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ABN SOFT KIRKE HYLLINGE ApS 
v. Ole Martin Nielsen 
Vintapperbuen 1 A 
4070 Kirke Hyllinge 
 
Sendt med digital post til CVR-nr. 84 76 10 28 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilslutningstilladelse til ny bilvaskehal på Vintapperbuen 1 B, 
4070 Kirke Hyllinge. Matrikel 10n, St. Karleby By, Kirke Hyllinge 

Lejre kommune meddeler hermed ABM SOFT KIRKE HYLLINGE ApS (herefter benævnt ”virksomheden”) påbud om 

vilkår i tilladelse til afledning af spildevand fra bilvaskehal på ovenstående adresse, til forsyningens 

spildevandskloak. Baggrunden er, at der etableres en ekstra bilvaskehal på adressen. 

 

Påbuddet meddeles i henhold til § 30 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven.1  

 

Påbuddet kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil 4 uger fra det er meddelt. Klagevejledning 

findes på side 10 – 11.  

 

Den nye bilvaskehal etableres i tilknytning til virksomhedens eksisterende bilvaskehal på adressen, som er 

etableret i 2017. Denne tilladelse omfatter den eksisterende såvel som den nye bilvaskehal, og erstatter således 

en evt. tidligere meddelt spildevandstilladelse til den eksisterende bilvaskehal, som derved bortfalder. 

 

Spildevandet fra bilvaskehallerne vil blive ledt via sandfang og olieudskiller til spildevandsforsyningens 

spildevandskloak, og herigennem til Lyndby Renseanlæg. Regnvandet fra bilvaskehallernes tagflader samt 

omkringliggende befæstede arealer på matriklen ledes til spildevandsforsyningens regnvandskloak. 

 

Vilkår for tilladelsen 

Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår, som stammer fra Miljøstyrelsens gældende paradigme for 

tilslutningstilladelser af spildevand til kloak for vaskepladser og bilvaskehaller.2 Eventuelle særskilte vilkår 

dérudover vil være forklaret i afsnittet ”Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering”. 

 
1 Lov om miljøbeskyttelse, nr. 1218 af 25. november 2019 
2 Jf. bilag 1 til ”Paradigmer for tilslutningstilladelser af spildevand til spildevandskloak for bilvaskehaller og vaskepladser”, 
Vejledning nr. 42, Miljøstyrelsen januar 2020 

 
 
CTM Center for Teknik & Miljø 
Møllebjergvej 4 
4330 Hvalsø 
H Lejre Kommunes hjemmeside  
 
Jonas David Larsen 
Natur og Miljø 
D 4646 4941 
E jdla@lejre.dk  
 
Dato 06. september 2021 
J.nr.: 21/3515 
 

http://www.lejre.dk/
mailto:jdla@lejre.dk


Side 2 af 12 

Generelle vilkår 

1. Tilslutningstilladelsen omfatter afledning af følgende typer spildevand fra virksomheden, til 

spildevandsforsyningens kloak: 

a) Spildevand fra vaskeprocesser på 2 forvaskepladser á 25 m2 

b) Spildevand fra 2 bilvaskehaller 

c) Regnvand fra vaskehallernes tage samt omgivende befæstede arealer 

 

2. Spildevandet skal tilsluttes spildevandsforsyningens kloak som vist i kloakplanen i bilag 1. Hvis der sker 

ændringer i forhold til kloakplanen, så skal der sendes en ”som udført”-kloakplan til kommunen senest 

når den nye vaskehal tages i brug 

 

3. Alt arbejde forbundet med kloaktilslutning af vaskehallerne skal udføres af en autoriseret kloakmester, 

samt i overensstemmelse med DS 432 Norm for afløbsinstallationer. 

 
4. Et eksemplar af denne tilladelse samt en gældende kloakplan skal findes på adressen og være kendt af 

den driftsansvarlige. 

