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1. Baggrund 

OK a.m.b.a. planlægger at etablere en tankstation med vaskehal på adressen Hjortkjærsvej 
3, 9600 Aars med tilslutning til spildevandsforsyningsselskabet. 
 
OK a.m.b.a. har 22-01-2021 ansøgt om tilladelse til afledning af processpildevand fra 
vaskehallen. Der er efterfølgende kommet projektjusteringer den 13-04-2021, der bl.a. 
omfatter tag over salgspladsen for benzin. 
 
Vaskehallen bliver installeret med 1 stk. vaskeanlæg af typen Washtec eller Istobal, med 
vandbehandlingsanlæg af typen BioClassic eller BioSaver, der begge er Svanemærkede. 
Der ansøges om afledning af i alt ca. 488 m3 spildevand pr. år. 
 
Desuden afledes spildevand fra påfyldningsplads og salgsplads via sandfang og olieudskiller 
til renseanlæg, samt overfladevand til regnvandsledningen. 
 
Spildevandet ledes via offentlig kloak til rensning på Aars Renseanlæg. Det rensede spildevand afledes 
til Halkær Å. 
 
Virksomhedens overfladevand ledes til offentlig regnvandsledning til Tvebjerg Sø med udledning til 
Herredsbækken. 
 
Kloaktegninger er medsendt ansøgningsmaterialet som bilag og ses som bilag 1. 
 
 
2. Lovgrundlag 

Denne tilslutningstilladelse meddeles i henhold til § 28 i Miljøbeskyttelsesloven 
lovbekendtgørelse LBK nr 1218 af 25/11/2019. 
Tilladelsen er gældende fra etablering og er ikke tidsbegrænset. Kommunen kan dog til 
enhver tid tage tilladelsen op til revision og ændre vilkårene for tilladelsen, hvis de er 
utidssvarende eller utilstrækkelige. Dette kan gøres i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 
30. 
 
 
3. Vaskepladsens spildevandsforhold 

Tilladelsen gives ud fra følgende forudsætninger og de under punkt 6 nævnte vilkår. 
 
Vaskehallen etableres med biologisk rense- og recirkuleringsanlæg type BioClassic eller 
BioSaver. BioClassic er et velkendt, gennemprøvet og veldokumenteret biologisk rense- og 
recirkuleringsanlæg, der bl.a. at testet på to adresser i Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 876, 
2004, Bilvask – reduktion af spildevandsbelastningen gennem renere teknologi.  
 
Virksomhederne Wasserschmidt GmbH og Aquadetox International GmbH fremstiller 
BioClassic anlæg. Aquadetox International GmbH har udviklet en ny version af anlægget, 
som markedsføres under navnet BioSaver. 
BioSaver er funktionsmæssigt identisk med BioClassic og præsterer samme renseeffekt. 
Forskellen på de to anlæg er slamseparatoren. 
BioClassic systemet er udstyret med en skrålamelseparator og BioSaver med et 
mineralfilter som separator. 
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Vaskehallen Svanemærkes. 
 
Ved anvendelse af Bio Classic - eller BioSaver, rense- og recirkuleringsanlæg er det muligt 
at genbruge vaskevandet i vaskeprocessen, og der udledes kun biologisk renset spildevand 
i meget små mængder til det offentlige spildevandssystem. 
Redegørelsen er primært udarbejdet med henblik på at beskrive anlægget i forbindelse 
med ansøgninger om etablering samt tilslutningstilladelse. 
Efter gennemførelse af miljøprojektet fastslog Miljøstyrelsen, at et anlæg som Bio Classic 
kan anses som en egnet olieudskiller. Der er derfor ikke krav om, at udledningen skal 
passere en olieudskiller. 
 
Forvaskeplads. 
Ved indkørsel til vaskehallen etableres en forvaskeplads, på max. 25 m2, hvor vaskekunder 
evt. kan foretage forvask. Forvaskepladsen udføres så der ikke kan løbe regnvand til 
pladsen fra omliggende arealer. 
Spildevandet fra forvaskepladsen afledes til vaskehallens renseanlæg. 
Årlig mængde af nedbør, der falder på forvaskepladsen, fremgår af medsendte 
oplysningerne, for det aktuelle anlæg. 
 
