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Tilslutningstilladelse 

Vesthimmerlands Kommune godkender hermed vaskepladsen foran værkstedet, Gislumvej 15, Aars. 
Vaskepladsen bruges udelukkende til vask af mindre biler inden polering. Det sikres at vaskevandet ikke 
løber uden for den etablerede kant. 
 
Tilladelsen gives iht. spildevandsområdet findes i § 28, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven1 samt i 
spildevandsbekendtgørelsen2. Lovgivningen giver Vesthimmerlands Kommune hjemmel til at give 
tilladelse til tilslutning og afledning af spildevand til det offentlige spildevandsanlæg. 
 

Sagens forløb 
 
Ved tilsyn/møde på virksomheden den 19-4-2021 var Henrik Christensen til stede som repræsentant for 
ejerkredsen, idet han er svigersøn og bestyrer ejendommen. 
 
Henrik fortalte at ejendommen er oprenset for jordforurening i ca 2001. På det tidspunkt er etableret ny 
olieudskiller med sandfang til den udendørs ikke overdækkede vaskeplads. 
 
Ved tilsynet undersøgte vi med vandslange områdets fald, hvor der afledes vand til olieudskilleren. Det 
var ca 50 m3 (10x5 m). Dette er for stort, da alt dette regnvand ledes til renseanlæg og fremover skal 
pumpes til Hadsund Renseanlæg. 
 
Henrik vil lave en 4 cm høj asfaltkant på max 20 m2, der leder vand fra vaskepladsen til olieudskiller-
risten. Resten af regnvand på pladsen afledes til vejbanen – der er ingen vejriste på pladsen.  
 
Henrik Christensen ringede 17-5-2021 og fortalte at der nu var lavet en asfaltkant rundt om 
vaskepladsen, så der kun løber regnvand fra vaskepladsen i spildevandsledningen.  
 

Vilkår 
 
Olie- og benzinudskiller med tilhørende magasinbrønd og sandfang 

1. Der er etableret en olie- og benzinudskiller med tilhørende magasinbrønd og sandfang. 

 

 
 
1 LBK nr. 1317 af 19. november 2015 Lovbekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 
2 Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 
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2. Der skal være de fornødne adgangsveje, som sikrer hensigtsmæssige arbejdsforhold for 
personer og materiel i forbindelse med kontrol og tømning af udskiller og sandfang. 
 

3. Dæksler og lignende skal være synlige og ført op til terrænhøjde samt være let aftagelige. 
 

4. Virksomheden skal føre løbende kontrol med, at udskilleren med tilhørende magasinbrønd og 
sandfanget fungerer efter hensigten og sikre, at udskilleren altid er vandfyldt. 
 

5. Udskilleren med tilhørende magasinbrønd og sandfang skal være tilmeldt en kontrol- og 
tømningsordning med en frekvens på minimum én årlig kontrol og tømning. 
 

6. Efter kontrol og tømning skal virksomheden modtage en rapport indeholdende observationer om:  
 Målt indhold af udskilt olie, bundslam og sand. 
 Vandstanden i udskilleren 
 Udskiller/magasinbrønd og sandfangs umiddelbare tilstand incl. registrering af evt. synlige 

fejl og mangler. 
 Opsuget affaldsmængde 
 

7. Affald skal bortskaffes jfr. gældende ”Regulativ for erhvervsaffald”. Se www.vesthimmerland.dk  
 

8. Virksomheden skal føre en driftsjournal, hvor følgende oplysninger skal registreres: 
 Forbrug af vaskekemikalier samt rengøringskemikalier – mindst årlige opgørelser 
 Resultat af inspektion af olieudskiller. 
 Tidspunkt for kontrol og tømning af sandfang og olieudskiller. 

 
9. Registreringen skal opbevares i 5 år og på forlangende fremvises til Vesthimmerlands 

Kommune. 
 

10. Virksomheden er ansvarlig for, at udskilleren fyldes med vand efter tømning. 
 

11. Virksomheden skal uanset tømningsfrekvens rekvirere tømning, senest når udskilleren har 
opbrugt 70 % af sin kapacitet.  
 

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

 
Krav til rengøringsmidler 
Virksomheden udleder spildevandet til renseanlæg, som genanvender slam herfra på landbrugsjord. 
Anvendelsen af kemikalier kan påvirke denne genanvendelse, men da det er en økonomisk og 
miljømæssig god løsning, skal spildevandet ikke indeholde mængder og stoffer, som kan mindske 
slammets kvalitet. Derudover kan rengøringsmidler påvirke recipienters dyreliv. 
 