 
5. Ved følgende ændringer i forhold omkring vaskehallen kan der være krav om ansøgning om 

tilslutningstilladelse på ny: 

a) Ændring i vaskehallernes ejerforhold 

b) Ændring i vaskeanlæggenes type/fabrikat 

c) Ændring i vaskehallernes spildevandsproduktion 

d) Ændring i vaskehallernes kemikalieforbrug, herunder skift af kemikalietype/-mærke 

e) Ændring i vaskehallernes afløbsinstallationer (rørledninger, olieudskiller samt sandfang) 

 

6. Tilladelsen er i øvrigt ikke omfattet af en lovmæssig, tidsbestemt retsbeskyttelse. Tilladelsens vilkår 

kan derfor når som helst ændres, hvis disse på et tidspunkt måtte anses for utilstrækkelige, 

uhensigtsmæssige eller utidssvarende. Eventuelle ændringer i tilladelsens vilkår vil blive meddelt som 

påbud efter § 30 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven, og der vil være klageadgang. 

Indretning af vaskehallerne 

7. Spildevandet fra vaskehallerne skal ledes via en egnet olieudskiller med tilhørende sandfang til 

spildevandskloak. Spildevandet fra forvaskepladserne skal ledes via sandfang til spildevandskloak. 

Olieudskilleren skal være forsynet med koalescensfilter. 

 

8. Regnvand fra vaskehallernes tage samt tilhørende befæstede arealer, med undtagelse af 

forvaskepladserne, skal ledes til regnvandskloak. Alternativt skal regnvandet nedsives lokalt på 

matriklen.  
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9. Forvaskepladserne skal have tæt belægning og med fald mod afløb. Med ”tæt belægning” forstås en 

belægning, som i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer som ledes 

ud på pladserne. Forvaskepladserne skal derudover være indrettet således, at der ikke kan løbe 

overfladevand til pladserne fra omkringliggende arealer. 

 

10. Rengørings- og vaskemidler skal opbevares således, at der ikke vil kunne ledes spild til afløb. 

 

11. Virksomheden skal inden ibrugtagning af den nye vaskehal lade udføre tæthedskontrol af det samlede 

afløbssystem fra vaskehallen til og med olieudskilleren. Tæthedskontrollen af olieudskilleren skal 

foretages efter den anbefalede metode i Teknologisk Instituts Rørcenteranvisning 006, kapitel 10, med 

en prøvningstid på minimum 1 time. Hvis der konstateres lækage, skal afløbssystemet udbedres, og der 

skal inden ibrugtagning gennemføres en ny tæthedsprøvning som skal vise at olieudskilleranlægget er 

tæt. 

 

12. Det skal være muligt at udtage en stikprøve af det rensede spildevand fra en frit faldende vandstråle, 

forinden det ledes til spildevandskloak. 

 
13. Vaskehallerne skal udstyres med tælleværk til registrering af antal vaskede biler, alternativt skal dette 

antal registreres på anden vis. 

 

14. Vaskehallerne skal udstyres med en separat vandmåler til måling af vandforbrug i vaskehallen, inkl. 

vandforbrug til rengøring.  

Drift af vaskehallerne 

15. Virksomheden må ikke anvende vaskekemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder A- eller B-

stoffer.3 A- og B-stoffer anvendt som konserveringsmidler og farvestoffer må dog forekomme, hvis  

a) indholdet udgør mindre end 1 % af vaskemidlet, samt 

b) der ikke forhandles produkter uden sådanne stoffer.  

Hvis der udelukkende anvendes vaske- og rengøringsmidler, som er mærket med den nordiske svane, 

EU-blomsten eller lignende miljømærkning som administreres af Miljømærkesekretariatet, så anses 

dette vilkår som overholdt. 

 

16. Drift og tømning af olieudskiller og sandfang skal ske i overensstemmelse med følgende: 

a) Olieudskilleren skal være tilmeldt Lejre Kommunes tømningsordning for olie- og 

benzinudskillere.4 Olieudskilleren skal pejles minimum 1 gang årligt, og skal tømmes senest når 

olierester udgør 70 % af olieudskillerens opsamlingskapacitet. Inden olieudskilleren tømmes, så 

skal koalescensfilteret optages, renses, samt inspiceres for defekter.  

