
TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR  Side 1 af 17

STRUER KOMMUNE WWW.STRUER.DK STRUER@STRUER.DK
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

 
WASH WORLD ApS 
Dynamovej 11, 1. tv 
2860 Søborg 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPILDEVANDSTILSLUTNINGSTILLADELSE 
 
Tilladelse til afledning af spildevand fra bilvaskehal med biologisk rensning, forvaskeplads 
samt vaskeplads.  
 
Struer Kommune meddeler hermed tilladelse i henhold til § 28 stk. 3 i miljøbeskyttelseslo-
ven til afledning af spildevand fra bilvaskehal, forvaskeplads og vaskeplads hos WASH 
WORLD ApS, Bredgade 64, 7600 Struer til spildevandskloak.  
 
 

 
Figur 1 - Oversigt over placering af forvaskeplads, selvvask og vaskehal 

   

DATO: 25-03-2022

JOURNALNUMMER
06.01.00-P19-28-21

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

RIKKE RUTH FISKBÆK
T: 96848453
E: rikkerf@struer.dk



TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR  Side 2 af 17

 
Indholdsfortegnelse 
Stamoplysninger ...................................................................................................................4 

Baggrund ..............................................................................................................................4 

Vilkår .....................................................................................................................................4 

Generelle vilkår .................................................................................................................4 

Indretning ..........................................................................................................................5 

Drift ....................................................................................................................................5 

Grænseværdier .................................................................................................................6 

Tilsyn og kontrol ................................................................................................................6 

Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering .......................................................................8 

Indretning og drift ..............................................................................................................8 

Projektbeskrivelse ..........................................................................................................8 

Sandfang .....................................................................................................................10 

Prøvetagningsbrønd ....................................................................................................10 

Kontrolprogram ............................................................................................................10 

Beliggenhed og planforhold .............................................................................................11 

Spildevandets sammensætning ......................................................................................11 

Industrispildevand ........................................................................................................11 

Sanitært spildevand .....................................................................................................11 

Afledning af tag- og overfladevand ..............................................................................11 

Spildevandsrensning, BAT og renere teknologi ..............................................................12 

Påvirkning af miljø og natur .............................................................................................12 

Grundvand og jordforurening .......................................................................................12 

Vandrammedirektivet. Vandområdeplaner og målsatte recipienter .............................12 

Beskyttet §3 natur ........................................................................................................12 

Natura 2000 (habitat- og fuglebeskyttelsesområder) og bilag IV arter ........................12 

Samlet naturmæssig vurdering af det ansøgte projekt ................................................13 

Samlet spildevandstekniske vurdering ............................................................................13 

Forhold til anden lovgivning ................................................................................................13 

VVM .................................................................................................................................13 

Museumsloven ................................................................................................................13 

Generelle oplysninger .........................................................................................................13 

Andet ...................................................................................................................................13 

Håndtering og opbevaring af olier og kemikalier .............................................................13 

Affaldshåndtering ............................................................................................................14 

Vandafledningsafgift ........................................................................................................14 

Øvrigt ...............................................................................................................................14 



TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR  Side 3 af 17

Høringsbemærkninger ........................................................................................................14 

Bekendtgørelse og klagevejledning ....................................................................................14 

Klagevejledning mv. ........................................................................................................14 

Udnyttelse af tilladelsen i klageperioden .........................................................................15 

Søgsmålsvejledning ........................................................................................................15 

Offentliggørelse ...............................................................................................................15 

Underretning ....................................................................................................................15 

Bilag 1 – Principskitse .........................................................................................................16 

Bilag 2 – Kloaktegning ........................................................................................................17 

 
 
  



TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR  Side 4 af 17

Stamoplysninger 
Virksomhedens navn:  WASH WORLD ApS 
Virksomhedens placering:  Ryvangs Allé 26, 2100 Kbh Ø 
Virksomhedens art: Bilvask 
CVR-nummer: 34486735 
Tilslutningstilladelsen omfatter: Afledning af spildevand fra bilvaskehal og 

vaskeplads 
Vaskeaktiviteternes placering:  Bredgade 64, 7600 Struer 
Matr.nr.  17md, Struer 
Tilladelsesdato  25. marts 2022 
Godkendelses- og tilsynsmyndighed Struer Kommune, Østergade 13, 7600 

Struer 
 

Baggrund 
WASH WORLD ApS har den 26. oktober 2021 ansøgt om tilladelse til afledning af spilde-
vand fra en bilvaskehal med biologisk rensning samt en vaskeplads til spildevandskloak.  
 
