
 
 
 
OK A.M.B.A. 
Åhave Parkvej 11 
8260 Viby J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilslutningstilladelse 
Til Lindved, OK Vaskehal v. OK a.m.b.a, Skanderborgvej 1, 7100 Vejle, matrikel nr. 2T, 
Sindbjerglund, Sindbjerg til afledning af spildevand til Hedensted Spildevand A/S’s kloak-
system. 
 
Tilladelsen omfatter spildevand fra vaske- og tankanlæg. 
 
Nedsivning af regn- og overfladevand i regnbed er reguleret af selvstændig tilladelse da-
teret den 22. juni 2022 
 
Forudsætningerne for tilladelsen ses i afsnittet Grundlaget på side 6. 

Sammendrag 
OK a.m.b.a har den 18-06-2021 søgt om tilslutningstilladelse til afledning af spildevand 
fra et svanemærket vaskeanlæg samt tankanlæg fra Lindved, OK Vaskehal v. OK 
a.m.b.a, Skanderborgvej 1, 7100 Vejle til Hedensted Spildevand A/S´ s kloaksystem. 

Begrundelse 
Det er Hedensted Kommunes vurdering, at tilslutningen af spildevandet til kloaksystemet 
kan ske uden negativ påvirkning af kloaksystemet, recipient, rensningsanlæg eller dertil 
knyttet personale. 

Kommunens afgørelse 
Hedensted Kommune meddeler efter miljøbeskyttelseslovens1 § 28 stk. 3.tilladelse til 
Lindved, OK Vaskehal v. OK a.m.b.a, Skanderborgvej 1, 7100 Vejle til tilslutning af spil-
devand til Hedensted Spildevand A/S’s kloaksystem på følgende vilkår: 
 
 

Generelle vilkår 
1) Tilslutningstilladelsen omfatter afledning af følgende typer spildevand fra virksomhe-

den: 

a) Spildevand fra vaskehal med tilhørende forvaskepladser på 25 m2, som afleder via 
biologisk rensning. 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse 
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b) Spildevand fra tankplads, påfyldningsplads og tankbrønd, som afleder via olieud-
skiller. 

2) Et eksemplar af tilladelsen skal findes på adressen og være tilgængelig og kendt af 
den driftsansvarlige. 

3) En opdateret kloakplan skal findes på adressen og være tilgængelig for den 
driftsansvarlige. 

4) Den driftsansvarlige skal underrette Hedensted Spildevand A/S (tlf. 70 20 57 66), så-
fremt der sker uheld eller driftsforstyrrelser, hvor der er fare for forurening med ke-
mikalier eller farlige stoffer. Ved akutte uheld alarmeres beredskabet på tlf.: 112. 

 
Indretning 
5) Spildevandet fra vaskeanlægget skal ledes gennem internt biologisk renseanlæg før 

det ledes til spildevandsselskabets spildevandsledning.  

6) Forvaskepladsen skal have tæt belægning og skal indrettes, så der ikke kan løbe 
overfladevand til eller fra pladsen fra de omkringliggende arealer. 

7) Rengørings- og vaskemidler skal opbevares i egnede beholdere, som skal placeres på 
en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagsplad-
sen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og 
uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal 
kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed, der opbevares. 

8) Vaskehallen skal have tælleværk til registrering af antal vaskede biler, eller antal va-
skede biler skal kunne registreres på anden måde. 

9) Der skal være monteret separat vandmåler til måling af vandforbrug til hele vaske-
hallen, inkl. forbrug til rengøring.  

10) Det skal være muligt at udtage en stikprøve af det rensede spildevand i en frit fal-
dende vandstråle, før afledning til spildevandsledningen. 

 
Drift 
11) Virksomheden skal sikre, at vaskeanlægget tilses, drives og vedligeholdes efter leve-

randørens anvisninger.  

12) Væsentlige ændringer i antal vaskede biler eller vandforbrug skal aftales med Heden-
sted Kommune. 