 
3 Jf. kapitel 2 i ”Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg”, Vejledning nr. 2, Miljøstyrelsen 2006 
4 Link til kommunens hjemmeside om tømningsordning for olie- og benzinudskillere: 
https://www.lejre.dk/erhvervsliv/erhvervsaffald/olie-og-benzinudskillere/  

https://www.lejre.dk/erhvervsliv/erhvervsaffald/olie-og-benzinudskillere/
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Ved tømning skal olieudskilleren bundsuges, og minimum 1 gang hvert 5. år skal olieudskilleren 

i forbindelse med tømning inspiceres for synlige fejl og mangler inden den påfyldes med vand 

(se pkt. f). 

b) Sandfang skal pejles minimum 1 gang årligt, og skal tømmes senest når bundfældet materiale 

udgør 50 % af sandfangets volumen. Ved tømning skal sandfang ligeledes bundsuges, og 

inspiceres for synlige fejl og mangler. 

c) Genbrugsbrønd skal tømmes samtidig med sandfang. 

d) Olieudskillerens lagtykkelsesalarm skal funktionstestes minimum 1 gang årligt. 

e) Oprenset materiale fra sandfang, olieudskiller samt evt. genbrugsbrønd skal bortskaffes i 

henhold til Lejre Kommunes til enhver tid gældende erhvervsaffaldsregulativ. 

f) Efter tømning og inspektion for synlige fejl og mangler skal olieudskilleren fyldes med vand. 

 

17. Konstateres der utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i olieudskilleren, koalescensfilteret, 

sandfang, rørledninger eller lagtykkelsesalarm, jf. vilkår 16, så skal disse udbedres inden fortsat brug. 

Medmindre der alene er tale om fejl på alarmen, så skal Lejre Kommunes miljøafdeling straks 

underrettes om det konstaterede og inden tiltag til udbedringer iværksættes. 

Grænseværdier 

18. Spildevandet fra vaskehaller samt forvaskepladser skal ved afledning til spildevandsforsyningens kloak 

overholde de i tabel 1 oplistede grænseværdier. Analysemetoderne til kontrol for overholdelse af 

grænseværdierne skal være i overensstemmelse med Miljøministeriets kvalitetskrav til miljømålinger.5  

Tabel 1. Grænseværdier for stoffer i spildevand fra vaskehallerne ved tilledning til spildevandskloak. 

Parameter Koncentrationskrav 

 Enhed Grænseværdi 

pH min. 

maks. 

6,5 

9,0 

Suspenderet stof mg/L 500 

Cadmium µg/L 3 

Kobber µg/L 500 

Bly µg/L 100 

Zink µg/L 3000 

DEHP µg/L 87 

Mineralsk olie6 mg/L 20 

 
5 Bekendtgørelse af kvalitetskrav til miljømålinger, nr. 1770 af 28. november 2020, med senere ændringer 
6 Mineralsk olie skal analyseres i henhold til DS/EN ISO 9377-2:2001. 
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Tilsyn og kontrol 

19. Til kontrol for overholdelse af grænseværdierne i tabel 1 skal virksomheden 2 gange årligt lade udtage 

repræsentative stikprøver. Prøverne skal udtages som 1 prøve i perioden oktober – februar, og 1 prøve i 

perioden marts – september. Grænseværdierne skal være overholdt i hver af de udtagne stikprøver. 

 

20. Resultaterne af stikprøverne skal fremsendes til Lejre Kommune senest 1 måned efter at virksomheden 

har modtaget analyseresultaterne. Viser resultaterne, at en eller flere af grænseværdierne i tabel 1 er 

overskredet, så skal virksomheden dog informere spildevandsforsyningen, Fors A/S, om overskridelsen 

så snart virksomheden er blevet bekendt med den. Fors A/S kan kontaktes enten på telefon 7020 2066, 

eller på mail til mailto:fors@fors.dk.  