Det forventede antal biler der vaskes årligt, er i ansøgningen angivet til:  
 
25000 biler for forvaskeplads og vaskehal og 5000 biler for vaskepladsen 
 
Det årlige vandforbrug er angivet til:  
 l/vask m3/år 
Vaskeanlæg inkl. rengøring 30 750 
Forvaskeplads 5 125 
Vaskeplads 16 80 
Fordampning og bortslæb 
pr. år 

-10 til -15 -375 

Samlet spildevands-
mængde pr. år 

 580 

 
Spildevand fra vaskehal, forvaskeplads og vaskeplads ledes gennem et internt rensean-
læg bestående af en mekanisk forfældning og en efterfølgende biologisk rensning ved 
bakteriel omsætning/nedbrydning under ilttilførsel.  
Det rensede spildevand opbevares i en tank (biotank) og genbruges i bilvaskehallen. Når 
vandstanden i biotanken når et maksimumniveau udpumpes ca. 0,5 m3 spildevand fra bio-
tanken til spildevandskloakken. Den maksimale afledning til kloakken er i ansøgningen an-
givet til 0,0185 l/s.  

Vilkår 
Generelle vilkår 

1. Tilslutningstilladelsen omfatter afledning af følgende typer spildevand fra virksom-
heden:  

a. Spildevand fra vaskeprocesser på 16,5 m2 forvaskeplads samt overflade-
vand der falder herpå 

b. Spildevand fra overdækket vaskeplads på 33,6 m2 
c. Spildevand fra bilvaskehallen 
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2. I tilfælde af uheld, hvor der er fare for afledning af olie eller kemikalier til spilde-
vandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, skal afløbet straks stoppes og Mil-
jøvagten skal kontaktes via telefonnummer 112. 

 
Senest 14 dage efter uheldet skal virksomheden indsende en rapport til Struer 
Kommune. Rapporten skal indeholde en beskrivelse af uheldet, omfanget og ind-
satsen mod miljømæssige skader, samt en beskrivelse af forebyggende foranstalt-
ninger, der begrænser risikoen for nye uheld. 
 

3. Et eksemplar af denne tilladelse skal findes på virksomheden og være tilgængelig 
for den driftsansvarlige. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være 
bekendt med tilladelsens vilkår.  
 

4. Et eksemplar af tilladelsen samt en opdateret kloakplan skal findes på adressen og 
være kendt af den driftsansvarlige. 

 
Indretning 

5. Spildevand fra forvaskeplads, selvvaskeplads og vaskehal skal ledes via internt bi-
ologisk renseanlæg samt prøvetagningsbrønd eller tilsvarende mulighed for prø-
veudtagning inden afledning til spildevandskloak.  
 

6. Virksomheden skal inden ibrugtagning af vaskehallen lade udføre tæthedskontrol 
af det samlede rørsystem i tilknytning til anlægget for biologisk rensning af vaske-
vandet.  

 
7. Forvaskepladsen, selvvaskeplads og vaskehal skal have tæt belægning og fald 

mod afløb, og der må ikke kunne ske overløb til de omkringliggende arealer.  
 

8. Det skal sikres, at der ikke kan løbe overfladevand fra omkringliggende arealer til 
forvaskeplads, selvvaskeplads og vaskehal. 

 
9. Der må maksimalt ledes 0,0185 l/s til spildevandskloakken 

 
10. Rengørings – og vaskemidler skal opbevares således, at eventuel spilde ledes til 

vaskehallens biologiske renseanlæg inden afledning til afløb.  
 

11. Vaskehallen skal have tælleværk til registrering af antal vaskede biler, eller antal 
vaskede biler skal kunne registreres på anden måde.  

 
12. Vaskehallen skal have monteret separat vandmåler til måling af vandforbrug til hele 

vaskehallen inkl. forbrug af til rengøring, forvask og selvvask. 
 

13. Det skal være muligt at udtage en stikprøve af det rensede spildevand i en frit fal-
dende stråle før udledning til spildevandskloak.  

 
Drift  

14. Virksomheden skal sikre, at vaskeanlægget tilses, drives og vedligeholdes efter fa-
brikantens anvisninger, herunder skal bl.a. sikres, at belægninger løbende inspice-
res for skader og revnedannelser.   
 

15. Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder på anlæg-
get (sandfang, belægning, renseanlæg, rørledninger), skal disse udbedres inden 
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fortsat brug. Struer Kommune skal straks underrettes om det konstaterede og in-
den tiltag til udbedringer iværksættes.  