Indretning af Bio Classic / BioSaver 
Til rensning af spildevandet installeres et biologisk vandrensesystem type BioClassic eller 
BioSaver. 
Systemet består af sandfangsbrønd på 8-10 m³, en biobrønd på 10-15 m³, en 
separatortank og en tank for renset vand, se bilag 2. 
Vandet ledes retur, og genbruges i vaskehallen til vask af biler. Overskudsvandet ledes til 
det offentlige spildevandssystem fra rentvandstanken. 
Der bliver etableret vandmålere på vandforbruget af vandværksvand, inkl. vand til evt. 
forvask og vand til rengøring af vaskehallen. 
Alle installationer i vaskehallen udføres efter kriterierne for Svanemærkede vaskehaller. 
 
Funktionsbeskrivelse 
Systemet er baseret på en biokemisk omdannelse af spildevandets indholdsstoffer, der 
virker som næring for mikroorganismer. Ved tilførsel af store mængder ilt optages stofferne 
af bakterierne i biobrønden. 
Spildevandet fra vaskehallerne løber til sandfangsbrønd, hvor sand m.m. bundfældes. Fra 
sandfangsbrønden løber vandet til biobrønd. 
Biobrønden er fyldt med nylonsvampe, der udgør et stort overfladeareal for bakterievækst. 
En luftpumpe forsyner bakterierne med den nødvendige ilt. Pumpen er processtyret og er i 
drift minimum 20-30 % af tiden i løbet af et døgn. 
Fra bunden af biobrønden pumpes vandet til separatoren, hvor flydeslam m.m. 
frasepareres. 
Fra separatoren ledes vandet – frit faldende, til en tank for renset spildevand. 
Det rensede spildevand bruges til vask i vaskehallen – suppleret med vandværksvand, til 
slutskyl (25 – 30 liter pr. vask). 
Vandværksvand til slutskyl tjener samtidig formålet, at supplere for det vand der forsvinder 
fra systemet, ved fordampning og vedhæftning på bilerne. 
Gennemsnitligt forsvinder der14 liter pr. vask jf. Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 537, 2000, 
Bilvaskehaller – status og strategier. Se ref. /4/. I Svanemærkningen regnes med 15 
l/vask. 
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Fra tanken for renset spildevand er der overløb til kloaksystemet. Overskudsvandet løber 
via overløbet i rentvandstanken, til kloaksystemet, med max flow på 1,4 l/sek. Der kan 
således kun udledes biologisk renset vand, til det offentlige spildevandssystem. 
Frasepareret slam fra separatoren ledes - automatisk styret, retur til sandfang. 
Der sker en stadig rotation af vandet i hele anlægget, også når der ikke vaskes biler. 
Rotationen sker ved, at renset spildevand ledes fra tanken for renset spildevand til 
sandfangsbrønden. Dette medfører, at der pumpes vand fra biobrønden til separatoren. 
Rotationen sker flere gange i timen. 
Olie omsættes i biobrønden. Olie kan udelukkende komme fra biobrønden til separatoren 
under indflydelse af dårlige vaskemidler. 
Opstår tekniske problemer, som fejl eller udkobling af vand- eller beluftningspumper, 
tilstoppede filtre eller for lavt vandniveau i biobrønd mm., vil anlægget automatisk stoppe 
og give en melding på den aktuelle fejl. 
Såfremt der opstår en begyndende fejl i den biologiske proces, vil der som det første ske 
en visuel forringelse af vaske- og specielt tørreresultatet på udført bilvask (små pletter fra 
vanddråber pga. ikke nedbrudte sæberester) 
I den situation bliver - eventuelt indhold af olie, i biobrønden, samlet på overfladen, idet 
der pumpes fra bunden i biobrønden. 
Vaskehallens drift standses indtil fejlen er lokaliseret og udbedret. 
Overskudsvandet fra en vaskehal med BioClassic/BioSaver, kan derfor udledes til offentlig 
spildevandsledning, uden at passere olieudskiller. Der henvises bl.a. til Miljøstyrelsens 
fortolkning af 26. januar 2004.  
Filtermaterialet i biobrønden skal ikke skiftes. Bakterierne omsætter de miljøfremmede 
stoffer og efterhånden som de døde bakterier afstødes fra biofilmen, føres de med vandet 
til separatoren, hvor de opfanges – og føres som slam til sandfangsbrønden. 
Forurenende stoffer i spildevandet vil stamme fra vaskemidler som bliver brugt til vask af 
biler og rengøring af vaskehal. Spildevandet vil desuden indeholde en række forskellige 
miljøfremmede stoffer fra bilerne. 
 