13) Virksomheden må ikke anvende vaskemidler eller rengøringsmidler, der indeholder A- 
eller B-stoffer og procentdelen af ikke-vurderede stoffer må ikke være større end 1 
%. 

14) Sandfangsbrønden til det biologiske renseanlæg skal tømmes og bundsuges, når den 
er 50 % fuld.  

15) Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i anlæggene, 
skal disse udbedres inden fortsat brug. Hedensted Kommune skal straks underrettes 
om det konstaterede og inden tiltag til udbedringer iværksættes. 
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Emissioner 
16) Spildevandet skal ved afledning til Hedensted Spildevand A/S´ spildevandsledning 

overholde følgende grænseværdier. Parameter nr. 1,2 og 9 skal overholdes fra 
tankanlægget. Parameter nr. 1-9 skal overholdes fra vaskeanlægget. Parameter nr. 3 
er der ingen nuværende miljømæssige begrundelser for at analysere, og derfor er det 
ikke omfattet af overholdelse af grænseværdierne, på nuværende tidspunkt. 
 

 Parameter Koncentrationskrav Mængdekrav 3) Analysemetoder1) 

  Enhed Grænse-
værdi 

Enhed Grænse-
værdi 

 

1 Temperatur o C Max. 35    
Min. 6,5 2 pH 
Maks. 9,0 

  DS/EN ISO 10523 

3 Suspenderet 
stof 

mg/l 500 g/vask 75 DS/EN 872 (seneste 
udgave) eller Referen-
celaboratoriets gæl-
dende metodeblad. 

4 Cadmium μg/l  
 

3 mg/vask 0,45 

5 Kobber μg/l  500 
1002) 

mg/vask 75 
152) 

6 Bly μg/l  100 mg/vask 15 
7 Zink μg/l  3000 mg/vask 450 

Analysemetode må 
maks. have en detek-
tionsgrænse på 1/10 
af kravværdi. Metalop-
lukning efter DS 259 
eller DS/EN ISO 
15587-2 samt Refe-
rencelaboratoriets 
gældende metodeblad 

8 DEHP μg/l  872) mg/vask 132) Som slampakke (MST 
1997) modificeret til 
spildevandsprøver 

9 Mineralsk 
olie 

mg/l 20 g/vask 3  DS/R 209 (modifice-
ret) 

 
1Analysemetoderne skal være i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 2362 af 26. november 2021 om 
kvalitetskrav til miljømålinger. 
2Tilsigtet værdi som udtryk for det langsigtede mål 
3 Gælder kun for analyser fra vaskeanlægget. 

Tilsyn og kontrol 
17) Til kontrol af at grænseværdierne overholdes, skal virksomheden det første år lade 

udtage en repræsentativ stikprøve fra det biologiske renseanlæg inden overløbet til 
spildevandsledningen. Stikprøven skal udtages ved spidsbelastning, og gerne i vinter-
perioden. Vandforbrug og antal vaskede biler skal registreres i perioden omkring må-
lingen. Spildevandet skal analyseres for de parametre, der fremgår af vilkår 16. 

18) Såfremt spildevandet fra vaskeanlægget ikke kan overholde koncentrationskrav i vil-
kår 16, skal mængdekravet for den aktuelle parameter overholdes. 

19) Prøvetagning må tidligst gennemføres 8 uger efter tømning af sandfang. 

20) Hedensted Kommune kan herefter ved begrundet mistanke kræve, at virksomheden 
udtager spildevandsprøver til dokumentation for at grænseværdierne i vilkår 16 er 
opfyldt.  

21) Prøver skal udtages af et akkrediteret firma og analyseres på et akkrediteret labora-
torium. Analyseresultatet skal fremsendes til Hedensted Kommune umiddelbart efter 
resultaterne foreligger. 
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22) Hvis en emissionsværdi i en spildevandsprøve overskrides, skal virksomheden inden 
for én måned lade udtage endnu en prøve til analyse for den eller de parametre, hvor 
emissionsværdierne er overskredet. Hvis den supplerende analyse viser, at emis-
sionsværdierne er overholdt, anses vilkår 16 for overholdt. 