 
16. Virksomheden må ikke anvende vaskekemikalier eller rengøringsmidler, der inde-

holder A- eller B-stoffer. A og B stoffer anvendt som konserveringsmidler og farve-
stoffer må dog forekomme, hvis de udgør mindre end 1 % af vaskemidlet og der 
ikke forhandles produkter uden sådanne stoffer.  
 

17. Sandfanget skal pejles efter behov, dog mindst 1 gang i kvartalet. Ved pejling for-
stås en måling af mængden af opsamlet materiale.  

 
18. Sandfang tømmes og bundsuges regelmæssigt. Sandfanget tømmes og bundsu-

ges dog senest, når de er ½ fulde.   
 

19. Materiale fra sandfang skal bortskaffes efter det til enhver tid gældende erhvervsaf-
faldsregulativ for Struer Kommune 

 
Grænseværdier 

20. Spildevand fra forvaskeplads, selvvaskeplads og vaskehal skal ved samlet afled-
ning til spildevandskloak overholde følgende grænseværdier.  

 
Tabel 1 Grænseværdier for afledning af spildevand til spildevandskloak 

Parameter Koncentrationskrav Mængdekrav 
 Enhed Grænseværdi Enhed  Grænseværdi 

min.  6,5   pH 
max.  9,0   

Suspen-
deret stof 

mg/l 500 g/bilvask 75 

Cadmium µg/l 3 mg/bilvask 0,45 
Kobber µg/l 500 mg/bilvask 75 
Bly µg/l 100  15 
Zink µg/l 3000  450 
DEHP µg/l 87  13 
Mineralsk 
olie* 

mg/l 20 g/bilvask 3 

 
Analysemeto-
derne skal 
være i overens-
stemmelse 
med, bekendt-
gørelse om 
kvalitetskrav til 
miljømålinger 1 

*Analysemetoder for mineralsk olie er: DS/EN ISO 9377-2:2001 
 
Tilsyn og kontrol 

21. Til kontrol af, at grænseværdierne overholdes, skal virksomheden det første år ud-
tage en repræsentativ stikprøve fra anlægget, i perioden november – marts. Spilde-
vandet skal analyseres for de parametre, der fremgår af tabel 1. Grænseværdierne 
skal være overholdt i hver af de udtagne stikprøver. 
 

22. Resultaterne af spildevandsprøverne skal fremsendes til Struer Kommune senest 
en måned efter, at virksomheden har modtaget analyseresultaterne.  

 
23. Virksomheden skal registrere vandforbrug på forvaskeplads, selvvaskeplads og i 

vaskehallen og antal bilvask over hele den uge inden for hvilken, der udtages 

 
1 Bekendtgørelse nr. 2362 af 26. november 2021 om kvalitetskrav til miljømålinger 
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stikprøve af spildevandet (syv døgn). Disse registreringer skal fremsendes til Struer 
Kommune, hvis koncentrationskravene i vilkår 20 ikke er overholdt.  

 
24. Til vurdering af om mængdekravet, jf. vilkår 20 er overholdt, ganges de i prøven 

bestemte stofkoncentrationer med det beregnede gennemsnitlige vandforbrug pr. 
bilvask over ugen fratrukket 14 liter pr bilvask til udslæb og fordampning. 
 

25. Prøvetagning må tidligst gennemføres 8 uger efter tømning af sandfang. 
 

26. Prøve skal udtages af et akkrediteret firma og analyseres på et akkrediteret labora-
torium, jf. bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.  

 
27. Hvis en grænseværdi overskrides i spildevandsprøven, skal virksomheden inden 

for en måned lade udtage endnu en prøve til analyse for den eller de parametre, 
hvor grænseværdierne er overskredet. Hvis den supplerende analyse viser, at 
grænseværdierne er overholdt, anses vilkår 20 for overholdt.  

 
28. Hvis den supplerende prøve viser overskridelse af grænseværdierne angivet i vil-

kår 20 skal virksomheden lade udtage seks prøver inden for de næste 12 måneder 
til analyse for den eller de parametre, hvor grænseværdien er overskredet. De her-
ved fremkomne resultater behandles efter anvisning i DS 2399, tilstandskontrol, til 
vurdering af hvor vidt grænseværdien er overholdt.  

 
29. Hvis en eller flere af de i vilkår 20 angivne grænseværdier er overskredet iht. Den 

statiske bearbejdning af analyseresultaterne skal virksomheden senest 14 dage ef-
ter modtagelse af de senest modtagne analyseresultater fremsende en redegø-
relse for årsagen til overskridelsen samt en handleplan for nedbringelse af belast-
ningen.  