 

21. Prøverne må tidligst udtages 8 uger efter tømning af sandfang og olieudskiller. 

 

22. Prøverne skal udtages af et akkrediteret firma, og analyseres på et akkrediteret laboratorium. 

 
23. Hvis en prøve ikke overholder grænseværdierne i tabel 1, skal virksomheden inden for 1 måned lade 

udtage endnu en prøve til analyse for den eller de parametre, hvor grænseværdien er overskredet. Hvis 

den supplerende analyse viser, at grænseværdierne er overholdt, anses vilkår 18 for overholdt. 

 
24. Hvis den supplerende prøve heller ikke overholder grænseværdierne, skal virksomheden indenfor de 

efterfølgende 12 måneder lade udtage 6 prøver til analyse for den eller de parametre, hvor 

grænseværdien er overskredet. De herved fremkomne analyseresultater behandles efter anvisning i DS 

2399 om tilstandskontrol, til vurdering af hvorvidt grænseværdien er overholdt. 

 
25. Hvis en eller flere af grænseværdierne fortsat er overskredet iht. den statistiske bearbejdning efter DS 

2399, skal virksomheden senest 14 dage efter at have modtaget de seneste analyseresultater fremsende 

en redegørelse for årsagen til overskridelsen, samt en handleplan for nedbringelse af belastningen, til 

Lejre Kommune. 

 
26. Hvis grænseværdierne er overholdt i 2 på hinanden følgende år, kan virksomheden efter aftale med 

Lejre Kommune stoppe egenkontrollen. 

 
27. Virksomheden skal ligge inde med dokumentation for: 

a) Antal bilvaske pr. år 

b) Årligt vand- og sæbeforbrug, sæbeforbruget kan evt. opgøres ved beregning 

c) Pejling/inspektion af sandfang samt olieudskiller 

d) Opsamlede og bortskaffede mængder affald fra sandfang, genbrugsbrønd og olieudskiller, samt 

tidspunkt for tømning 

e) Funktionsafprøvning af diverse alarmer i olieudskilleren 

f) Rensning og udskiftning af koalescensfilter 

g) Datablade for vaskemidler 

mailto:fors@fors.dk
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h) Evt. fejl/mangler og udførte reparationer med relation til funktionen af olieudskilleren 

Virksomheden skal opbevare ovenstående oplysninger i minimum 5 år, og skal forevise dem til Lejre 

Kommune på forlangende. 

 Renere teknologi 

28. Virksomheden skal undersøge muligheden for anvendelse af renere teknologi ved renovering eller 

ombygning af vaskehallerne. 

 

Dokumenter 

Følgende dokumenter har indgået i udarbejdelsen af tilladelsen: 

 Beskrivelse af den eksisterende bilvaskehal på adressen, dateret den 13. september 2016 

 Produktdatablade for de anvendte vaskemidler, dateret den 5. juni 2014 

 Produktblad på den eksisterende olie- og koalescensudskiller 

 Kloakplan over de fremtidige afløbsforhold på adressen, modtaget den 22. april 2021 

 Beregninger på eksisterende olieudskiller fra rådgiver, modtaget den 21. juni 2021 

 

Projektbeskrivelse 

ABM SOFT KIRKE HYLLINGE ApS v. Ole Martin Nielsen har ansøgt Lejre Kommune om tilladelse til at tilslutte en 

ekstra bilvaskehal på adressen Vintapperbuen 1 B, 4070 Kirke Hyllinge, til spildevandsforsyningens kloak. 

Matrikelnummeret er 10n, St. Karleby By, Kirke Hyllinge. 

 

Bilvaskehallen etableres i tilknytning til den eksisterende bilvaskehal, så der fremover vil være 2 bilvaskehaller 

på adressen. Den eksisterende bilvaskehal er etableret i 2017.  

Nærværende tilladelse vil omfatte begge bilvaskehaller. Den evt. tidligere meddelte tilslutningstilladelse til 

den eksisterende vaskehal vil derfor bortfalde med meddelelsen af denne tilladelse. 