Pladsen omkring tankanlægget 
Pladsen omkring tankanlægget overdækkes og tagvand fra både tankplads og vaskehal 
tilsluttes regnvandsstikket på pladsen. Desuden tilsluttes alle befæstede arealer, hvor der 
ikke kan ske spild af benzin eller vaskevand også regnvandsstikket. 
 
Påfyldningspladsen samt salgspladsen, hvor der kan ske spild af olie og benzin tilsluttes 
spildevandsledningen via sandfang, olieudskiller og prøvetagningsbrønd. 
 
 
4. Spildevandets sammensætning, vaskehal 

I henhold til Miljøprojekt nr. 537 fra år 2000 ”Bilvaskehaller, status og strategier” vil 
spildevandet indeholder tungmetaller, mineralsk olie og DEHP. Hertil kommer organiske 
stoffer fra de anvendte rensemidler/rengøringsprodukter i vaskeanlægget. 
 
Virksomheden forventer at der maksimalt vil blive vasket 18.000 biler om året, svarende til 
en spildevandsudledning på ca. 488 m3/år. 
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Spildevand Vask Liter/vask I alt m3/år 
Vaskeanlæg 18.000 40 720 
Fordampning og vækslæb 18.000 -14 -252 
Forventet nedbør på forvaskeplads*    20 
Samlet vandmængde til renseanlæg   488 
*25m2, 800 mm/år i m3/år 
 

5. Vilkår, Vaskehal 

Generelt 
 

1. Vaskehallen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, som fremgår af 
ansøgningen. 

 
2. Den ansvarlige for driften af anlægget skal til enhver tid have kendskab til vilkårene 

i nærværende tilladelse. 
 

3. Der skal forefindes en kopi af tilladelsen på ejendommen, som er let tilgængelig for 
driftspersonalet. 

 
4. Der skal forefindes vandmåler til registrering af vandforbruget i vaskehallen. 

 
5. Udtræder virksomheden af Svanemærkningsordningen, eller ophører ordningen, skal 

Vesthimmerlands Kommune straks have besked herom. 
 

6. Uheld eller driftsforstyrrelser der kan give anledning til unormale udledninger skal 
meddeles til Vesthimmerlands Forsyning A/S (telefon 96 97 95 30) hurtigst muligt. 
Senest førstkommende hverdag skal tilsynsmyndigheden informeres om uheldet. 

 
Indretning og drift 
 

7. Bilvaskeanlægget skal have monteret tælleværk, som tæller antallet af biler, der 
vaskes i vaskehallen. 

 
8. Bilvaskeanlægget må maksimalt vaske 18.000 biler pr. år, svarende til afledning af 

processpildevand på 488 m3 pr. år. Hvis virksomheden ønsker at vaske flere biler, 
skal der indhentes forudgående tilsagn fra tilsynsmyndigheden. 

 
9. Rengøring og vaskemidler skal opbevares således, at eventuel spild ledes til 

vaskehallens biologiske renseanlæg inden afledning til afløb. 
 