 
30. Skulle Struer Kommune i øvrigt få miltanke om, at virksomhedens industrispilde-

vand indeholder skadelige stoffer, kan Struer Kommune forlange, at virksomheden 
skal lade spildevandet analysere for disse af akkrediteret laboratorium.  

 
31. Udgifter til prøvetagning afholdes af virksomheden.  

 
32. Virksomheden skal kunne forevise dokumentation for:  

a. Antal vaskede biler/ år. 
b. Det årlige vandforbrug. 
c. Årsforbrug af vaskekemikalier, opgjort på de enkelte produkter hver for sig.  
d. Leverandørbrugsanvisninger på samtlige vaskekemikalier. 
e. Resultater af spildevandsanalyser. 
f. Dokumentation for inspektion af belægninger og for evt. udførte reparatio-

ner.  
g. Pejleregenskab. 
h. Bortskaffede mængder affald fra sandfang samt tidspunkt for tømning 
i. Datablade for vaskemidler 
j. Evt. fejl og mangler og udførte reparationer 

 
Oplysningerne skal forevises Struer Kommune på forlangende og opbevares i 
min. 5 år.  
 



TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR  Side 8 af 17

Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering 
Indretning og drift 
Projektbeskrivelse  
 Ansøgningens beskrivelse 

Indretning og drift af vaskeanlæg  
Der ansøges om tilladelse til at etablere 1 stk. selvvaskeplads med højttryksvask 
samt 1 stk. vaskeanlæg af typen Christ Genius Vitesse til fuldautomatisk vask og tør-
ring af person- og varebiler.  
 
Vaskeanlægget udstyres med automat for selvbetjening.  
 
Driftstiden vil være i perioden fra kl. 00.00 – kl. 24.00 alle ugens dage.  
 
Vandforbrug  
Bilvaskeanlægget bruger i gennemsnit 250 l vand pr. vask, hvoraf det nødvendige 
forbrug af rent vand pr. bilvask bliver 25-30 liter, (mod 130 liter, som normalt anven-
des i andres typer af vaskehaller). Rentvandet bruges til slutskyl og tjener desuden til 
supplering af vaskevand. Det øvrige vaskevand er genbrugt vand fra forrenseanlæg-
get. Der forventes desuden et mindre forbrug af rentvand i forbindelse med manuel 
vask på forvaskeplads samt rengøring af vaskehal og vaskeanlæg – dette antages at 
udgøre ca. 5 l pr. bilvask. Undersøgelser viser at 10-15 l vand pr. bilvask forsvinder 
ved fordampning og bortslæb.  
 
Den samlede spildevandsmængde vil med en årligt forventet antal på 25.000 biler i 
vaskeanlægget således blive:  
 
 l/vask i alt m3 pr. år 

 
Vaskeanlæg inkl rengøring: 
 

30 750 

Forvvask: 
 

5 125 

Selvvask: 1 pladser. 5000 pr stk. 
 

16 80 

Fordampning og bortslæb:  
 

-15 -375 

Samlet spildevandsmængde pr. 
år:  

 580 

 
 
Vaskekemikalier  
På vaskeanlægget skal følgende vaskemidler fra Dr. Stöcker anvendes.  
(Forbruget er beregnet ud fra 25.000 vask pr. år.)  
 
Produktnavn:  Forbrug liter pr. år  
 
Aktiv Precleaner RD14  250 
Intensiv Shampoo S  200 
Acrylic Protect & Dry  300 
Acryl Project Forte  340 
Perlution Højglans  300 
Insektfjerner  525 
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Dertil vil der blive anvendt følgende rengøringskemikalier til renholdelse af vaskehal-
len og vaskeanlæg:  
 
Produktnavn:  Forbrug liter pr. år  
 
Intensiv rensemiddel hal/maskine  2 
Special pH-regulering  
 

4 

 
Vaskehallen bliver rengjort 50 gange årligt af dertil rekvirerede rengøringspersonale 
ved anvendelse af ovennævnte rengøringsmidler.  
(A og B stoffer forekommer kun i konserveringsmidlet) 
 