 

Den eksisterende bilvaskehal er udstyret med forvaskeplads. Den nye bilvaskehal vil ligeledes blive udstyret 

med forvaskeplads. Begge forvaskepladser vil have et areal på 25 m2, i alt et forpladsareal på 50 m2. 

Den nye vaskehal vil i øvrigt blive indrettet og drevet identisk med den eksisterende vaskehal. Herunder vil 

vaskeanlægget være af samme type og fabrikat, ligesom der blive anvendt de samme sæbeprodukter og 

rengøringsmidler. 

 

Vaskeanlæggene vil være roll-over-anlæg, produceret af Wennstrom Wash Systems A/S, Tigervej 12, 4600 Køge. 

CVR-nr. 16 86 42 77. Fabrikatet er Christ, og typen er Varius C163. Vaskeanlæggene kan udføre højtryksspuling. 

 

Vaskehallerne vil være forsynet med Kies-filteranlæg, som reducerer vandforbruget ned til 20 – 30 liter pr. 

vask. Derudover vil en del af spildevandet blive recirkuleret til undervognsvask via genbrugsbrønd med et 

volumen på 5 m3. 
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Hver vaskehal vil være udstyret med et sandfang med et volumen på 5 m3. I alt et sandfangsvolumen på 10 m3. 

 

Spildevandet fra vaskehallerne vil blive ledt til spildevandsforsyningens kloak via den eksisterende olieudskiller, 

som er etableret samtidig med den eksisterende vaskehal.  

 

Olieudskilleren er af typen NeutraStar NS 6, dimensioneret til en spildevandstilførsel på 6 l/s, og med en 

opsamlingskapacitet for olie på 184 liter. Olieudskilleren er produceret af Inja Miljøteknik (nu BYGGROS) A/S, 

Egegårdsvej 5, 5260 Odense S. CVR-nr. 27 55 61 83. 

 

Olieudskilleren er udstyret med flydelukke, opstuvnings- og lagtykkelsesalarm, samt koalescensfilter. 

Vaskehallerne vil være udstyret med vasketællere, samt separate vandmålere. 

 

Rådgiver på projektet er Tri-Consult A/S, Skanderborgvej 213, 2. sal, 8260 Viby Jylland. CVR-nr. 14 97 71 39. 

Producent af vaskemidler til vaskehallerne er Dr. Stöcker GmbH & Co.KG, Gewerbestrasse 19-25, DE-55546 

Pfaffen-Schwabenheim. 

Leverandøren af vaskemidler er AutoTank (nu Wennstrom Wash Systems) A/S, Tigervej 12, 4600 Køge. 

 

Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering 

Vaskehallerne er beliggende på en ejendom, som er medtaget i kloakopland i Lejre Kommunes gældende 

spildevandsplan (Spildevandsplan 2016 – 2023). Kloakoplandet har oplandsnummeret KH12, og er 

separatkloakeret. Spildevand og regnvand skal således afledes til hver deres hovedkloakledning. 

 

Der er i tilladelsen stillet vilkår om, at spildevand og regnvand skal tilsluttes deres respektive kloakstik, så 

fejltilslutninger undgås. Vilkår 7 samt 8.  

Spildevandsforsyningen, Fors A/S, kan i tvivlstilfælde anvise de korrekte kloakstik at slutte spildevand hhv. 

regnvand til. Fors A/S kan kontaktes på telefon 70 20 20 66 eller på mail til mailto:fors@fors.dk.  

 

Der er endvidere stillet vilkår om, at virksomheden straks skal informere Fors A/S, hvis et modtaget 

analyseresultat viser at grænseværdierne i tabel 1 ikke er overholdt. Vilkår 20. Informationen vil skulle indgå i 

Fors A/S’ interne arbejde med at klarlægge årsager til evt. overskridelser eller driftsforstyrrelser på deres 

renseanlæg. 

 

Spildevandet fra vaskehallerne, inkl. forvaskepladserne, vil blive ledt til Lyndby Renseanlæg. Herfra ledes det 

rensede spildevand til Roskilde Fjord, ca. 730 meter nord for Lyndby Havn. 

