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1. Afgørelse
Skive Kommune har den 23. oktober 2019 modtaget ansøgning fra Kloakmester Kristian S.
Pedersen, Smedebjergvej 10, 7980 Vils, på vegne af Bakkegårdens Service, Sæbyvej 7, 7870
Roslev, om tilslutningstilladelse til afledning af processpildevand gennem olieudskiller til
eksisterende nedsivningsanlæg.
Tilladelsen er en administrativ lovliggørelse af eksisterende anlæg, etableret uden tilladelse.
Med hjemmel i § 28, stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven, og efter dertil given bemyndigelse af Skive
Byråd, meddeles hermed d. 15. oktober 2021 tilladelse til afledning af spildevand til
nedsivningsanlæg.

2. Vilkår
Generelt
2.1

Tilladelsen gælder kun afledning af følgende typer spildevand til nedsivning:
- Overfladevand fra gulv i værksted samt hal.

2.2

Ved evt. uheld, hvor der sker afledning af stoffer ud over det tilladte eller der opstår
fare herfor, skal virksomheden straks kontakte Skive Kommunes miljøafdeling.
Virksomheden skal desuden udarbejde en redegørelse og fremsende denne til
kommunen umiddelbart efter uheldet.

2.3

Ændres vaskeaktiviteterne på virksomheden, skal Skive Kommune underrettes.

2.4

Der må kun anvendes svanemærkede sæber til vask i værksted og hal.

Indretningsvilkår
2.5

Værksted og hal skal indrettes således, at uvedkommende overfladevand ikke bliver
afledt via disse.

2.6

Overfladevand fra værksted og hal skal passere et sandfang på 600 liter og en
olie- benzinudskiller med en nominel størrelse på 3 l/s og et opsamlingsvolumen på
min. 400 liter.

2.7

Efter olieudskilleren skal der etableres en prøvetagningsbrønd med
fritfaldende vandstråle. Højdeforskel på tilløb og afløb skal være mindst 20 cm.
Brønden skal have en diameter på mindst 315 mm, skal være tilgængelig for tilsyn
og må højst anbringes 5 meter fra udskilleranlægget.

Driftsvilkår
2.8

Drift og tømning af olieudskiller og sandfang, skal ske i overensstemmelse med
følgende:
- Olieudskilleren skal senest tømmes, når olieprodukter udgør 70% af udskillerens
opsamlingskapacitet.
- Sandfang skal tømmes og inspiceres, når det er 50% fyldt – og efter behov.
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Ved tømning skal det bundfældede materiale(slam) fjernes. Bundfældet
materiale skal i øvrigt fjernes efter behov.
Efter tømning skal olieudskiller fyldes med vand i overensstemmelse med
leverandørens anvisninger.
I forbindelse med hver tømning, skal olieudskilleren inspiceres. Inspektionen
skal foretages, når olieudskilleren er tømt.
Olieudskiller og sandfang skal være tilmeldt en tømningsordning ved en
transportør, som er registreret i affaldsregisteret, der administreres af
Energistyrelsen.

2.9

Virksomheden skal føre driftsjournal over sandfang og olieudskiller. Driftsjournalen
skal indeholde:
- Dato og tidspunkt for kontrol og tømning af sandfang og olieudskiller
- Hvilket firma der har stået for tømningen og hvor affaldet er afleveret
- Den opsamlede mængde fra olieudskilleren

2.10

Driftsjournalen med kvitteringer for tømning af olieudskiller skal forevises på
forlangende og opbevares tilgængeligt for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år.

2.11

Det påhviler autoriseret kloakmester at fremsende færdigmelding og attestere at
anlægget er udført i overensstemmelse med vilkårene i denne tilladelse.

Emissionskrav
2.12

Spildevandet, der ledes til den offentlige spildevandsledning, skal overholde
følgende emissionsværdier:
Parameter
Mineralsk olie

Grænseværdi
20 mg/l

Analysemetode
DS/R209
modificeret eller
ISO 9377-2

Egenkontrol
2.13

Det samlede afløbssystem fra værksted og hal, til og med den pågældende benzinog olieudskiller skal tæthedsprøves inden ibrugtagning i overensstemmelse med
norm for tæthed af afløbssystemer, DS 455, eller tilsvarende norm. Hvis der
konstateres lækage, skal afløbssystemet renoveres, så det ved en ny
tæthedsprøvning og inden ibrugtagning viser sig at være tæt.

2.14

På kommunens anmodning skal virksomheden udføre tæthedskontrol af det
samlede afløbssystem.

2.15

På kommunens anmodning skal virksomheden udtage en repræsentativ stikprøve
fra prøvetagningsbrønden ved olieudskilleren. Stikprøven skal udtages fra en
fritfaldende vandstråle.

2.16

Spildevandsprøver skal analyseres i henhold til givne emissionskrav (se vilkår 2.11)

2.17

I første driftsår skal der udtages 1 vandanalyse fra prøvetagningsbrønden. Analysen
skal overholde grænseværdien for mineralsk olie, som den fremgår af vilkår 2.11.
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Det vurderes imidlertid ikke nødvendigt med løbende analyser, hvis analysen i
første driftsår viser at udskilleren fungerer efter hensigten.
2.18

Spildevandsprøver skal udtages af et akkrediteret prøvetagningsfirma og analyseres
af et af akkrediteret laboratorium.

