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Tilladelse til afledning af overfladevand fra påfyldningsplads
m.v. og vand fra vaskehal til Lejre Forsynings ledningsnet fra Statoil,
Gl. Ringstedvej 1, Hvalsø.

1 Tilladelse
Lejre Kommune meddeler tilladelse til afledning af spildevand fra
påfyldningsplads m.v. og vaskehal Gl. Ringstedvej 1, 4330 Hvalsø, matr. nr.
34 b Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø, til Lejre Forsynings hovedledning, der
løber i Gl. Ringstedvej, Hvalsø. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er
udnyttet senest 1 år efter, den er meddelt.
Tilladelsen meddeles i henhold til Lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 16. juni
2010 § 28 stk. 3.
2 Grundlag for Lejre Kommunes afgørelse
Grundlaget for afgørelsen er ”Anmeldelse om installation/sløjfning af tanke
mv.”, Tri-Consult af 6. juli 2012 og ”Notat vedr. spildevandsafledning fra
pladsareal og vaskehal” m. bilag, Tri-Consult af 31. august 2012.
2.1 Påfyldningsplads m.v.
I ansøgningen oplyses:
Påfyldningsarrangementet er med tankvognsstik for elektronisk
overfyldningssikring. Pladsen er med påfyldningsrør i tæt sump og med
pladsstøbt betonplade, alt med afløb til benzin- og olieudskiller.
Der er tæt belægning under udleveringsstandere og salgspladser i form af
betonplade og dispenser sump, alle med afløb til benzin- og olieudskiller.

Tankbrønde på de nye tanke er tætte og med afløb til benzin- og olieudskiller.
Spildevandet fra salgspladsen og den integrerede påfyldningsplads tilledes
benzin- og olieudskiller.
Der etableres en ny Unisep-olie og benzinudskiller med en kapacitet på 3 l s
og 1000 l. Udskilleren er en traditionel gravitationsudskille af klasse ll (max.
Udløbskoncentration ved test: 100 mg/l.
Udskilleren forsynes med alarm for faldende og stigende væskestand, samt
når 30 % af opsamlingsvoluminet er opnået, for at der til stadighed vil være
kapacitet i udskilleren i forbindelse med evt. uheld ved benzinpåfyldning.
Der etableres en 70 l sandfangsbrønd ved den fjerneste rendestensbrønd og
tankbrønd samt en 1 m brønd med 600 l sandfang før udskilleren.
2.2 Vaskehal
Vaskehallen forsynes med et portalvaskeanlæg af roll-over typen for
fuldautomatisk vask og tørring af person- og varebiler med en max. Højde på
2,25 m og en max. bredde på 2,40 m. Anlægget er forsynet med anlæg til
undervognsvask.
Vaskeanlægget vil være åbent alle dage.
Anlægget bliver rengjort af eksternt rengøringsfirma hver 6. Uge. I den
forbindelse benyttes der højtryksrenser.
De benyttede sæber og voksmidler i vaskeanlægget, samt midlerne til
rengøring af vaskehallen, påregnes at være fremstillet uden indhold af A- og
B-stoffer.
Normalt vandforbrug af friskvand for et nyere portalvaskeanlæg, uden
genbrug, undervognsskyld undtaget, ligger i intervallet 110 til 140 l pr vask.
Vandforbruget sættes til 130 l pr vask i gennemsnit.
Det forventede årlige antal vask er 7.500 stk.
Vandforbruget i forbindelse med rengøring estimeres til 2 l pr bilvask.
Der etableres ikke sæbevandsaftap til kundernes forvask af deres biler.
Mængden af vand der forsvinder ved fordampning og hænger på bilerne
sættes til 5 l pr bilvask.
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Vaskeanlægget forsynes med et anlæg til undervask. Ved undervognsvask
suges der ca. 300 l vand i sandfangsbrønden/genbrugsbrønden på
vaskehallens afløbsledning. Opsugningen af vandet sker gennem en filterkurv
af nettypen, så der ikke medfølger partikler, som kan tilstoppe
undervognsskyllets dyser.
Vandet løber forsinket tilbage til sandfanget via vaskehallens gulv og afløb.
Vandcirkulationen har således ikke indflydelse på, hvor meget vand der
tilledes olieudskilleren.
En vask incl. tørring varer ca. 5 min, hertil kommer 2 min til ind- og udkørsel.
Det maksimale antal vask pr time vil være 8.
Spildevands-mængden opgøres som følger:
Spildevand
Årligt
Vand pr.
Vaske pr.
fra
antal
vask
døgn
vaske ~
l
Stk.
Vaskeanlæg
7.500
130
21
Rengøring
7.500
2
21
Vækslæb +
7.500
-5
21
for.
I alt
127

