ruds Vedby beregnes til 437 daglige badegæster, svarende til et vandvolumen på 2 m3 bassinvand pr. badegæst pr. dag. Den begrænsende faktor i
forhold til antallet af badegæster er fosforindholdet, ikke den mikrobielle filtrering.
Beregningen er foretaget med det beregningsværktøj, som følger med retningslinjerne, og ud fra følgende forudsætninger:




Bassin volumen: 842 m3
Antallet af biofiltre: 234 m2 med et flow på mindst 5 m³/døgn/filter
Areal af fosfatfilter: 2 m2

Beregningen er vedlagt i bilag 2.
Badebelastning på ca. 300 badende pr. dag.
Byggeafdelingen ansøger om godkendelse af anlægget, hvor belastningen
begrænses til gennemsnitligt 300 badende pr. dag over en uge, dog med mulighed for på enkelte dage i sæsonen at øge badebelastningen til 400 badende pr. dag i sommersæsonen. Desuden i vintersæsonen 100 badende på enkelte dage og op til 150 badende pr. uge. Derved er det muligt at tilgodese
friluftsbades behov og samtidigt indbygge en ekstra sikkerhed i forhold de tyske retningslinjer.
Håndtering af smitterisiko fra vira og protozoer
Naturstyrelsen gjorde i brevet af 25 juni 2013 Sorø Kommune opmærksom på
at der i sjældne tilfælde kan være risiko for smitte med vira eller protozoer ved
badning i badeanlæg uden klordesinfiktion, men at der ikke foreligger videnskabelig dokumentation for risikoen. På den baggrund udarbejdede Grontmil
(nu Sweco) i 2013 en risikovurdering for smitte med vira og protozoer i
svømmebadsanlæg der kan sammenlignes med biologiske anlæg.
I risikovurderingen fremgår det, at det ikke helt kan udelukkes, at der i en
svømmesø er en lille forøget risiko for smitte med hepatitis A, rotavirus og
giardia i forhold til badning i et veldrevet svømmebad med klor desinfektion.
Risikoen er dog mindre end risikoen ved badning i almindelige søer og
havvand. For norovirus og cryptosporidium er smitterisikoen i en svømmesø,
den samme som ved badning i et veldrevet svømmebad med klor anlæg.
Risikoen for infektioner fra bassinvandet er knyttet til fækale uheld eller opkast
i bassinvandet.
Smitterisikoen kan minimeres, hvis der er blandt driftspersonalet og brugerne
er fokus på følgende:
 Ingen adgang for børn under 3 år og andre personer der bruger ble
 Det maks. antal badende pr. dag skal overholdes.
 Driftspersonale, pædagoger, skolelærer og svømmeinstruktører instrueres i vigtigheden af personlig hygiejne i forbindelse med badning i anlægget.
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I tilfælde af fækale uheld og opkast skal badet lukkes øjeblikkeligt og
holdes lukket i mindst 2 dage.
Ved fækale uheld og opkast i badet gennemføres yderligere følgende:
o Styrelsen for patientsikkerhed informeres om at der har været
et fækalt uheld.
o De opsamlede fækalier eller opkast sendes til analyse for vira
og protozoer og hvis de konstateres ved analysen, aftales information og forholdsregler med styrkelsen for patientsikkerhed
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Sorø Kommunes vurdering og begrundelse for vilkår
Sorø Kommune Byg og Anlæg har ansøgt om permanent godkendelse af
Ruds Vedby Svømmesø med udvidelse af badesæsonen til, at gælde vintersæsonen (d. 1. oktober- d.1. maj). Godkendelsen gives kun for en 4-årig periode. Sorø kommunes miljøafdeling finder ikke, at egenkontrollen og antallet af
effektivitetstest for vandrensningsanlægget er gennemført som beskrevet i
dispensationen fra 2017. Datagrundlaget for de foregående 4 sæsoner kan
derfor ikke danne tilstrækkeligt grundlag for en permanent godkendelse.
Indretning og drift af svømmesø
Vandet i kunstige svømmesøer renses på en grundlæggende anderledes måde end bassinvandet i almindelige svømmebadsanlæg. Minimummængden af
vand pr. daglig badende i den kunstige svømmesø skal sikre, at der er en tilstrækkelig fortynding, da vandet ikke desinficeres.
På baggrund af de tyske retningslinjer for dimensionering af badeanlæg med
biologisk rensning, begrænses det maksimale antal dagligt badende til 400
personer på enkelte dage og 300 personer pr. dag målt som gennemsnit over
en uge i sommersæsonen. Vintersæsonen 100 badende på enkelte dage og