Regnvandet fra vaskehallernes tagflader samt øvrige befæstede arealer vil blive ledt via åbent regnvandsbassin 

til Ørbækken, som ligeledes leder til Roskilde Fjord, ca. 2,5 km nord for Lyndby Havn.  

mailto:fors@fors.dk
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Da den nye vaskehal vil blive etableret på et areal, som i forvejen er befæstet og afleder regnvand til kloak, så 

forventes den afledte regnmængde fra virksomheden dog ikke at stige i forhold til hvad der hidtil kan siges at 

have været gældende. 

 

Vurdering af vandforbrug og vandafledning 
For den eksisterende vaskehal på adressen er der i den daværende byggeansøgning oplyst et forventet antal 

årlige bilvask på 12.000. Ved hver vask bruges der ca. 25 liter vand, hvoraf de 14 liter afledes til kloak, mens 

resten enten fordamper eller sætter sig på bilens overflade og køres væk med den vaskede bil (vækslæb).  

Dette giver på årsbasis et vandforbrug på 300 m3, samt en vandafledning til kloak på 168 m3. 

 

Med den ekstra bilvaskehal forventes antallet af årlige bilvask på adressen at stige til ca. 18.000. Med 

udgangspunkt i ovenstående forbrug pr. vask fås derfor de i tabel 2 angivne værdier for vandforbrug samt 

vandafledning for de 2 vaskehaller tilsammen. 

 

Tabel 2. Forventet årligt vandforbrug samt vandafledning fra de 2 bilvaskehaller tilsammen. Tabellen angiver desuden stigningen i 

årlig vandmængde i forhold til hidtil. 

 Pr. år Stigning 

Vandforbrug  450 m3 150 m3 

Vandafledning til kloak 252 m3 84 m3 

Fordampning + vækslæb 198 m3 66 m3 

 

Vurdering af vaskemidler 
Der vil blive anvendt de samme vaskemidler i den nye vaskehal, som der anvendes i den eksisterende vaskehal.  

Ud fra beskrivelsen af den eksisterende vaskehal, samt de hidtidige såvel som fremtidige tal for vandforbrug og 

vandafledning fås de i tabel 3 oplistede mængder afledte vaskemidler til kloak. 

 

Tabel 3. Opgørelse over de forventede årligt udledte mængder vaskemidler fra vaskehallerne. For begge vaskehaller er det de 2 

kolonner yderst til højre (tekst med kursiv) som angiver de forventede afledte mængder, herunder stigningen i afledte mængder i 

forhold til histil. Ingen af de anvendte vaskemidler indeholder A- eller B-stoffer, jf. MST’s vejledning nr. 2, 2006, om tilslutning af 

industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. 

Leverandør Type Gennemsnitligt 

forbrug pr. 

bilvask (mL) 

Hidtidig afledt 

mængde pr. år 

(liter) 

Fremtidig 

afledt 

mængde pr. år 

(liter) 

Stigning i afledt 

mængde pr. år i 

forhold til hidtil 

(liter) 

Skum Basic  10 120 180 60 

Shampoo Basic 10 120 180 60 

Tørrehjælp Basic 15 150 270 120 

Dr. Stöcker 

Skumvoks Basic 15 150 270 120 
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Vurdering af olieudskiller 
Den eksisterende olieudskiller er af rådgiver oplyst til at være tilstrækkeligt dimensioneret til at tage 

spildevandet fra begge vaskehaller, inkl. spilde- samt regnvand fra forvaskepladserne. Rådgiver har overfor 

kommunen underbygget det med følgende beregning: 

 

2 stk. vaskeanlæg a 2 l/s   (2 x 2 l/s) =   4,0 l/s 

2 stk. tapventiler på forvaskeplads a 0,5 l/s  (2 x 0,5 l/s) =   1,0 l/s 

Overfladevand på 50 m2 forvaskeplads   (50 x 0,014 l/s) = 0,7 l/s 

I alt:     5,7 l/s 

 

I beregningen er den dimensionsgivende regnmængde fra forvaskepladsen sat til 0,014 l/s/m2, hvilket giver 140 

l/s/ha. Dette stemmer overens med den praksis for dimensionering af separate regnvandskloakker, som var 

gældende i 2017 hvor den første vaskehal på adressen blev etableret. 