23) Hvis den supplerende prøve viser overskridelser af emissionsværdierne, skal virksom-
heden umiddelbart underrette Hedensted Kommune og selv straks forsøge at af-
hjælpe problemet. Virksomheden skal senest en måned efter fremsende en redegø-
relse til kommunen, som forklarer overskridelsen. Redegørelsen skal også indeholde 
en handleplan for nedbringelsen af belastningen.  

24) Udgifter til prøvetagning og analyser afholdes af virksomheden.  

25) Virksomheden skal kunne forevise dokumentation for:  
 
a. Antal vaskede biler /år  
b. Det årlige forbrug af vand og vaske- og rengøringsmidler 
c. Bortskaffede mængder affald fra udskilleranlæg og sandfang samt tidspunkt for 
tømning  
d. Datablade for vaske- og rengøringsmidler 
e. Evt. Fejl/mangler og udførte reparationer 
 
Oplysningerne skal forevises Hedensted Kommune på forlangende og opbevares i 
minimum 5 år.  

Øvrige bemærkninger 
Virksomhedens olie- og benzinudskiller med sandfang fra tankanlægget og sandfang fra 
vaskeanlægget tilmeldes Hedensted Kommunes tømningsordning for olie- og benzinud-
skillere med tilhørende sandfang, jf. Hedensted Kommunes regulativ for erhvervsaffald. 
Ordningen administreres af Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS), Vejlbyvej 21, 
7000 Fredericia. 
Der kan jf. affaldsaktørbekendtgørelsens § 13 søges om fritagelse for benyttelsespligten 
for den kommunale tømningsordning. 
 
Afløb fra påfyldningspladsen, tankbrønd og tankpladsen er reguleret efter bestemmel-
serne i Benzinstationsbekendtgørelsen. Indretning, drift og kontrol af disse skal ske i 
overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen.  
 
Virksomheden er endvidere omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen, bekendtgørelse 
om miljøtilsyn og bekendtgørelse om brugerbetaling. 
 
Alle planlagte ændringer i indretning og drift af virksomheden med indflydelse på spilde-
vandsafledningerne skal, inden ændringen foretages, anmeldes til Hedensted Kommune. 
 
Hedensted Kommune kan i henhold til § 30 i miljøbeskyttelsesloven ændre vilkår fastsat i 
denne tilslutningstilladelse, hvis vilkårene anses for utilstrækkelige og forhold i recipient, 
på renseanlæg, i kloaknet eller renere teknologi på området taler herfor. Eventuelle vil-
kårsændringer vil i så fald blive meddelt som påbud, og der vil være klageadgang. 

Offentliggørelse  
Afgørelsen offentliggøres på Hedensted Kommunes hjemmeside www.hedensted.dk 
under Offentliggørelser/Spildevandstilladelser den 8. november 2022. 

Klagevejledning 
Klagevejledning er vedlagt som bilag 1 

http://www.hedensted.dk/
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Med venlig hilsen 
 
 
Thomas Bundgaard 
Ingeniør 
 
 
Kopimodtagere: 

 Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, Randers, cvr. 37105562 
og p-nr. 1020864415 

 Danmarks Naturfredningsforening, cvr. 60804214 og p-nr. 1002121278 
 Friluftsrådet, cvr. 56230718 og p-nr. 1003112789 
 Naturstyrelsen, cvr. 33157274 og p-nr. 1016318600 
 Hedensted Spildevand A/S, cvr. 32658210 og p-nr. 1015724095 
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Grundlaget for tilladelsen 

Lovgrundlag 
 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om lov om miljøbe-

skyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) 
 Bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v. efter mil-

jøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen) 
 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006 – Tilslutningsvejledningen. 
 Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etable-

ring og drift af autoværksteder m.v.  
 Bekendtgørelse nr. 1254 af 23. november 2019 om forebyggelse af forurening af 

jord, grundvand og overfladevand fra benzin- og dieselsalgsanlæg 
 Bekendtgørelse nr. 2362 af 26. november 2021 om kvalitetskrav til miljømålinger. 
 Hedensted Kommunes regulativ for erhvervsaffald, dateret 1. juli 2013 
 Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets bekendtgørelse nr. 938 af 20. juni 2022 

om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. 

