Evang Ejendomme v.Peter Hansen
Køgevej 40
4100 Ringsted

Dato: 11. oktober 2016

Ringsted Kommune
Teknik- og Miljøcenter

Vilkår for udledning af spildevand til offentlig kloak fra Nørregade 70, matr. nr.
15r, Ringsted Markjorder, 4100 Ringsted

Team Miljø
Rønnedevej 9
4100 Ringsted

I henhold til § 28 stk. 3 i kapitel 4 i Lov om Miljøbeskyttelse (bekendtgørelse nr.
1317 af 19. november 2015), meddeles der herved tilladelse til afledning af
spildevand til offentligt spildevandsanlæg på følgende vilkår:

Tel.: +45 57 62 63 00
Dir.: +45 57 62 63 76
Fax.: +45 57 62 63 15
Mail.: RSF@RINGSTED.DK
teknikogmiljo@ringsted.dk

1

Generelt

1.1

Tilladelsen omfatter følgende udledninger fra virksomheden:
a) Spildevand fra vaskhal og vand fra forvaskeplads med taphane for
sæbevand (spandvask).
b) Sanitært spildevand
c) Tag- og pladsvand
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1.2

I forbindelse med driftsuheld og spild, der kan have betydning for regn- og
spildevandsledningen, skal Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning
straks underrettes. Ved større spild alarmeres på 112.

2

Indretning af vaskehal

2.1

Afledning af spildevand skal ske gennem sandfangsbrønd, biobrønd og tank
for renset spildevand, som beskrevet i den spildevandstekniske redegørelse.

2.2

Overfladevand fra forvaskeplads skal ledes gennem rensesystemet inden
udledning til spildevandskloakken.

2.3

Spildevandet skal ledes til spildevandskloakken.

2.4

Vaskehal skal have monteret separat vandmåler, som måler vandforbruget
af rent vand samt genbrugsvand.

2.5

Der etableres mulighed for at opgøre antallet af udførte bilvaske på
anlægget, således der kan ske en beregning af vandforbrug pr bilvask.

2.6

Der skal være en inspektionsbrønd til udtagning af spildevandsprøver.
Brøndens opbygning og placering skal overholde følgende krav:
2.6.1

Inspektionsbrønden skal være udformet således at det er muligt at
udtage prøven i en frit faldende vandstråle.
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2.6.2 Brønden skal være placeret efter tanken for renset spildevand
inden tilslutning til det offentlige spildevandssystem. Der må
således ikke være andre tilløb til inspektionsbrønden.
3

Drift og kontrol

3.1

Vaskepladsen skal indrettes og drives således, at der sikres, at
miljøfremmede stoffer og produkter ikke tilledes kloak ved spild eller uheld.

3.2

Højtryksspuling må kun anvendes til rengøring af vaskehal.

3.3

Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i det
biologiske renseanlæg med sandfang, skal disse udbedres inden fortsat
brug.

3.4
Drift og tømning af sandfang og drift af biobrønd, som ligger i tilknytning til
bilvaskehallen, skal ske i overensstemmelse med følgende:
3.4.1 Sandfangsbrønden skal tømmes, når 50 % af slamvolumen er fyldt
op.
3.4.2 Indholdet af sandfanget skal tømmes og bortskaffes af godkendt
transportør og modtager.
3.4.3 Olie omsættes i biobrønden. Såfremt det visuelt konstateres, at det
rensede spildevand indeholder olie, standses vaskhallens drift indtil fejlen er
lokaliseret og rettet. Der skal dagligt foretages visuelt kontrol af
spildevandsbrønden.
3.5

Der må ikke anvendes vaskemidler, der indeholder A- eller B- stoffer. jf.
Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 af 2006 ”tilslutning af industrispildevand til
offentlige spildevandsanlæg”.

3.6

I tilfælde af, at der anvendes eller ønskes anvendt andre end de til
Ringsted Kommune oplyste vaskeprodukter, skal kommunen underrettes
senest 2 uger før ændring.

3.7

Dokumentation for tømning af sandfang samt eftersyn på flydelukket skal
opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for
tilsynsmyndigheden Ringsted Kommune.

4. Emissionskrav og prøvetagning
4.1

Ringsted Kommune kan kræve, at der udtages op til én stikprøve fra
prøvetagningsbrønden, dog max én gang årligt.

4.2

Prøverne skal udtages som øjebliksprøver fra inspektionsbrønd for
processpildevand og prøveudtagningen skal ske under forhold, hvor
virksomheden er i fuld drift, dvs. der vaskes i vaskehallen under
anvendelse af sæbemidler. Prøverne skal udtages og analyseres af
DANAK- akkrediteret laboratorium.

4.3

Der skal analyseres for de i vilkår 4.4 nævnte parametre.
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4.4

Kravværdier for vaskehal
Koncentrationerne af analyseparametrene i udtagne prøver af
spildevandet skal overholde kravværdier i tabel 1.