Spildevandsteknisk beskrivelse  
Den interne spildevandsrensning er baseret på en mekanisk forfældning og en efter-
følgende biologisk rensning ved bakteriel omsætning/nedbrydning under ilttilførsel.  
Anlægget er opbygget på følgende måde (der henvises desuden til nedenstående 
principskitse – se bilag 1):  
Spildevandet fra vaskehallen ledes til 2 sandfangstanke på 10,2 m3 (nettovolumen). 
Derfra ledes spildevandet efter mekanisk rensning til biotanken på 10,0 m3 (nettovo-
lumen). Disse tanke nedgraves og placeres uden for vaskehallen.  
Biotanken er fyldt med plastlameller, der udgør en stor overflade for bakterievækst. 
En luftpumpe i hver tank forsyner med den nødvendige ilt til den biologiske omsæt-
ning/nedbrydning af de kemiske forbindelser i spildevandet. Pumperne er tidsstyret 
og vil være i drift 20-30 % af tiden i løbet af et døgn.  
Fra bunden af biotanken pumpes vandet til en cyklon-separator, hvor flydeslam m.m. 
frasepareres. Fra separatoren ledes vandet til en tank for renset spildevand, der pla-
ceres i teknikrummet (bio vandbeholder). Dette vand bruges i vaskehallen – supple-
ret med rent vand til slutskyl (ca. 30 l). Fra bio vandbeholderen monteres overløb til 
kloaksystemet, Der kan udtages en repræsentativ vandprøve fra biotankens behol-
der. Vandprøver foretages af Eurofins. Overskudsvand skal pumpes til kloaksyste-
met og kan ikke ved uheld løbe i kloaksystemet.  
Udpumpning til kloaksystemet styres af en niveaumåler i biotanken. Når vandstan-
den i biotanken når et maksimumniveau udpumpes ca. 0,5 m3 spildevand fra bio 
vandbeholderen til kloaksystemet, samtidig pumpes vand fra biotanken til separato-
ren. Der er ingen afløb fra sandfangs- og biotankene til kloaksystemet.  
Slam fra separatorerne ledes tilbage til sandfangstanken. Der foregår til stadighed 
en rotation/cirkulation af vandet i hele anlægget også når der ikke vaskes køretøjer. 
Cirkulationen sker ved, at renset spildevand i bio vandbeholderen ledes til sandfang-
stanken. Dette medfører, at der pumpes vand fra biobrønden til separatoren. Cirkula-
tionen sker flere gange i timen.  
Filtermaterialet i biotankene skal ikke skiftes. Bakterierne omsætter de miljøfrem-
mede stoffer og efterhånden som de døde bakterier afstødes fra biofilmen, føres de 
med vandet til separatorerne, hvor de udskilles og føres med slammet til sandfang-
stanken.  
Udskilt materiale sand/slam i sandfangstankene bortskaffes i forbindelse med den 
obligatoriske tømning af disse tanke.  
Olien vil blive omsat i renseanlægget. Der vil blive foretaget visuel kontrol af vandet i 
biovandtanken og hvis der konstateres olie i overfladen, standses driften indtil fejlen 
er lokaliseret og rettet. Med den beskrevne indretning og drift af Christ BioClear kan 
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spildevand fra vaskeanlægget således udledes til kloak uden at have passeret en 
olieudskiller. Spildevandsanalyser kan tages fra fri vandstråle fra buffertanken i tekni-
kum. Spildevandet i buffertanken er repræsentativt, da det har været igennem rens-
ningsanlægget. 

 
Som tilføjelse til ovenstående projektbeskrivelse kan nævnes at: 
 
Selvvaskepladsen og vaskehal er overdækkede. Belægningen består af beton.  
Der etableret desuden en uoverdækket forvaskeplads med kuvertfald til afløb i midten. 
Forvaskepladsen har dimensionerne 5,5 m x 3,0 m, i alt 16,5 m2 med en belægning bestå-
ende af asfalt. Ved forvaskepladsen findes sæbehane, spandeholder og måttebanker.  
Regnvand der afledes på den uoverdækkede forvaskeplads indgår ikke i ansøgningen. 
Den samlede tilførsel af regnvand til forvaskepladsen er beregnet til ca. 13,5 m3/år. 
Dvs.den samlede mængde spildevand pr. år vil være højere end angivet i ansøgningen. I 
alt 593,5 m3. 
 
Spildevand fra for- og selvvaskeplads afledes til spildevandskloak via det biologiske rense-
anlæg sammen med spildevand fra vaskehallen vaskehallen. Dvs. der er kun en samlet 
spildevandsstrøm der ledes til spildevandskloakken. Kloaktegning fremgår af bilag 2.  
Der pumpes med en maksimal vandføring på 0,0185 l/s.  
 
Sandfang 
Ifølge Norm for afløbsinstallationer DS 432 skal der anvendes sandfang på afløb fra lokali-
teter, hvor der er risiko for, at afløbet indeholder sand, grus samt blade, grene med videre. 
 