Vand pr.
døgn
l
2.730
42
-105

Vand i alt
pr. år
m³
996,5
15,3
-38,3

2.667

973,5

Gennemstrømningen af bilvaskevand gennem olie- og benzinudskilleren
beregnes til 0,54 l/s.
Den nominelle vandstrøm for udskilleren skal for rengøringsdelen opfylde 6 l/s
(som bliver bestemmende for olie- og benzinudskillerens nominelle størrelse).
Der vil blive anvendt: Unisep-Koalescensudskiller med en kapacitet på 6 l/s og
en opsamlingskapacitet på 360 l.
Sandfang i forbindelse med automatiske bilvaskeanlæg bør have en kapacitet
på minimum 5000 l
Der vil blive anvendt: Unisep-sandfangsbrønd med en kapacitet på 5.500 l
2.3 Prøvetagningsbrønd
Afledningerne fra olie- og benzinudskillerne for henholdsvis påfyldningsplads
m.v. og vaskehallen føres til en prøvetagningsbrønd i 315 mm PVC.
Tilslutningen udføres ved påboring med et påboringstætning, så der er et
indragende rørende, hvorfra prøvetagning kan ske fra en fritfaldende stråle.
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Rørenden er i niveau min 300 mm over bunden i prøveudtagningsbrønden og i
max. Dybde 1430 mm under dækselniveau.
Der henvises til ansøgningens kortmateriale.
3 Vurdering
Da der ikke tidligere er taget prøver af virksomhedens spildevand, vil der blive
stillet vilkår om, at virksomheden skal analysere spildevandet for dels at opnå
kendskab til spildevandets belastning og for dels at kunne vurdere om
vilkårene overholdes.
Spildevandet fra vaskeanlægget vil indeholde mineralsk olie, tungmetaller
(som afgives fra bilerne) og forskellige miljøfremmede stoffer fra vaskemidler.
Stoffer der kan give anledning for renseanlæggets drift herunder
slamkvaliteten.
En rigtig dimensioneret og vedligeholdt benzin- og olieudskiller vil
tilbageholde en væsentlig del af olien. For at udskilleren kan fungere optimalt
skal det sikres, at der ikke dannes stabile olieemulsioner. Det gøres ved at der
stilles krav til de vaskemidler der anvendes.
Spildevandet fra både vaskehal og påfyldningsplads m.v. ledes gennem et
sandfang før det ledes videre til olieudskilleren. Sandfanget vil tilbageholde
sand og grus som ellers kan reducere olieudskillernes kapacitet.
På baggrund af ovenstående, virksomhedens ansøgning, de opstillede vilkår
og Lejre Forsynings bemærkninger vurderer Lejre Kommune, at der kan
meddeles tilladelse til det ansøgte.
4 Lejre Forsynings bemærkninger
Tilladelsen har været i høring hos Lejre Forsyning.
5 Vilkår for tilladelsen
Tilladelsen gives på grundlag af forudsætningerne beskrevet i afsnittet:
”Grundlag for Lejre Kommunens afgørelse”.
5.1 Generelt
Tilladelsen er gældende fra annonceringstidspunktet dato.
Kloakarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.
Tilslutningen til ledningsnettet skal ske til eksisterende stik i Gl. Ringstedvej.
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En kopi af tilladelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for
de personer, der har ansvaret for virksomheden og afledning af spilde- og
overfladevand.
Personalet skal være orienteret om hvilke foranstaltninger, der skal
iværksættes, hvis en alarm går eller der sker uheld.
Hvis afledningen af spilde- eller overfladevand ændres i forhold til det oplyste,
skal det forinden meddeles Lejre Kommune, som tager stilling til, om
ændringen kræver revision af tilslutningstilladelsen
Hvis der opstår driftsuheld med betydning for sammensætningen af spildeog/eller overfladevandet skal afløbet til kloaknettet afspærres øjeblikkeligt og
Lejre Kommune skal underrettes. Ved større uheld skal Lejre Kommunes
beredskab underrettes straks.
5.2 Indretning og drift
Afledning af spildevand fra vaskehal og påfyldningsplads m.v. skal ske
gennem sandfang og olieudskiller, som skal være dimensioneret korrekt i
forhold til de vandmængder, der ledes til enhederne.
Spildevand, der afledes fra vaskehallen og plads ved benzinstandere til Lejre
Forsynings ledningsnet, skal overholde nedenstående grænseværdier.
Grænseværdierne er absolutte. Det vil sige, at hvert analyseresultat skal
overholde grænseværdierne.
Analyseparametre
Parameter
Pb (bly)
Ni (Nikkel)
Cr (Krom)
Cd (Cadmium)
Zn (Zink)
Cu (Kobber)
Mineralsk olie
Temperatur
pH
COD/BOD
Suspenderet stof
Chlorid