Vesthimmerlands Kommune vurderer, at det er relevant at stille et vilkår om, at virksomheden fokuserer 
på at minimere miljøbelastningen fra de anvendte midler. 
 

13. Virksomheden kan frit anvende vaskemidler, der indeholder C-stoffer, men skal begrænse 
brugen af A- og B-stoffer3 , samt procentdelen af ikke vurderede stoffer. Virksomheden skal 
derfor fremsende datablade på nye produkter, hvis de indeholder A- og B-stoffer, samt ikke 
vurderede stoffer, til godkendelse ved Vesthimmerlands Kommune før ibrugtagning. 

 
 

 
3 jf. definitionen i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg eller 
senere ændringer af denne. 

file://vhkfil201d/Home$/mala/Data/KMD/KMD.AQ.EdhSager/SKABELON/REDIGER/www.vesthimmerland.dk
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Miljøteknisk vurdering 
Vesthimmerlands Kommune vurderer med de stillede vilkår, at vaskepladsen kan drives uden at påføre 
omgivelserne forurening, der er uforenelig med hensyn til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Det 
vurderes at spildevandet kan afledes til offentligt spildevandssystem uden at være til skade for kloaknet, 
renseanlæg eller personer som er involveret i driften heraf.  
Det vurderes, at afledningen sker indenfor rammerne af spildevandsplanen og at det offentlige 
renseanlæg har kapacitet til at modtage og håndtere spildevandet. Det vurderes, at virksomheden har 
truffet de fornødne foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedst 
tilgængelige teknologi. 

Afledningsbidrag 
Der betales afledningsbidrag for afledningen af spildevandet til Vesthimmerlands Forsyning A/S.  
Reglerne for betalingen for afledningen af spildevand fremgår af den til enhver tid gældende 
betalingsvedtægt for Vesthimmerlands Kommune. Bidragets størrelse fastsættes en gang årligt og 
fremgår af Takstbladet. 
 
Afledningsbidraget beregnes efter vandforbruget i henhold til Vesthimmerlands Vand A/S’s 
betalingsvedtægt. 

Forudsætninger 
 
Driftsforstyrrelser 
Hvis der på virksomheden forekommer driftsforstyrrelser f.eks. tab af kemikalier, der påvirker 
spildevandets mængde eller sammensætning i væsentlig grad, skal Vesthimmerlands Vand A/S 
underrettes herom hurtigst muligt på tlf.: 96 97 95 50 samt Vesthimmerlands Kommunes Natur- og 
Miljøafdeling, på tlf.: 99 66 70 00 i kommunens normale åbningstid. 
 
Ny tilladelse 
Sker der væsentlige ændringer i afledningens mængde eller sammensætning, skal der søges ny 
udledningstilladelse. 
 
Prøveudtagning 
Vesthimmerlands Kommune har ret til at udtage prøver af spildevandet til kontrol, såfremt dette ønskes. 
Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. 
 

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 typisk på www.borger.dk eller www.virk.dk, med NEM-ID. 
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 18-02-2022. 
 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://nmkn.dk/klage/
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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. 
 
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig 
afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. Fristen regnes fra dato på denne tilladelse. 

Tilladelsens gyldighed 
Tilladelsen kan til enhver tid tages op til revision, hvis kommunen har behov for det f.eks. begrundet i 
kloaksystemets tilstand eller driften af rensningsanlægget. 

Høring, offentliggørelse og underretning 
Et udkast til afgørelse blev 26-11-2021 sendt til virksomheden og Vesthimmerlands Forsyning A/S. Dette 
har ikke medført bemærkninger. 
 
Afgørelsen er offentliggjort ved annoncering på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside den 21-01-
2022. 
 
 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Lise Buchreitz 
Ingeniør, Miljøsagsbehandler 
 
 

Kopi til 
Vesthimmerlands Forsyning A/S, info@vhforsyning.dk  
Ansøger Henrik Christensen, dsvtsmede@gmail.com 
 
 

Underretningspligtige efter miljøbeskyttelsesloven 
 Styrelsen for patientsikkerhed, stps@stps.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling), jkortegaard@gmail.com  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Friluftsrådet (lokal), himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk  
 Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk  
 Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk  
 Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  
 Sportsfiskerforbundet, post@sportsfiskeren.dk  
 Dansk Fritidsfiskerforbund, teamstr@gmail.com 
 
 
  

mailto:info@vhforsyning.dk
mailto:stps@stps.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:post@sportsfiskeren.dk
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Bilag 1. Kort over matriklen 
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Bilag 2. Fotos at etableret kant, der hindre regnvand fra pladsen i at ledes til renseanlæg. 
 
 

 
 
 

 