Øvrigt baggrundsmateriale 
 Paradigmer for tilslutningstilladelser af spildevand til spildevandskloak for bilva-

skehaller og vaskehaller, (Miljøstyrelsen, vejledning nr. 42, januar 2020) 
 Miljøprojekt nr. 537, Bilvaskehaller, Miljøstyrelsen 2000 
 Miljøprojekt nr. 876, Bilvask, Miljøstyrelsen 2004 

Sagsakter 
 18. juni 2021 

o Ansøgning 
 21. juni 2021 

o Spildevandsteknisk beskrivelse 
o Ledningsplan 
o Driftsoplysninger 

 5. juli 2021 
o Datablad for Neutraspin olieudskiller 
o Koteplan 
o Eksempel på dimensionering af olieudskiller 

 8. september 2022 
o Supplerende oplysninger herunder specificering af anlægstype 

Ansøger 
OK a.m.b.a 
Åhave Parkvej 11 
8260 Viby J 

Virksomhedens navn 
Lindved, OK Vaskehal v. OK a.m.b.a 
Skanderborgvej 1 
7100 Vejle 
CVR-nr.: 39170418 

Beliggenhed/planforhold 
Virksomheden er beliggende på Skanderborgvej 1, 7100 Vejle. Arealet er omfattet af 
kommuneplanramme 7.T.09 og lokalplan 1100. Området er udlagt til teknisk anlæg, og 
har zonestatus som landzone.  
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Området er spildevandskloakeret, spildevandet fra ejendommen ledes til Hedensted Spil-
devand A/S spildevandsledning. Spildevandsledningen fører til Åle Renseanlæg på Gu-
denåvej 23, 7160 Tørring. Efter rensning her ledes spildevandet ud i Gudenåen. 
Regn- og overfladevandet skal håndteres på egen grund, ifølge tilladelse givet d. 22. juni 
2022. 
 
Der etableres en OK-tankstation og en OK svanemærket vaskehal på ejendommen. Va-
skehallen er indrettet således, at den kun kan vaske, når porten er lukket. Driftstiden er 
kl. 7-22. 
 
Vurdering 
Vaskehallen er placeret således at autoværkstedsbekendtgørelsens afstandskrav og drift-
stider kan overholdes.  
Det er vores vurdering, at virksomheden kan etableres på stedet. 
 

Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering 

Indretning og drift 

Virksomheden afleder processpildevand fra henholdsvis svanemærket bilvaskehal, forva-
skeplads, tankplads, tankbrønd og påfyldningsplads til Hedensted Spildevands spilde-
vandsledning.  
 
Afledning af regn- og overfladevand sker via nedsivning i regnbed. Dette er reguleret af 
selvstændig tilladelse.  
 
Der afledes ikke sanitært spildevand fra ejendommen. 
 
Spildevand fra bilvaskehal og forvaskeplads ledes gennem et biologisk renseanlæg inden 
tilslutning til Hedensted Spildevand A/S´ spildevandsledning.  
Spildevand fra tankplads og påfyldningsplads ledes gennem sandfang og olieudskiller in-
den tilslutning til spildevandsledning. 
 
Bilvaskehal og forvaskeplads 
Vaskehallen etableres med et svanemærket bilvaskeanlæg af roll-over typen, hvor bilen 
placeres i anlægget og anlægget kører frem og tilbage under udførelsen af vaskepro-
grammerne. Anlægget er beregnet til fuldautomatisk vask og tørring af person- og vare-
biler. Ifølge ansøger er vaskehallen indrettet således, at den kun kan vaske, når porten 
er lukket. 
Vaskehallen etableres med biologisk rense- og recirkulationsanlæg af typen BioClassic. 
 