10. Virksomheden må ikke anvende vaskekemikalier eller rengøringsmidler, der 
indeholder A- eller B-stoffer1. A og B stoffer anvendt som konserveringsmidler og 
farvestoffer må dog forekomme, hvis de udgør mindre end 1 % af vaskemidlet og 
der ikke forhandles produkter uden sådanne stoffer.  
Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, hvis Svanemærkningen ophører. 

 
 
1 MST’s vejledning nr. 2/2006 om industrispildevand 
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11. Sandfang skal være tilmeldt en tømningsordning. Og der skal etableres en 

sikringsordning, som sikrer at sandfanget tømmes inden der sker overløb, 
Sandfanget skal dog mindst tømmes én gang om året. 

 
12. Det biologiske renseanlæg samt separator skal serviceres og rengøres efter 

leverandørens forskrifter. 
 
Prøvetagning, kravværdier og egenkontrol 

13. Spildevand skal analyseres for nedenstående parametre og resultaterne skal 
overholde nedenstående kravværdier: 

 
Kontrolparameter Krav  Mængdekrav 

[mg/bilvask] 
Analysemetode1) 

pH 6,5-9  DS 287 
Temperatur Max 35 oC  Feltprøve 
Cadmium (Cd) 3 µg/l 0,45 DS2211 el. ICP-MS (EPA 

200.8:1991) 
(Reflabs metodedatablad se 
akkrediterings bekendtgørelsen) 

Kobber (Cu) 500 µg/l 
100 µg/l2) 

75 
152) 

DS263 el. ICP-MS (EPA 
200.8:1991) 

Bly (Pb) 100 µg/l 15 DS2211 el. ICP-MS (EPA 
200.8:1991) 

Zink (Zn) 3000 µg/l 450 DS263 el. ICP-MS (EPA 
200.8:1991) 

DEHP 87 µg/l2) 132) Som slampakken (MST) 
modificeret 

Mineralsk olie 20 mg/l 3000 DS/R 209 (modificeret) 
 

1) Analysemetoderne skal være i overensstemmelse med Miljøministeriets kvalitetskrav til miljømålinger 
2) Tilsigtet værdi som udtryk for det langsigtede mål for afledningen. 
 
Analysemetode1) 

14. Spildevandsprøver udtages fra den frie vandstråle mellem separator og tank for 
renset vand.  

 
15. Spildevandsprøverne skal udtages af et hertil akkrediteret prøvetagningsfirma og 

analyseres af et hertil akkrediteret laboratorium. 
 

16. Prøvetagningerne af spildevandet må tidligst gennemføres 8 uger efter tømning af 
sandfang. 

 
17. Virksomheden skal registrere vaskeanlæggets vandforbrug og vasketæller over den 

uge, hvor prøvetagningen foregår. 
 

18. Som dokumentation for at anlægget er korrekt installeret og fungerer, som 
beskrevet, skal der tidligst 9 måneder og senest 12 måneder efter opstart udtages 
og analyseres en spildevandsprøve i overensstemmelse med vilkår 13.  
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Overholder denne prøve alle parametre i vilkår 13, skal der ikke rutinemæssigt 
udtages yderligere prøver, da anlægget bliver kontrolleret gennem 
Svanemærkningen. Herefter kan kommunen dog kræve prøvetagning og 
analysering, hvis der opstår problemer med det interne renseanlæg eller lignende, 
eller hvis der er begrundet mistanke om for høje koncentrationer i udledningen fra 
det interne renseanlæg. 

 
Ved hver prøvetagning skal der analyseres for alle ovenstående parametre (jfr. 
vilkår 13). 
 

19. Analyseresultaterne, registreret vandforbrug og antallet af vaskede biler skal 
fremsendes til Vesthimmerlands Kommune senest 30 dage efter, at virksomheden 
har modtaget resultaterne fra analysefirmaet. Hvis analyseresultaterne viser, at 
koncentrationskravene er overholdt, kan virksomheden undlade at medsende 
registreringer af vandforbrug og antal bilvask. 