Struer Kommune har for vaskehallen med automatisk bilvaskeanlæg vurderet, at slam-
mængden er svær. 
 
Sandfanget i tilknytning til det biologiske renseanlæg vurderes værende tilstrækkeligt. 
 
Prøvetagningsbrønd 
En prøvetagningsbrønd skal teoretisk set være indrettet, således at det er muligt at udtage 
en vandprøve i fritfaldende stråle (kan kun anvendes til udtagning af stikprøver). 
 
Højdeforskellen mellem tilløbet og afløbet på brønden skal være mindst 20 cm. Ved små 
vandstrømme bør brønden indrettes med en tilløbsledning, der stikker et par centimeter 
ind i brønden (imod god kloakteknik), dog må tilløbsledningen ikke stikke så langt ind, at 
prøvetagningsudstyr og renseudstyr ikke kan komme ned i brønden. 
 
Brønden skal have en diameter på mindst 315 mm og forsynes med tæt dæksel, der ikke 
må fastholdes. Brønden må højest anbringes 5 meter fra udskilleren. 
 
Det vurderes, at der ikke skal etableres en egentlig prøvetagningsbrønd, der opfylder kra-
vene til indretning, men at stikprøve kan udtages ved den faldende vandstråle, umiddelbart 
ved overløbet til kloak. 
 
Kontrolprogram 
Idet der henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006 om tilslutning af industrispilde-
vand til offentlige spildevandsanlæg om kontrolprogrammer anbefales det, at der foretages 
begrænset kontrol (kontrolniveau 0) med 1 prøve til karakterisering af spildevandet. 
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Natur- og Miljøklagenævnet har i afgørelser vedrørende vaskehaller med biologisk rens-
ning fastlagt, at der skal udtages én prøve til dokumentation for overholdelse af fastlagte 
grænseværdier. 
 
Prøvetagningen fastsættes således til 1 gang det første år. 
 
Endvidere er det fastlagt, at der efterfølgende, skal udtages prøver på forlangende, og ef-
ter aftale med tilsynsmyndigheden. 
 
Der gøres dog opmærksom på, at såfremt der opstår mistanke om, at anlægget ikke fun-
gerer tilfredsstillende, kan Struer Kommune efter miljøbeskyttelsesloven påbyde skærpet 
kontrol. 
 
Beliggenhed og planforhold 
Projektområdet udgør et areal på 11211 m2 og er omfattet af Kommuneplanens ramme-
område 1 E 5 – Bowlingcenteret, som er udlagt til erhvervsområde. Vaskeanlægget er be-
liggende på Bredgade 64, 7600 Struer i et separatkloakeret område (kloakopland A12). 
Vaskeanlægget er beliggende i et område, der er omfattet af lokalplan 282, i lokalplanens 
delområde III, som er her vaskeanlægget etableres.  
 
Projektet vurderes ikke at være i strid med planforholdene for området.  
 
Spildevandets sammensætning 
Industrispildevand  
Det afledte industrispildevand forventes at indeholde rester af olieprodukter, tungmetaller 
og støv/sand fra vejafsmitning mv. samt DEHP. Desuden vil spildevandet indeholde rester 
af vaskemidler i fortyndet grad.  
 
Vaskekemi 
Produkterne der anvendes, fremgår af projektbeskrivelsen.  
Ifølge ansøgers oplysninger indeholder produkterne hverken A- eller B-stoffer, dog fore-
kommer A og B stoffer i produkternes konserveringsmidler.   
Sikkerhedsdatablade samt vurdering af indhold af A- og B-stoffer for de anvendte produk-
ter er fremsendt med ansøgningen.  
 
Der er stillet vilkår i tilladelsen, der sikrer, at der ikke må anvendes produkter indeholdende 
A- og B-stoffer. 
 
Sanitært spildevand 
Evt. sanitært spildevand ledes til spildevandskloak.  
 
Afledning af tag- og overfladevand 
Tag- og overfladevand fra befæstede arealer (minus forvaskeplads) afledes til Struer Ener-
gis regnvandskloak. Da der ikke sker nogen ændring i matriklens befæstede areal, stilles 
der ikke krav om at vandet forsinkes inden tilledning.  
Ønsker man i fremtiden at befæste yderligere og dermed aflede mere tag- og overflade-
vand til regnvandskloakken skal der søges herom og der vil blive stillet krav om forsinkelse 
inden tilledning.  
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Spildevandsrensning, BAT og renere teknologi 
Det er Struer Kommunes vurdering at tilførsel af den ekstra mængde regnvand fra den 
uoverdækkede forvaskeplads ikke vil have en negativ betydning for den biologiske rens-
ning.  
 