På forvaskepladsen foretages manuel forvask af biler med vand og børste.  
 
Anlægget bruger gennemsnitligt ca. 40 liter vand pr. vask inkl. manuel forvask og rengø-
ring af vaskehal.  
 
Der bliver etableret vandmålere på vandforbruget af rent vand til vaskeprocesser. 
Det forventes, at der samlet bliver vasket op til ca. 18.000 biler pr. år i vaskehallen. 
 
Biologisk renseanlæg 
Spildevand fra begge haller ledes gennem et biologisk renseanlæg af typen BioClassic. 
Systemet er baseret på en biokemisk omdannelse af spildevandets indholdsstoffer, der 
virker som næring for mikroorganismer. Ved tilførsel af store mængder ilt optages stof-
ferne af bakterierne i biobrønden. 
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Systemet består af sandfangsbrønd på 10 m³, en biobrønd på 10 m³, en separatortank 
og en tank for renset vand.  
 
Spildevandet fra vaskeanlægget løber til sandfangsbrønd, og videre herfra løber vandet 
til biobrønd. Fra bunden af biobrønden pumpes vandet til separatortanken, hvor flydes-
lam frasepareres. Fra separatortanken ledes vandet, frit faldende, til en tank for renset 
spildevand. Det rensede spildevand bruges til vask i vaskeanlægget suppleret med vand-
værksvand til slutskyl. Vandværksvandet til slutskyl tjener samtidig det formål, at er-
statte det vand, der forsvinder fra systemet ved fordampning og vedhæftning på bilerne. 
Gennemsnitligt forsvinder der 14 l pr. vask. 
 
Fra tanken med renset spildevand er der overløb til kloaksystemet. Der kan således kun 
udledes biologisk renset vand til kloaksystemet. 
 
Tank- og påfyldningsplads 
Der er en overdækket tankplads, afløb fra pladsen er ført til sandfang og olieudskiller 
med alarm. Der er endvidere afløb fra påfyldningsplads samt fra tankbrønden, dette le-
des via samme sandfang og olie- og benzinudskiller som tankpladsen. 
 
Der er fremsendt dimensionering af olie- og benzinudskiller og sandfang. 
 
Der er etableret en olie- og benzinudskiller NeutraSPIN type 6 l/s med 600 l integreret 
sandfang og 1092 l olieopsamlingskapacitet. 
 
Vurdering 
Der udledes kun biologisk renset spildevand til offentligt kloaksystem, hvorfor der ikke er 
stillet krav om etablering af olie- og benzinudskiller i forbindelse med vaskehallen.  
Da virksomheden anvender et biologisk vandrensesystem, hvor vandet recirkuleres i va-
skehallen, nedbringes forbruget af rent vand pr. bilvask fra 150 liter til 25-30 liter. Det er 
vores vurdering, at virksomhedens reducerede brug af rent vand pr. bilvask, er et udtryk 
for BAT (Best available techniques). 
 
Det vurderes, at olieudskiller og sandfang tilhørende tankanlægget har tilstrækkelig ka-
pacitet.  
 
Der skal være mulighed for at udtage repræsentative stikprøver fra en faldende stråle in-
den afledning til spildevandsledningen. Det stilles der vilkår om. 
Vilkåret anses for at kunne opfyldes, idet der for vaskeanlægget er prøvetagningsmulig-
hed ved den faldende vandstråle, hvor vandet ledes fra separatortanken til rentvandstan-
ken. Der er etableret en olie- og benzinudskiller med mulighed for prøveudtagning i for-
bindelse med tankanlægget. 
 
 
Spildevandets sammensætning  
 
Det forventes, at vaskehallen gennemfører 18.000 vask pr. år, og at den samlede årlige 
spildevandsmængde til spildevandsledningen udgør 488 m³.  
 
Fra et miljømæssigt perspektiv er den væsentligste påvirkning, fra en bilvaskehal, spilde-
vand. Hvor meget forurening bilvaskehallen påvirker miljøet med, er afhængigt af, hvor-
dan vaskehallen drives. 
 