 
20. De udledte stofmængder jf. vilkår 13 beregnes ved at gange de i prøven målte 

stofkoncentrationer med det beregnede gennemsnitlige vandforbrug pr. bilvask over 
ugen, fratrukket 14 liter pr. bilvask til udslæb og fordampning. 

 
21. Til vurdering af om emissionsværdierne i vilkår 13 er overholdt 

 Må målingerne i stikprøven for pH, tungmetaller, DEHP og mineralsk olie ikke 
overskride koncentrationskravene 
eller 

 Må målingerne i stikprøven af pH og temperatur ikke overskride kravet i vilkår 
13 og de beregnede udledte mængder af tungmetaller, DEHP og mineralsk olie 
jf. vilkår 20, må ikke overskride mængdekravene i vilkår 13. 

 
22. Hvis en grænseværdi overskrides i spildevandsprøven, skal virksomheden inden for 

en måned lade udtage endnu en prøve til analyse for den eller de parametre, hvor 
grænseværdierne er overskredet. Hvis den supplerende analyse viser, at 
grænseværdierne er overholdt, anses vilkår 13 som overholdt. 

 
23. Hvis den supplerende spildevandsprøve viser overskridelser af grænseværdierne, 

skal virksomheden senest én måned efter, at dette er konstateret, fremsende en 
redegørelse til kommunen, som forklarer årsagen til overskridelsen. Redegørelsen 
skal indeholde en handleplan til nedbringelse af belastningen. Planen skal sikre, at 
grænseværdierne kan overholdes og indeholde en tidsplan for, hvornår planen kan 
være gennemført. 

 
24. Udgifter til prøvetagning og analyser afholdes af virksomheden. 

 
25. Virksomheden skal føre driftsjournal, som på forlangende skal forevises 

Vesthimmerlands Kommune. Der skal føres journal over følgende: 
- Dato for tømning af sandfang. 
- Observationer/bemærkninger fra tømningen. 
- Antal bilvask pr. år 
- Vandforbrug pr. år 
- Datablade for vaskemidler 
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Driftsjournalen skal være tilgængelig for kommunen og skal indeholde oplysninger 
for de seneste 5 år. Driftsjournalen skal ajourføres ved hver tømning af sandfang. 

 

6. Vilkår, Tankanlæg 

1. Salgspladsen skal overdækkes.  
 

2. Påfyldningspladsen samt salgspladsen, hvor der kan ske spild af olie og benzin 
tilsluttes spildevandsledningen via sandfang, olieudskiller og prøvetagningsbrønd. 

 
3. Der skal etableres sandfang og olie- og benzinudskiller med tilhørende, som 

efterlever kravene i DS/EN 858. 
 

4. Der skal anlægges de fornødne adgangsveje, samt sikres hensigtsmæssige 
arbejdsforhold for personer og materiel i forbindelse med kontrol og tømning af 
udskiller og sandfang. Dæksler og lignende skal være synlige og ført op til 
terrænhøjde samt være let aftagelige. 

 
5. Virksomheden skal efterleve §§ 15 og 18 i bekendtgørelse nr. 1254 af 23. november 

2019 om forebyggelse af forurening af jord, grundvand og overfladevand fra benzin- 
og dieselsalgsanlæg mht. afløbssystemer, og dokumentation for egenkontrol. 

 
6. Affald skal bortskaffes jfr. gældende ”Regulativ for erhvervsaffald”. Se 

www.vesthimmerland.dk  
 

7. Kommunen kan i særlige tilfælde ved påbud foranledige ekstra kontrol eller tømning 
af en udskiller med tilhørende magasinbrønd og sandfang på virksomhedens 
regning. 

 

7. Vilkår, Regnvand 

1. Tagvand fra både tankplads og vaskehal skal tilsluttes regnvandsstikket på pladsen. 
Desuden tilsluttes alle befæstede arealer, hvor der ikke kan ske spild af benzin eller 
vaskevand også regnvandsstikket. 