op til 150 badende pr. uge. Adgangsbegrænsningen sikres ved adgangskontrol.
Funktion og virkemåde af dette system er beskrevet ovenfor. Der er ikke fastsat krav til cirkulerende vandmængde pr. time, da cirkulationshastigheden ikke
helt kan sammenlignes med svømmebadsbekendtgørelsens krav i bilag 2,
fordi de biologiske processer tager længere tid. En forceret cirkulation risikerer
at betyde utilstrækkelig tid til de biologiske processer.
Temperaturen i svømmesøen må ikke overskride 23 grader i længere periode,
for at forhindre vækst af sygdoms fremkaldende mikroorganismer som beskrevet i Naturstyrelsens notat.
Børnebassinet skal tømmes dagligt at hindre der opstår anaerobe forhold og
derved mulighed for opformering af pseudomonas.
Hygiejne og rengøring
Vilkår for svømmesøen er fastsat ud fra Svømmebadsbekendtgørelsen, Naturstyrelsens notat om kunstige svømmesøer fra 18. september 2012 samt
Vejledningen om kontrol med svømmebade.
Kvalitets og kontrolkrav til bassinvand
Vilkårene er sat ud fra Svømmebadsbekendtgørelsen, Naturstyrelsens notat
om kunstige svømmesøer fra 18. september 2012, brev fra Naturstyrelsen af
25. juni 2013, mail fra sundstyrelsen d. 7. maj 2015 og brev fra Miljøstyrelsen
af 12. juni 2017 samt Vejledningen om kontrol med svømmebade samt erfaringerne fra de seneste 6 års drift.
For at sikre der altid er 842 m3 vand i bassinerne, skal vandstanden i bassinerne kontrolleres ugentligt.
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Kvaliteten af badevandet i de foregående 6 sæsoner har generelt været tilfredsstillende med kun enkelte overskridelser.
Ved de foregående 4 år er der ikke registeret badende i bassinerne på de fleste prøvetagningstidspunkter. Desuden har ikke været registeret antallet badende indtil prøvetagningstidspunktet. Der kan derfor ikke drages en entydig
sammenhæng mellem antallet af badende og vandkvaliteten for de mikrobiologiske parametre.
Effektivitetstest
Effektiviteten af vandrensningsanlægget kan kun konstateres i tilfælde af bakterieindhold i vandet. Der er derfor indsat vilkår som sikrer, at det ved uheld
bliver muligt at vurdere effekten af vandrensningsanlægget, ved at der udtages prøver dagligt i 3 dage. Desuden er der sat vilkår om, at effektiviteten af
vandrensningsanlægget testes på dage med badende over gennemsnittet
f.eks. over 50 badende i sommersæsonen og efter sidste badende fra forladt
bassin i vintersæsonen. Disse vilkår er stillet dels for at sandsynliggøre, at der
er tilstrækkelig mængde af mikroorganismer på prøvetagningstidspunktet til at
dokumentere effektiviteten af vandrensningen. Dels for at se om der er en
sammenhæng mellem antallet af badende og badevandskvaliteten. Hvis effektiviteten dokumenteres i forbindelse med uheld eller omprøve kan disse prøver
indgå i stedet for én af de i vilkår 41 eller 42 anførte test, så længe det sikres,
at effektiviteten af vandrensningsanlægget testes minimum 2 og 3 gange i
løbet af henholdsvis vinter- og sommersæson.
Pseudomonas
I 2017 var der 7 prøvetagningsdage, hvor der var overskridelser af pseudomonas. Årsagen til den første overskridelse var stillestående vand i et drænrør
fra aquakulturen til brønd S3. Røret blev efterfølgende afblændet. Ved de efterfølgende overskridelser af pseudomonas var årsagen, at en af brøndene
der blev brugt, når børnebassinet tømmes, indeholdt ildelugtende sort sand.
Efterfølgende er frekvensen for tømning af denne brønd sat op.
I 2018 var der 6 prøvetagningsdage, hvor der var overskridelser med pseudomonas. Årsagen var at børnebassinet ikke blev tømt hver nat i den periode.
Driften blev herefter ændret, så børnebassinet altid tømmes om natten. Tilstrømning af overfladevand til brønd S3 ved kraftig nedbør kan være årsagen
til nogle af hændelserne med forhøjet pseudomonas.
I 2019 var der en overskridelse med pseudomonas i starten af sæsonen, som
vurderes at skyldes at brønd 3 ikke kunne tømmes helt eller tilstrømning af
overfladevand til brønden, som følge af kraftig nedbør. I 2020 er der igen en
overskridelse af pseudomonas, hvor der vurderes at årsagen var overfladvand
til brønd 3. Brønden er efterfølgende blevet hævet, for at forebygge tilstrøm19