Kilderne til indholdsstofferne i spildevand fra vaskehaller kan opdeles i følgende hoved-
grupper: 

 Bilvaskekemikalier (både til vask af bil og rengøring af hal) 
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 Biler (afsmitning/korrosion fra komponenter samt snavs, der stammer fra atmos-
færisk nedfald og vejbelægning) 

 Vaskeanlæg og –hal (afsmitning/korrosion fra anlæg og bygninger)   
 
Vaskemidler 
Vaskeanlægget anvender WashTec Svanemærkede vaskemidler. Forbruget er udregnet 
ud fra 18.000 vask pr. år. 
 

Produkt Funktion Årligt forbrug i liter 
WashTec skum svanemær-
ket  

Skum forvask 180 

WashTec Shampoo 
svanemærket 

Shampoo til bilvask 198 

WashTec insektrens svane-
mærket 

Insektrens 90 

WashTecs fælgrens svane-
mærket 

Fælgrens 90 

WashTec tørrehjælp 
svanemærket 

Skyllevoks tørrehjælp 180 

WashTec voks svanemær-
ket 

Voksbehandling 90 

WashTec polering svane-
mærket 

Poleringsmiddel 180 

WashTec shampoo til span-
devask svanemærket 

Sæbe til manuel forvask 36 

 
Forbruget af vaskemidler er beregnet på grundlag af maskinens gennemsnitlige dosering 
og i forhold til andel af valgte vaskeprogrammer. Sikkerhedsdatablade på anvendte va-
skekemikalier opbevares på anlægget. 
 
De anvendte vaskemidler er enten Svanemærket eller er uden indhold af A- og B-stoffer. 
Skum og shampoo produkterne indeholder <1 % konserveringsmiddel. 
 
Rengøring 
Vaskehallen rengøres 15-20 gange årligt, med brug af højtryksrenser og nedenstående 
produkter. Herudover rengøres vaskehallen ved spuling med vandslange efter behov. 
 

Produktnavn Funktion Årligt forbrug i liter 
Lensitil Top eller Prelavan 
Swan 

Rengøringsmiddel 40 

Superkalk eller Fortex Plus Afkalkningsmiddel 40 
 
Alle produkter er enten Svanemærkede eller fremstillet uden indhold af A- og B-stoffer. 

ABC – vurdering af produkter anvendt i vaskehaller:  

I Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006 er der opstillet krav til indhold af organiske stof-
fer i spildevand. Stofferne inddeles i A, B og C. 
 
A-stoffer omfatter stoffer, der potentielt kan medføre uhelbredelige skadevirkninger over 
for mennesker, og/eller stoffer der ikke er let nedbrydelige, og som samtidig har høj gif-
tighed over for vandlevende organismer. A-stoffer betegnes som uønsket i spildevand.  
B-stoffer omfatter stoffer, der ikke er let nedbrydelige, og samtidig har en middel akut 
giftighed over for vandlevende organismer eller er potentielt bioakkumulerbare.  
C-stoffer består af de resterende stoffer, det vil sige stoffer, der hverken er omfattet af 
liste A eller liste B. 
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Ikke vurderede-stoffer er stoffer, som ikke kan vurderes på grund af manglende data. 
Ikke vurderede stoffer kan derfor potentielt være A- eller B-stoffer. 
 
På den baggrund stiller Hedensted Kommune vilkår til udledning spildevandet. 
 
Vurdering 
Virksomheden har oplyst, at de produkter, der anvendes i vaskeanlægget er svanemær-
kede.  
Kriterierne for det danske miljømærke Svanen har en generel metode til at håndtere mil-
jøfarlige stoffer på gennem en række krav. Summen af disse krav betyder, at miljømær-
kede produkter uden problemer kan udledes sammen med spildevandet. Konserverings-
midler vil pga. deres funktion normalt være klassificerede som miljøfarlige. Stofferne ind-
går i produkterne i en meget lille mængde, som ikke giver problemer i forhold til miljøfar-
lighed på grund af kravene til dokumentation i Svanemærkningen. 
Det betyder, at produkterne udelukkende indeholder C-stoffer, bortset fra konserverings-
midler (A-stoffer) og andre stoffer, hvor der er < 1 % af stoffet i produktet. Det vurde-
res, på nuværende tidspunkt ikke at være muligt at substituere disse konserveringsmid-
ler. 
 