Grænseværdi
100 g/liter
250 g/liter
300 g/liter
3 g/liter
3 mg/liter
100 g/liter
20 mg/liter
Max 50 oC
6,5 - 9
<3
300 mg/l
1000 mg/l
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Virksomheden må ikke anvende vaskemidler, der indeholder liste A og Bstoffer, jfr. Miljøstyrelsens vejledning. Procentdelen af ikke vurderede stoffer i
produktet må ikke være større end 1 %.
Vaskehallen skal være indrettet og skal drives, så det sikres at kemiske
stoffer og produkter ikke ledes til kloakken ved spild eller uheld. Det gælder
blandt andet, at opbevaring af vaskeaktive stoffer og produkter.
Bilvaskeanlægget skal have monteret tælleværk, som tæller antal af biler, der
vaskes i vaskehallen.
Bilvaskehallen skal have monteret separat vandmåler, som måler
vandforbruget til hele vaskehallen, incl. vandforbrug til rengøring.
Samtlige sandfang og olieudskillere skal vedligeholdes i henhold til
leverandørens anvisninger og i øvrigt således, at der ikke afledes sand,
olie/benzin til Lejre Forsynings ledningsnet. Oliudskillere, sandfang og
vejbrænde skal tømmes og renses efter behov dog minimum 2 gange om
året.
Olieudskillere skal være vandfyldt efter hver tømning.
Sandfang og olieudskillere skal være tilmeldt Lejre Kommunes
tømningsordning. Alternativt kan virksomheden søge om fritagelse for
ordningen.
5.3 Prøvetagningsbrønd
Der skal etableres prøvetagningsbrønde efter olieudskillerne, inden tilslutning
til Lejre Forsynings ledningsnet. Prøvetagningsbrøndene skal indrettes sådan,
at det er muligt at udtage en vandprøve i en frit faldende vandstråle.
Diameteren af prøvetagningsbrønden skal være minimum 315 mm. Der skal
minimum være en højdeforskel på 200 mm mellem tilløb og brønd og afløbet
fra brønden. Brønden skal være forsynet med et tæt dæksel og være
tilgængelig for miljøtilsynet.
5.4 Kontrol/egenkontrol
Virksomheden skal indenfor 6 måneder efter ibrugtagelse udtage 2 prøver til
analyse af spildevandet fra vaskehallen og påfyldningspladsen m.v. Mindst én
af prøverne skal udtages i saltningsperioden. 1 af prøverne skal udtages når
vaskehallen er i gang og 1 af prøverne skal udtages, lige før rengøringen af
vaskehallen afsluttes. Prøverne skal udtages, så analyseresultaterne er
repræsentative for det spildevand virksomheden afleder. Der skal analyseres
for alle analyseparametre.
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Resultaterne af analyserne skal være ledsaget af oplysninger om forholdene
under prøveudtagningen, der kan have indflydelse på resultaterne.
Alle prøver skal udtages af en uvildig person, som er uddannet til
prøveudtagning af spildevand. Analyserne skal foretages af et akkrediteret
laboratorium. Analyseresultaterne sendes til Lejre Kommune sammen med
virksomhedens kommentarer umiddelbart efter virksomheden har modtaget