ning af overfladevand. På baggrund af resultaterne af pseudomonas i badevandet de fire foregående sæsoner fastholdes den foregående prøvetagningshyppigheden i godkendelsen.
E. coli og enterokker
I 2017 var der 2 overskridelser af E. coli i 2017 og en enkelt overskridelse af
E. coli i 2018. Desuden var der 2 dage overskridelser for både E. coli, enterokker og pseudomonas i børnebassinet i 2019. Før badesæson 2020 blev
der i præprøverne konstateret overskridelse af E. coli, som stammende fra en
kats ekskrementer i børnebassinet. På baggrund af resultaterne af pseudomonas i badevandet de fire foregående sæsoner fastholdes den foregående
prøvetagningshyppigheden i godkendelsen.
Vira og protozoer
Der har kun været konstateret et tilfælde med vira, hvilket var i forbindelse
med fund af ekskrementer fra en kat i 2015. Der har ikke været konstateret
protozoer i badevandet i badesæsonerne 2015 og 2016. På baggrund af sæsonerne 2015 og 2016 blev frekvensen af måling af vira og protozoer nedsat
fra ugentligt til undersøgelse, hvis der konstateres overskridelse af E. coli i
badevandet, ved opkast eller fækaluheld og ved over 300 badegæster i dispensationen i 2017.
Der har ikke været undersøgt for protozoer eller vira i de forgangene fire sæsonen. Det er derfor ikke muligt at vurdere om der skal ænders i vilkårene for
undersøgelse af protozoer eller vira. Derfor fastholdes målehyppigheden for
vira og protozoer.
Målingerne for vira og protozoer kan udføres af Statens Serum Institut. Samtidigt gennemføres en overvågning af vandbårne sygdomsudbrud i lokalområdet. Den indsamlede viden kan på sigt herefter anvendes til at udarbejde et
kontrolprogram for virus og protozoer med operationelle grænseværdier.
Fosfor og iltmætning
I de forgangene 6 sæsoner har der været, bortset fra 2018, været få overskridelser af fosfor. I 2018 var der op til 7 overskridelser af fosfor. Årsagen til de
høje værdier af fosfor i 2018 var tilførsel af spædevand for at afkøle badevandet idet det var en ekstraordinær varm sommer. Alle målinger af iltmætningen
har overholdt grænseværdien.
Sorø Kommune vurderer, at en prøvefrekvens på en gang hver anden uge for
fosfor og iltmætning vil give god sikkerhed for at vandkvaliteten er i orden.
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Indretning og drift af vandbehandlingsanlægget
Vilkårene er sat ud fra Svømmebadsbekendtgørelsen, Naturstyrelsens notat
om kunstige svømmesøer fra 18. september 2012 samt Vejledningen om kontrol med svømmebade.
Kontrol
Vilkårene er sat ud fra Svømmebadsbekendtgørelsen, Naturstyrelsens notat
om kunstige svømmesøer fra 18. september 2012, brev fra Naturstyrelsen af
25. juni 2013, mail fra sundhedsstyrelsen fra 7. maj 2015, Miljøstyrelsens breve af 12. juni 2017 og 7. juli 2022 samt vejledningen om kontrol med svømmebade.
Høring og udtalelser
Udkast til den 4-årige godkendelse er d. 31. marts 2021 er sendt til udtalelse
hos
 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
 Styrelsen for Patientsikkerhed
Og til information til
 Sorø Kommune, Fagcenter for Teknik Miljø og Drift, Team Byg og Anlæg, byggesagkyndige@soroe.dk
 Morten Asp Hansen, SWECO, mortenasp.hansen@sweco.dk
Miljøstyrelsen er d. 7. juli 2022 kommet med deres bemærkninger. Miljøstyrelsens bemærkninger er indarbejdet i vilkårene.