 
2. Alt overfladevand skal afledes via sandfang. Alle sandfang skal være tilmeldt en 

kontrol- og tømningsordning med en frekvens på minimum én årlig kontrol og 
tømning. 

 
3. Virksomhedens afløbskoefficient er fastsat til 0,6. Hvis der afledes regnvand fra 

mere end 60% af virksomhedens matrikel skal regnvandet forsinkes på grunden 
inden afledning. 
 

file://vhkfil201d/Home$/mala/Data/KMD/KMD.AQ.EdhSager/SKABELON/REDIGER/www.vesthimmerland.dk
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8. Vurdering 

Idet det ved flere tidligere analyser er dokumenteret (i forbindelse med Svanemærkning af 
vaskehaller), at det producerede spildevand overholder alle vejledende grænseværdier, er 
der ikke stillet vilkår om yderligere rensning. 
Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så 
det svarer til de bedste tilgængelige teknikker (BAT, Best Available Techniques). EU-
Kommissionen har i en række BREF-dokumenter (BAT reference documents) fastsat, hvad 
der betragtes som den bedste tilgængelige teknik. Det er Vesthimmerlands Kommunes 
opfattelse, at driften af en svanemærket bilvaskehal er at betragte som bedste tilgængelige 
teknik. 
Spildevandet fra vaskehallen vurderes således ikke, at give anledning til problemer for 
kloaksystem eller renseanlæg. 
 
Spildevandet fra påfyldningspladsen og tankpladsen renses via sandfang og olieudskiller 
inden afledning til kloakken. Dermed vurderes det heller ikke at give anledning til 
forurening. 
 
 
9. Klagevejledning 

Denne tilladelse kan påklages skriftligt indtil 4 uger efter den er meddelt. De 
klageberettigede er ansøger, Embedslægeinstitutionen samt enhver, der har en individuel 
væsentlig interesse i sagens udfald jf. miljøbeskyttelseslovens § 98. 
 
Klage over denne afgørelse sker til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem Klageportalen. 
Klageportalen kan findes via link på forsiden af www.nmkn.dk eller på www.borger.dk eller 
www.virk.dk. Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID. 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, 
skal betales et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og 
organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. 
Yderligere oplysninger kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 
(http://nmkn.dk/klage/). 
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 myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender 
herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Eventuel klage skal være modtaget senest den 21.05.2021. 
 
Betingelser, mens en eventuel klage behandles  
Virksomheden vil ikke kunne udnytte afgørelsen, jf. § 95, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven, 
mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet 
bestemmer noget andet. 
 
Søgsmål 
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Et eventuelt sagsanlæg skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1 være anlagt 
inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 
 
 

10. Underretning og høring 

Der er foretaget høring af virksomheden og Vesthimmerlands Vand A/S. Vesthimmerlands 
Vand A/S havde ingen bemærkninger under høringen. Virksomheden er kommet med nogle 
bemærkninger til tilladelsen. 
Bemærkningerne er drøftet og der er foretaget ændringer i vilkårene i tilladelsen. 
Vesthimmerlands Vand A/S er telefonisk orienteret om ændringerne og har ikke haft nogen 
bemærkninger. 
 
Kopi af afgørelsen er sendt til: 

 Vesthimmerlands Vand A/S, post@vesthimmerlandsvand.dk 
 Styrelsen for Patientsikkerhed, (senord@sst.dk ). 
 OK a.m.b.a., Åhave Parkvej 11, 8260 Viby, att. Lars Larsen (lla@ok.dk). 
 Danmarks Naturfredningsforening, dnvesthimmerland-sager@dn.dk og 

vesthimmerland@dn.dk 
 Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
 DOF Nordjylland, Vesthimmerland@dof.dk 
 Danmarks fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
 Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
 Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk 
 Dansk Botanisk Forening, dbf.oestjylland@gmail.com 
 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 
 Friluftsrådet, kraghchr@post3.tele.dk 

mailto:lla@ok.dk
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Bilag 2 – Principskitse over biologisk renseanlæg 

 