resultaterne.
Hvis analyseresultaterne viser overskridelser af grænseværdierne kan Lejre
Kommune kræve, at virksomheden foretager yderligere prøver eller
foranlediger yderligere rensning af spildevandet før det udledes til Lejre
Forsynings ledningsnet.
Virksomheden skal til en hver tid udtage en prøve af spildevandet til analyse,
hvis Lejre Kommune vurderer, at det nødvendigt at få dokumentation for, at
udledningen overholder de opstillede grænseværdier.
Virksomheden skal løbende føre følgende driftsjournal for vaskehallen
Antal vaskede biler pr. Måned
Forbrug af vand pr. Måned
Forbrug af enkeltkemikalier, herunder også rengøringskemikalier pr.
måned
Driftsjournalerne skal opbevares tilgængelige for myndigheden i mindst 5 år.
Prøvetagningsbrønd
Virksomheden skal i forbindelse med tømning af udskillere og sandfang
efterse, at disse er i forsvarlig stand. Det vil sige, at alarmsystemet,
flydelukke og filtre skal være rene og fungere efter hensigten. Den indvendige
overfladebehandling skal være intakt og der må ikke være revner i
udskilleren.
Koalescensfilteret skal rengøres regelmæssigt efter leverandørens
anvisninger.
Alarmen skal funktionsprøves mindst én gang årligt.
Der skal føres driftsjournal for rengøring af spildevandsanlægget,
funktionsprøvning, kontrol, pejling og tømning af udskiller, sandfang og
alarm. Driftsjournalen skal forevises Lejre kommune efter anmodning.
6 Uheld
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Ved uheld, hvor der løber større mængder olie eller andre væsker til anlægget
skal Lejre Brandvæsen kontaktes øjeblikkeligt på telefon 112.
7 Sløjfning af udskiller og sandfang
Ved sløjfning af anlægget skal Lejre Kommunens tømningsordning afmeldes.
Sparrebassin, sandfang, udskillere og tilsluttede rørforbindelser, der ikke er i
brug, skal tømmes og sløjfes enten ved afpropning eller opgravning.
8 Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet senest 4 uger efter
afgørelsen er offentliggjort. Eventuel klage fremsendes til Lejre Kommune
som videresender klagen med sagens akter til Natur- og Miljøklagenævnet. En
eventuel klage skal være Lejre Kommune i hænde senest den 7. november
2012.
Virksomheden kan udnytte tilladelsen i den tid Natur- og Miljøankenævnet
behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet.
Dette under forudsætning af at virksomheden opfylder de vilkår der er stillet i
tilladelsen.
Denne afgørelse kan i henhold til § 101 i Lov om Miljøbeskyttelse indbringes
for domstolene senest 6 måneder efter afgørelsen er meddelt, eller hvis
afgørelsen påklages, senest 6 måneder efter den endelige administrative
afgørelse foreligger.

Følgende underrettes om tilslutningstilladelsen: Ansøger, Lejre Forsyning.

Med venlig hilsen
Ellen Wejdling
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