 

Beregningen viser, at olieudskilleren maksimalt vil kunne få tilført 5,7 l/s fra de 2 vaskehaller, inkl. 

forvaskepladser. Da olieudskilleren fra producentens side er dimensioneret til 6 l/s, vurderes dens kapacitet 

således at være overholdt i dette projekt. 

 

Vurdering af afledte stoffer 
COD/BI5 

Da vaskehallen omfattet af denne tilladelse ikke vil blive anvendt til vask af fabriksnye, voksbeskyttede biler fra 

lokale bilforhandlere, så er der i tabel 1 ikke fastsat grænseværdi for COD eller BI5 (organisk stof). Jf. afsnit 

3.11.1.1 i Miljøstyrelsens vejledning.7  

Da de anvendte vaskemidler ligeledes ikke indeholder A- eller B-stoffer, så vurderes indholdet af organisk stof i 

vaskehallens spildevand at være minimalt. 

DEHP 

Grænseværdien for DEHP i tabel 1 er ikke fastsat ud fra indholdet i de anvendte vaske- og rengøringsmidler 

oplistet i tabel 3, da ingen af disse indeholder DEHP som er et plast-blødgøringsmiddel.  

Den eneste kilde til DEHP i vaskehallens spildevand er afsmitning fra dæk samt diverse plastdele på de biler, 

som vaskes. Virksomheden har således ikke mulighed for at skifte til vaskemidler uden DEHP, udskifte DEHP med 

andre stoffer, eller på anden vis nedbringe indholdet af DEHP i spildevandet. 

På baggrund af de seneste års målinger af DEHP i afløb fra vaskehaller er den gennemsnitlige koncentration af 

DEHP i spildevandet fra vaskeanlæg angivet til 13 µg/L, som det ses i tabel 3. Grænseværdien for DEHP er i 

tabel 1 fastsat til 87 µg/L, hvilket er i overensstemmelse med afsnit 3.11.1.2 i Miljøstyrelsens vejledning 

(fodnote 7). Det gennemsnitlige indhold af DEHP overholder således grænseværdien. 

 

 
7 ”Paradigme for tilslutningstilladelser af spildevand til spildevandskloak for bilvaskehaller og vaskepladser”, vejledning nr. 42, 
Miljøstyrelsen januar 2020 
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Kobber 

Den primære kilde til kobber i vaskehallens spildevand er afsmitning fra indersiden af kobberholdige 

vandforsyningsledninger, som følge af længere tids henstand i forsyningsnettet.  

I takt med at flere og flere vandforsyningsledninger bliver udført i plast, så forventes kobber imidlertid at 

udgøre et stadigt mindre problem i spildevand fra bl.a. bilvaskehaller, hvor kobber – ligesom DEHP – ikke indgår 

i de anvendte vaske- og rengøringsmidler, og dermed ligeledes ikke står i virksomhedens magt at regulere på. 

For denne vaskehal er grænseværdien for kobber i spildevandet sat til 500 µg/L, hvilket er i overensstemmelse 

med afsnit 3.11.1.3 i Miljøstyrelsens vejledning (fodnote 3).  

Ved fremtidig fornyelse af vandforsyningsnettet i området, samt indførelse af renere teknologi i vaskehallen, 

kan det overvejes at sænke grænseværdien for kobber i vaskehallens spildevand til 100 µg/L. Dette vil i så fald 

fremgå af en revideret tilladelse iht. vilkår 6. 

Sammenfattende vurdering 
Ud fra det ovenfor beskrevne er det Lejre Kommunes vurdering, at bilvaskehallerne på Vintapperbuen 1 B vil 

kunne overholde vilkårene i Miljøstyrelsens paradigme for tilslutningstilladelser af spildevand fra bilvaskehaller. 