Lovgrundlag
Afgørelsen
Afgørelsen omfatter forsat drift af den eksisterende svømmesø. Vilkårene i
afgørelsen er stillet ud fra vilkår defineret i svømmebadsbekendtgørelsen, Naturstyrelsens notat om kunstige svømmesøer fra 18. september 2012, brev fra
Naturstyrelsen af 25. juni 2013, brev fra Miljøstyrelsen af 12. juni 2017 og 6.
juli 2022 og afgørelse fra Miljøministeriet af 5. juli 2022 samt Vejledningen om
kontrol med svømmebade.
Tilsyn med virksomheden
Sorø Kommune er tilsynsmyndighed, og har ret til på ethvert tidspunkt at kontrollere, at vilkårene i den 4-årige godkendelse er overholdt.
Klage og søgsmål
Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen, jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven.
Offentliggørelse af godkendelsen
Sorø Kommune har underrettet følgende om afgørelsen:
o Sorø Kommune driftsafdelingen, ejer af Ruds Vedby Friluftsbad
o Rådgiver SWECO [mortenasp.hansen@sweco.dk]
o styrkelsen for patientsikkerhed [stps@stps.dk]
o Miljøstyrelsen, [mst@mst.dk]
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Godkendelsen offentliggøres på Sorø Kommunes hjemmeside tirsdag den 26. juli
2022.

Med venlig hilsen

Christian Holt
Dyrlæge
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Bilag 1
Krav til infotavle
Baderegler iht. vejledning om kontrol med svømmebade samt Naturstyrelsens
skærpede krav til svømmesøer
1.

Info om, at denne svømmesø renses ved biologiske metoder. Vandet
bliver ikke desinficeret, og der er derfor forhøjet infektionsrisiko forbundet med at bade i svømmesøen

2.

Info om at svømmesøen højst må benyttes af 400 personer om dagen,
men højst 300 i gennemsnit pr. åbningsdag

3.

Af hensyn til hygiejnen må følgende ikke benytte svømmesøen:
 Børn under 3 år (blebørn) og andre personer der bruger ble
 Mennesker med smitsomme sygdomme eller sår (eksempelvis diarresygdomme, forkølelse, ondt i halsen, øjenbetændelse, ørebetændelse, ringorm og betændelse i huden)
 Hunde og andre dyr

4.

Mennesker med nedsat immunforsvar bør ikke benytte svømmesøen på
grund af forhøjet infektionsrisiko.

5.

Personer med fodvorter eller fodsvamp må kun benytte badeanlægget,
såfremt de er under behandling for den pågældende sygdom.

6.

Toilet skal benyttes inden afvaskningen.

7.

Anvendelse af badebassiner må kun finde sted efter omhyggelig indsæbning af hele kroppen og efterfølgende brusebad uden badetøj på.
Anvendte hudlotion, hårspray og lignende skal på samme måde afvaskes før anvendelse af svømmesøen.

8.

Efter toiletbesøg skal der foretages afvaskning på ny.

9.

Anvendt badebeklædning skal være ren.

10.

Udendørs fodtøj må ikke bruges på barfodsarealer.

11.

Der må ikke medbringes madvarer eller henkastes affald i eller i nærheden af svømmesøen.

Ved svømmebade med sauna
12. Efter brug af sauna skal der igen foretages afvaskning uden badetøj på
før badning i bassinerne.
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Bilag 2
Beregning af badebelastning
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Bilag 3
Oversigtstegning af svømmesøen
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