Jf. Paradigmer for tilslutningstilladelser af spildevand til spildevandskloak for bilvaskehaller 
og vaskepladser anses biologisk rensning af vaskevand fra ny bilvaskehaller som bedst 
mulige teknologi (BAT).  
 
Det er Struer Kommunes vurdering, at spildevandet fra det samlede vaskeanlæg renses til 
BAT i det biologiske renseanlæg. Det er en forudsætning for vurderingen, at vilkårene i til-
ladelsen overholdes.  
 
Påvirkning af miljø og natur 
Grundvand og jordforurening 
Vaskeanlægget etableres med tæt belægning og udenfor indvindingsopland eller områder 
med særlige drikkevandsinteresser. Der er ikke registreret jordforurening indenfor projekt-
området, men området er omfattet af områdeklassificering. Såfremt der flyttes jord væk fra 
matriklen, er der derfor krav om analyser.  
 
Vaskeanlægget vurderes ikke at have nogen negativ indvirkning på grundvandkvaliteten 
eller drikkevandsinteresser.  
 
Vandrammedirektivet. Vandområdeplaner og målsatte recipienter 
Det vurderes, at tilslutningen af industrispildevand fra vaskeanlægget til Struer Energis 
spildevandskloak ikke vil medvirke til at Struer Renseanlægs udledningskrav ikke kan 
overholdes.     
 
Beskyttet §3 natur 
Der findes ingen beskyttede §3 naturtyper i tilknytning eller i nærhed en af projektet.   
  
Nærmeste §3 natur er et overdrev, beliggende ca. 400 meter sydøst for projektområdet.  
 
Natura 2000 (habitat- og fuglebeskyttelsesområder) og bilag IV arter 
Nærmeste natura 2000 område nr. 62 ”Venø, Venø Sund” beliggende cirka 2,6 km væk fra 
projektet. Områdets udpegningsgrundlag fremgår af nedenstående tabel.  
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Samlet naturmæssig vurdering af det ansøgte projekt 
Projektet ligger i stor afstand fra § beskyttet natur og natura 2000. Projektet vil hverken i 
anlægsfasen eller i drift have en påvirkning af §3 beskyttet natur og/eller Natura 2000 om-
rådet som helhed eller arter og naturtyper opført på udpegningsgrundlaget.  
 
Samlet spildevandstekniske vurdering 
På baggrund af ovenstående spildevandstekniske beskrivelse og vurdering vurderer Struer 
Kommune at der kan gives tilladelse til det ansøgte og at virksomheden kan drives på ste-
det uden at medføre forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbar-
hed og kvalitet.  

Forhold til anden lovgivning 
Nærværende tilladelse omfatter alene tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3. 
Eventuelle øvrige tilladelser, skal indhentes særskilt.  
 
VVM 
Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 11 c – Renseanlæg (projekter, som ikke er omfattet 
af bilag 1), i miljøvurderingsloven2 
 
Struer Kommune har truffet afgørelse om, at realisering af projektet ikke forventes at få 
væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er således ikke omfattet af krav om miljøvurde-
ringspligt. Afgørelsen er truffet i medfør af § 21 i miljøvurderingsloven.  
Afgørelsen er offentliggjort på Struer Kommunes hjemmeside www.struer.dk den 21. marts 
2022. 
 
Museumsloven 
Der gøres opmærksom på, at Holstebro Museum altid skal kontaktes jf. museumsloven § 
27, stk. 23, hvis der i forbindelse med jordarbejde dukker spor af fortidsminder op. Samtidig 
skal alt arbejde standses. Holstebro Museum kan kontaktes på telefon 96115010. 

Generelle oplysninger 
Hvis spildevandsproduktionen ændres i forhold til det oplyste, skal det forinden meddeles 
Struer Kommune. Det gælder f.eks. ved indførelse af nye anlægstyper, vaskemetoder, 
ændret forbrug af kemikalier, som ikke overholder kravene i vilkår 20, ændring af virksom-
hedens spildevandssystem mv. Hvis de i tilladelsen beskrevne forhold ændres væsentligt, 
kan det føre til bortfald af tilladelsen. Virksomheden skal i så fald indsende en ny ansøg-
ning om tilladelse til afledning af spildevand med de ændrede forhold. Struer Kommune 
kan i henhold til § 30 i miljøbeskyttelsesloven ændre vilkår fastsat i nærværende tilslut-
ningstilladelse, hvis vilkårene anses for utilstrækkelige i forhold til recipient, på rensean-
læg, i kloaknet eller renere teknologi på området taler herfor. Eventuelle vilkårsændringer 
vil i så fald blive meddelt som påbud, og der vil være klageadgang. 