Lejre Kommune meddeler på denne baggrund tilladelse til den ønskede tilslutning. 

 

Klagevejledning 

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (i det følgende benævnt MFKN), jf. kapitel 11 i 

Miljøbeskyttelsesloven. Klagefristen er 4 uger fra når afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside.  

Tilladelsen annonceres på Lejre Kommunes hjemmeside, under ”Nyheder og Pressemeddelelser”, den 06. 

september 2021.  

 

Hvem kan klage? 
Følgende personer/grupper er klageberettigede: 

1. Ansøger/adressaten for afgørelsen 

2. Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører 

3. Offentlige myndigheder 

4. Foreninger eller organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø 

5. Foreninger eller organisationer, som har en væsentlig interesse i sagens udfald 

6. Privatpersoner, som har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

For grupperne 4.-6. kan MFKN kræve dokumentation for klageberettigelse. Nævnet kan afvise en klage, hvis de 

vurderer at klager ikke har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 

 

Sådan klager du 
Klagen skal indgives skriftligt via Klageportalen inde på Nævnenes Hus. Klik her for at åbne Nævnenes Hus. 

Nævnenes Hus kan også tilgås gennem Virk.dk.  

 

http://www.lejre.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.virk.dk/
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Inde på Nævnenes Hus vælger du først ”Start din klage”. Under ”Miljø og Energi” vælger du herefter ”Miljø- og 

Fødevareklagenævnet”, og følger anvisningerne videre dérfra.  

 

Du skal bruge dit Nem-ID for at klage. Har du et login til Miljøportalen, så kan du alternativt bruge dette i 

stedet for dit Nem-ID. 

 

Din klage skal være indgivet til Nævnenes Hus senest den 04. oktober 2021, klokken 23:59. 

Klagen vil i første omgang blive sendt til den myndighed, som har truffet afgørelsen. Myndigheden sender 

herefter klagen videre til MFKN, ledsaget af sine eventuelle kommentarer til klagen. 

 

Du skal betale et klagegebyr  
Du skal betale et klagegebyr til MFKN for at klage over afgørelsen. Du kan se taksten for klagegebyret inde på 

Klageportalen. Du betaler klagegebyret med betalingskort i Klageportalen, når du indgiver din klage.  

Virksomheder, myndigheder og organisationer kan derudover bestille en faktura på klagegebyret, dette foregår 

ligeledes i Klageportalen. 

 

Bemærk, at din klage kun betragtes som indgivet rettidigt, hvis du enten har betalt klagegebyret, eller bestilt 

en faktura, senest ved klagefristens udløb.  

 

Du får klagegebyret retur, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.  

 

Hvis du vil fritages for at klage digitalt 
MFKN skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre den pågældende 

klager er fritaget for at bruge Klageportalen.  

 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, så skal du sende en skriftlig, begrundet anmodning 

til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender herefter din anmodning til MFKN, der 

træffer afgørelse om hvorvidt de kan imødekomme din anmodning. 

 

Mulighed for domstolsprøvelse 
Tilladelsens vilkår kan prøves ved en domstol. Søgsmål skal være indgivet senest 6 måneder efter at tilladelsen 

er offentligt annonceret på kommunens hjemmeside, jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven. 

 

 

 

Med venlig hilsen 
 
Jonas David Larsen 
Spildevandsmedarbejder 
Center for Teknik og Miljø 
Personlig henvendelse: Lejre Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre 



Side 12 af 12 

Bilag 
Bilag 1 Kloakplan over de fremtidige afløbsforhold 
 

Kopi af tilladelsen er sendt til følgende 
Tri-Consult A/S, att.: Sven Sandvad, ss@tri-consult.dk  

Fors A/S, fors@fors.dk  

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  

Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk   

Friluftsrådet, roskilde@friluftsraadet.dk  

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, lejre@dn.dk   

Danmarks Naturfredningsforenings hovedpostkasse, dn@dn.dk  

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk  

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk  
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