Tabel 1
Mg/bilvask
Målværdi
Beregning

cadmium
0,45
3 µg/l x 150 l

Kobber
75
500 µg/l x 150 l

Bly
15
100 µg/l x 150 l

Zink
450
3000 µg/l x 150 l

Mineralsk olie
1500
10 mg/l x 150 l

Grænseværdier er fastsat ud fra, at der afledes 150 l spildevand fra
konventionel bilvask uden recirkulering ganget med Miljøstyrelsens
vejledende koncentrationsgrænseværdier. Ved at anvende
forureningsmængde pr vasket bil, kan vandmængden reduceres uden, at
den tilladte forureningsmængde pr. bil overskrides.
4.5

Prøvetagning må tidligst gennemføres 8 uger efter tømning af
sandfangsbrønd.

4.6

Vaskeanlæggets vandforbrug og antallet af bilvaske over den uge
(mandag - søndag), hvor prøvetagning foregår, skal registreres.

4.7

Analyseresultaterne skal fremsende til Ringsted Kommune samtidig eller
senest 14 dage efter modtagelse på virksomheden.

4.8

Er der overskridelse af grænseværdier for spildevandet, skal der
igangsættes rettelser på anlægget.

4.9

Udgifter til prøvetagning og analyser skal afholdes af bilvaskehallens ejer.

5

Egenkontrol

5.1

Der skal føre egenkontrol over:




Antal bilvask pr år
Vandforbrug pr år
Inspektion og tømning af sandfang, herunder slammængde,
tømningsdato samt transportør
 Inspektion af biobrønd og spildevandstank
 Datablade for vaskemidler
 Evt udbedringer/reparation af sandfang, biobrønd og
spildevandstank.
Egenkontrollen skal forevises Ringsted Kommune på forlangende og
opbevares til gængeligt for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år.

6. Tilladelsens gyldighed
6.1

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden et år efter
udstedelsesdatoen.

6.2

Tilladelsen træder i kraft ved udstedelsesdatoen.
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Klagevejledning
1
Denne tilladelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet senest den 15.
november 2016 .
Parter i sagen, samt enhver med særskilt, individuel interesse i sagen vil kunne
klage, ligesom visse landsdækkende organisationer og foreninger har
klageadgang.
Klagen skal indsendes digitalt til Natur- og Miljøklagenævnet via ”Klageportalen”.
Link til protalen findes på forsiden af www.nmkn.dk.
Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kroner, se mere herom på
www.nmkn.dk.
Natur- og Miljøklagenævnet 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
Ringsted Kommune til Ringsted Kommune, Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9,
4100 Ringsted, teknikogmiljo@ringsted.dk. Ringsted Kommune videresender
herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om,
hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
2

Kommunens afgørelse kan også indbringes for en civil domstol indtil seks
måneder fra dato for afgørelsen, altså inden 11. april 2017.
Der er til enhver tid aktindsigt i sagen, herunder resultater af virksomhedens
3
4
egenkontrol jf. Forvaltningsloven , Offentlighedsloven og Lov om aktindsigt i
5
miljøoplysninger

Materiale i sagen


Ansøgning om spildevandstilladelse med beskrivelse af anlæg, spildevand og
drift, fremsendt den 13. juli 2016



Kloaktegninger (situationsplan-/ afløbsplan, tankplan), fremsendt den 13. juli
2016

Generelt
Slam fra sandfanget betragtes som farligt affald, og skal tømmes af og bortskaffes til
godkendte transportør af farligt affald
Ved ændringer i spildevandets sammensætning og indhold eller kloaksystemets
udformning, skal der sendes ny ansøgning til behandling i Ringsted Kommune.
Ringsted Kommune kan i henhold til § 30 i Miljøbeskyttelsesloven ændre vilkår
fastsat i nærværende tilslutningstilladelse, hvis vilkårene anses som utilstrækkelige
og forhold til renseanlæg, kloaknet eller renere teknologi på området taler herfor.
Eventuelle vilkårsændringer vil i så fald blive meddelt som påbud og der vil være
klageadgang.

1

Lovbek. nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse, kap. 11, §§ 91 og 93
I henhold til § 101 i Miljøbeskyttelsesloven
Forvaltningslov nr. 571 af 19. december 1985, jf Lovbek nr. 1365 af 07/12 2007, med efterfølgende ændringer
4
Lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlig forvaltning, med efterfølgende ændringer
5
Lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006 om aktindsigt i miljøoplysninger, med senere ændringer
2
3
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Påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder inden klagefristens udløb sker på den
pågældendes eget ansvar og indebærer ingen indskrænkning i
klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.
Tilladelsen omhandler ikke godkendelsesforholdet til anden lovgivning.
Annoncering
Afgørelsen vil blive offentliggjort ved annoncering på Ringsted Kommunes
hjemmeside under ” http://ringsted.dk/erhverv/affald-miljoe/spildevand”

Følgende er blevet underrettet om tilslutningstilladelsen:








Styrelsen for vand og naturfredning svana@svana.dk
Danmarks Naturfredningsforening dnringsted-sager@dn.dk
DN-Lokalkomité ringsted@dn.dk
Friluftsrådet Østsjælland erik@troigaard.dk
Ringsted Sportsfiskerforening v/Søren Rath, Ringsted b.s.rath@privat.dk
DOF natur@dof.dk
Dansk Botanisk Forening dbotf@mail.tele.dk

Venlig hilsen
Rikke Søndergaard
Miljøsagsbehandler
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