2.19

Hvis analyseresultater viser overskridelser af de fastsatte grænseværdier i vilkår
2.10, skal virksomheden på eget initiativ straks undersøge årsagen til
overskridelsen. Senest 2 uger efter, at resultaterne er virksomheden i hænde, skal
virksomheden fremsende en redegørelse for årsagerne til overskridelserne til Skive
Kommune og beskrive, hvad virksomheden vil gøre for at overholde kravværdierne
fremover.

2.20

Udgifter til prøvetagning, analyser, tæthedskontrol mv. afholdes af virksomheden.

3. Spildevandsteknisk redegørelse og vurdering
Indretning og drift
Afledning af processpildevand sker fra to haller; primære værksted og lagerhal:
Overfladevandet ledes ifølge ansøgningen fra en rist i gulv, i værksted og hal til en Watercare,
3 l/s olieudskiller (se bilag 2 for Datablad).
Der fortages vask af gulvet i værkstedet ca. hver anden uge og det anslås at der anvendes ca.
50l vand pr. vask.
Ifølge Skive Kommunes beregning (se bilag 1) er den ansøgte udskiller af tilstrækkelig
kapacitet til at kunne håndtere overfladevand fra hallerne.
Da der kun anvendes meget lidt sæbe og ikke anvendes affedtningsmiddel eller lignende i
værksted eller hal, som kunne føre til emulgeret olie, vurderes den ansøgte udskillertype at
være egnet.
Der skal udover det ansøgte etableres en et sandfang på 600l før olieudskilleren og en
prøvetagningsbrønd, så prøvetagning er muligt fra en fritfaldende vandstråle.
Emissionskrav
For at sikre at olieudskilleren fungerer efter hensigten og at Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdi for mineralsk olie på 20 mg/l overholdes, stilles der vilkår om, at det afledte
overfladevand fra hallen, overholder nævnte grænseværdi.
Egenkontrol
Der vil være tale om en afledning af potentielt olieholdigt overfladevand. Dog vil den samlede
afledte vandmængde være forholdsvis begrænset, da det kun er vand fra de biler der
behandles i værkstedet og vaskevand fra gulvvask.
Selvom visse A-stoffer kan henføres til mineralsk olie, anbefaler Miljøstyrelsens vejledning nr.
2, 2006, at kommunen ved fastsættelse af passende kontrolniveau, ser bort fra dette.
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Skive Kommune vurderer at det rette kontrolniveau for det ansøgte anlæg jf. vejledningen bør
være kontrolniveau 0.
Driftsjournal
Der stilles vilkår om, at virksomheden skal føres driftsjournal. Af journalen skal fremgå
dokumentation for tømninger af olieudskiller samt resultat af målinger.
Driftsjournalen skal forevises Skive Kommune på forlangende og opbevares tilgængeligt for
tilsynsmyndigheden i mindst 5 år.

4. 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 Miljøog 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.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 12. november 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.
Orientering om klage
Hvis Skive Kommune får besked om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer kommunen
virksomheden herom.
Herudover orienterer kommunen ikke virksomheden.

Søgsmål
Et eventuelt sagsanlæg skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1 være anlagt
inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.
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5. Underretning og høring
Der er ikke foretaget nogle høringer
Kopi af afgørelsen er sendt til:
•
•

Ansøger
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, Falstersvej 10, 8940 Randers
SV (senord@sst.dk)
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Bilag 1 - Beregning af spildevandsbelastning
Spildevandsbelastningens nominelle dimension er beregnet ud fra europæiske standarder
DS/EN 858.2:2003.
Grunddata:
•
•

2 stk gulvafløb. Et i henholdsvis værksted og et i hal. (2* 0,5 l/s)
Densitetsfaktoren fastsættes til 1,5, da der er tale om dieselolie og en klasse 1
olieudskiller (WaterCare).

Olieudskillerens nominelle størrelse beregnes ud fra følgende formel:
𝑁𝑆 = (𝑄𝑟 + 𝑓𝑥 ∗ 𝑄𝑠 ⋅ 𝑓𝑑 )

Hvor:
NS er udskillerens nominelle størrelse [l/s]
Qr, er den maksimale regnvandsstrøm [l/s] (=0)
Qs er den maksimale spildevandsstrøm [l/s] (0,5 l/s * 2 = 1 l/s)
fd er densitetsfaktoren (aflæst til 1)
fx er rensemiddelfaktor (aflæst til 1,5)
NS = (0 + 1,5 * 1,0 l/s * 1) = 1,5 l/s (minimum)
Sandfangets dimension beregnes herefter:
Sandfang = NS ∙ 200
fd
Sandfang = 1,5 ∙ 200 = 300 L ≈ 600 L
1
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Bilag 2 – Datablad for olieudskiller
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