Et af de steder hvor det er muligt, som ejer af en vaskehal, at foretage et aktivt valg 
med positiv effekt for miljøet, er i forbindelse med valg af bilvaskekemikalier - her tæn-
kes både på dem til vask af bil og rengøring af vaskehallen. De mest miljørigtige bilva-
skemidler på markedet er mærket med EU-blomsten eller Svanemærket, som virksomhe-
den har valgt at anvende. 
 
Kravet om, at der ikke må anvendes produkter, der indeholder A- eller B-stoffer og at 
procentdelen af ikke-vurderede stoffer i produkterne, ikke må være >1 %, anses for op-
fyldt, når virksomheden anvender Svanemærkede produkter. Der er derfor ikke gennem-
ført en ABC-vurdering af stofferne. 
 

Emissioner 

Metaller: 
Jf. miljøstyrelsens miljøprojekter om bilvaskehaller har forsøg vist, at koncentrationerne 
af sølv, chrom, kobber, nikkel og kviksølv er lavere end det, som 
miljøstyrelsen har sat som vejledende grænseværdier. Det er således ikke på disse stof-
fer den største fokus skal være. Derimod blev der, ved de selvsamme forsøg, vist perio-
devise overskridelser, på tungmetallerne bly, zink og cadmium. Derfor er det relevant at 
være opmærksom på disse tungmetaller ved prøvetagning af spildevandet fra vaskehal-
len. Overskridelserne fra bly, zink og mineralsk olie har muligvis en sammenhæng med 
rengøring af vaskehallen, dette var ikke entydigt. 
For at få et billede af udledningen af spildevand fra vaskehaller, er der stillet krav om, at 
der skal måles for fire metaller. Der er taget udgangspunkt i de metaller der oftest har 
vist at give problemer (bly, zink og cadmium). Der er desuden stillet krav om måling af 
kobber, da det er et stof, hvor man arbejder med en tilsigtet værdi, og hvor der forven-
teligt ikke vil være en overskridelse af grænseværdien. 
 
Mineralsk olie: 
Mineralsk olie er fastsat som et A-stof. I henhold til vejledningen om industrispildevand 
er det dog almindelig udbredt, at spildevand indeholder mindre mængder af mineralsk 
olie, uden at spildevandet af den grund anses for at være problematisk. Når mineralsk 
olie kun forekommer i spildevandet i moderat omfang, anbefales det derfor i Tilslutnings-
vejledningen, at kommunen ved identifikation af passende kontrolniveau ser bort fra A-
stoffer, der kan henføres til mineralsk olie. 
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Den mængde olie, der afledes i vaskehallen omsættes i biobrønden, hvortil der er en sta-
dig cirkulation af spildevandet. Erfaringsmæssigt er det muligt at overholde grænsevær-
dierne med denne vaskeanlægstype og vaskehallens drift. 
Der er stillet vilkår til indhold af mineralsk olie i afledning af spildevand fra biorensean-
lægget og fra tankanlægget. 
 