Andet 
Håndtering og opbevaring af olier og kemikalier 
Virksomheden skal håndtere og opbevare olier og kemikalier i hht. bestemmelserne i 
Struer Kommunes forskrift om håndtering og opbevaring af olier og kemikalier4. Regulati-

 
2 Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kon-
krete projekter (VVM) 
3 Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven. 
4 Struer Kommune Forskrift om håndtering og opbevaring af olier og kemikalier, dateret 07.02.2019 

http://www.struer.dk/
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vet for håndtering og opbevaring af olier og kemikalier findes på Struer Kommunes hjem-
meside.  
 
Affaldshåndtering 
Virksomheden skal håndtere alt erhvervsaffald i overensstemmelse med det gældende re-
gulativ for erhvervsaffald i Struer Kommune5. Regulativet og særlige bestemmelser for 
håndtering af erhvervsaffald kan ses på Struer Kommunes hjemmeside.  
 
Vandafledningsafgift  
Opmærksomheden henledes på, at den registrerede vandmængde halvårligt skal indberet-
tes til Struer Energi Spildevand A/S. Indberetningen skal ske senest den 1. august og den 
1. februar, på adressen: kundeservice@struerenergi.dk. Struer Energi Spildevand opkræ-
ver vandafledningsbidrag for de afledte vandmængder. Vandafledningsbidragets størrelse 
kan ses på Struer Energis hjemmeside, www.struerenergi.dk. Hvis de afledte vandmæng-
der ikke indberettes til forsyningen, vil der blive opkrævet vandafledningsbidrag for en, af 
Struer Energi, skønnet afledt vandmængde. 
 
Øvrigt 
Der gøres opmærksom på, at der med denne spildevandstilladelse ikke er taget stilling til 
eventuel godkendelse efter anden lovgivning, for eksempel byggeloven, arbejdsmiljøloven 
eller beredskabsloven. 

Høringsbemærkninger 
Grundejer, ansøger og dennes rådgiver samt Struer Energi Spildevand A/S har haft et ud-
kast til tilladelsen i høring. 
Struer Kommune har i den forbindelse ikke modtaget bemærkninger. 
 

Bekendtgørelse og klagevejledning 
Klagevejledning mv.  
Der kan i henhold miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunalbestyrelsens 
afgørelse. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100. 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet. 
 
Du klager via Klageportalen. Klageportalen findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Du logger på via www.borger.dk eller 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 du klager, 
skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisa-
tioner (2016 niveau – prisreguleres årligt). Du betaler gebyret med betalingskort i Klage-
portalen. 
 
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjem-
meside (www.naevneneshus.dk). 
 

 
5 Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra d. 02-09-2019 

mailto:kundeservice@struerenergi.dk
http://www.borger.dk/
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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 fri-
taget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndig-
hed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 
imødekommes. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. 
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den 
følgende hverdag. 
Klagen skal således være modtaget senest fredag den 22. april 2022 klokken 23.59. 
 
Udnyttelse af tilladelsen i klageperioden 
En eventuel klage har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenæv-
net bestemmer andet. Udnyttelsen af tilladelsen sker på ansøgerens eget ansvar og inde-
bærer ingen indskrænkelse i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen. 
 
Søgsmålsvejledning 
Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 
101 være anlagt inden 6 måneder efter offentliggørelsen. 
 
Offentliggørelse 
Denne afgørelse offentliggøres den 25. marts 2022 på Struer Kommunes hjemmeside på 
www.struer.dk. 
 
Underretning 
Kopi af afgørelsen er sendt til: 
Ejer, Kim Jensen, Hvedevænget 40, 7500 Holstebro 
 
Ansøgers rådgiver – Selma Hodzic, sh@com-sol.dk 
Struer Energi spildevand A/S, CVR 33053622 
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning, CVR 37105562 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Rikke Ruth Fiskbæk 
Struer Kommune 
 

http://www.struer.dk/
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Bilag 1 – Principskitse 
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Bilag 2 – Kloaktegning 

 
 
 
 
 
Struer Kommune bruger IT i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge databeskyttelsesloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: 

- Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysnin-
gerne er forkerte. 

- Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. 
Vil du vide mere om databeskyttelsesloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk 

http://www.datatilsynet.dk/