Miljøfremmede stoffer: 
DEHP er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer LOUS, og der er således fokus på 
at begrænse tilledning af stoffet til kloaknettet. 
Af miljøprojekt nr. 537 om bilvaskehaller fremgår det, at DEHP er en blødgører og er un-
der den stofgruppe, der hedder phthalater og er et B-stof. DEHP udvaskes i spildevandet, 
da den bl.a. bruges til at blødgøre bilkomponenter af PVC-plast. Undervognsbelægninger 
af PVC på nyere biler vurderes til at være en af de primære kilder til udvaskning af DEHP. 
Udvaskningen af DEHP er stigende med stigende temperatur og afledningen af DEHP er 
betydelig. I det omfang det er muligt, vil det derfor være relevant at begrænse udlednin-
gen af dette stof. Det er således ikke noget ejer af vaskehallen kan gøre noget ved umid-
delbart, men i miljøstyrelsens rapport nævnes ændret metode af vask af undervognen, 
mere skånsom og evt. i mindre omfang, som en mulig løsning til at begrænse udlednin-
gen. 
Der er stillet krav om, at der skal måles for DEHP, jf. kravene til parametre i vilkår 16. 
Dette forventes at give et billede af, hvordan vask af undervognen på dette specifikke 
anlæg påvirker udvaskningen af DEHP. Kravværdien for DEHP er fastsat ud fra princip-
perne i Miljøstyrelsens vejledning om industrispildevand. 
 
Suspenderet stof (SS) 
Suspenderet stof er et mål for spildevandets indhold af uopløste eller opslemmede stof-
fer. Formålet med at måle for suspenderet stof er, at få en indikator for, om der kan ske 
en udfældning af stof i kloaksystemet. 
Grænseværdien er sat i henhold til Miljøstyrelsens vejledning. Det forventes, at grænse-
værdien vil kunne overholdes. 
 
Mængdekrav 
Det er normal praksis at grænseværdierne i emissionsvilkår fastsættes som koncentra-
tionsgrænser. Imidlertid er vaskehallen indrettet med genbrug af vaskevandet, hvilket vil 
vanskeliggøre overholdelse af grænseværdierne pga. opkoncentrering af stoffer i det ud-
ledte spildevand. For at anerkende virksomhedens brug af BAT, er der stillet både kon-
centrationskrav og mængdekrav i emissionsvilkåret. Kan koncentrationskravet for en pa-
rameter ikke overholdes skal mængdekravet overholdes. 

Tilsyn og kontrol 

Der er tale om et ubemandet anlæg, men virksomheden fører dagligt tilsyn med vaske-
hallen, og der føres ugentlig kontrol med niveau af vaskemidler, rensning af filter i sand-
fang og anlæggets styring. Kvartalsvis serviceeftersyn af anlægget indebærer blandt an-
det rensning af vand- og luftfilter, kontrol af sandfang og biobrønd, vandkvalitet og rens-
ning af separator og vandtank. Opstår der tekniske fejl i forbindelse med vaskeanlægget 
vil det stoppe, og tages ud af drift indtil fejlen er udbedret. Udført kontrol og serviceef-
tersyn registreres i en rapport, jf. kriterier for Svanemærkningen. 
 
Vurdering 
Det vurderes, at virksomheden pga. deres egenkontrol, har fokus på de forhold, der også 
kan få en betydning for udledningen af spildevand fra anlægget. Der er stillet vilkår om, 
at der skal føres driftsjournal over de driftsparametre, der ligger til grund for afgørelsen 
og som kan betyde en ændring i spildevands sammensætning eller mængde.  
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Bilag 1  
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af  
 

 ansøgeren,  
 Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord  
 enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen,  
 klageberettigede foreninger og organisationer. 

 
Afgørelser vil som hovedregel blive offentlig bekendtgjort på www.hedensted.dk. Klage-
fristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. Klagefristen regnes for overholdt, når 
klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på 
den dag, hvor klagefristen udløber. 
 
Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal 
anvende Klageportalen. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk eller 
direkte på http://kpo.naevneneshus.dk/ 
 
Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klagepor-
talen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside. På http://kpo.naevneneshus.dk/ kan klager finde information om, hvordan 
man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt 
telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
 
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder 
efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen. 
 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der 
indbetales et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for 
virksomheder og organisationer. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyr-
ordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.  

Gebyret tilbagebetales, hvis  
 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
 klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
 klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af 
frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle 
sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive 
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myn-
dighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodnin-
gen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmod-
ning kan imødekommes. 
 
 

http://www.hedensted.dk/
http://kpo.naevneneshus.dk/
http://kpo.naevneneshus.dk/

