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Påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42 om tæt belægning på vaskeplads på
Energivej 11, 8963 Auning samt dokumentation for at vaskepladsens spildevand
afledes til spildevandssystemet
Afgørelse
Norddjurs Kommune meddeler hermed påbud efter Miljøbeskyttelsesloven § 42 om på Energivej 11,
8963 Auning skal etableres tæt belægning på vaskepladsen samt at det skal dokumenteres at
spildevandet fra pladsen afledes til spildevandssystemet. Påbuddet meddeles på følgende vilkår:
1. Senest d. 31. dec. 2015 skal der være lavet tæt belægning med hæld imod afløb på
vaskeplasen, Energivej 11 i Auning. Med tæt belægning menes en fast belægning, der i
løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres
på arealet.
2. Vaskepladsen skal være afgrænset sådan at vand fra omkringliggende arealer ikke kan løbe
til vaskepladsens afløb
3. Vaskepladsens areal må ikke udvides i forhold til dens nuværende areal
4. Området er separatkloakeret. Hvis ikke pladsens afløb afledes til spildevandsstrengen, skal
der ske omkobling hertil hurtigst muligt og senest 31.dec. 2015. Når dette er sket, skal der
indsendes dokumentation herfor, herunder opdateret kloaktegning, senest 31. jan. 2016.
Hvis pladsens afløb allerede afledes til spildevandstregen, skal der indsendes
dokumentation herfor, herunder opdateret kloaktegning, senest d. 31. dec. 2015.
Baggrund
Norddjurs Kommune har ved miljøtilsyn d. 27. juni konstateret at der hos Auning Transport, bruges
en vaskeplads af ældre dato med en belægning af SF-sten. I tilsynsbrevet, dateret d. 8/7 2014, stod
følgende skrevet om spildevandsforholdene:
”Vaskepladsen er bygget i 1987. Ved tilsynet blev det oplyst at der er membran under SF-stenene.
Dette fremgår ikke af byggesagen fra gl. Sønderhald Kommune.
Vaskepladsen bærer præg af slitage og stenene er sunket rundt om afløbet således at der er
fordybninger i belægningen hvorfra vandet ikke kommer til afløb. Det betyder at der forekommer
langtidspåvirkning af en belægning der ikke er tæt, hvilket indebærer en risiko for miljøet.
Virksomheden har to olie- og benzinudskillere. De er tilmeldt den kommunale tømningsordning og
tømmes således en gang om året. Ved sidste tømning d. 15. juli 2013 blev der tømt henholdsvis 30
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og 40 liter olie ud af udskillerne, hvilket er en relativ stor mængde, taget aktiviteterne i
betragtning og dermed også udtryk for en miljømæssig belastning på pladsen.
Miljøafdelingen overvejer således at meddele påbud om etablering af en vaskeplads der ikke
indebærer risiko for jord- og grundvandsforurening. Miljøafdelingen ønsker forud for en nærmere
vurdering af sagen, at Auning Transport redegør for hvor meget vaskepladsen bruges og til hvad,
herunder antal lastbiler/vasketimer pr. måned samt vand- og sæbeforbrug. Dette bedes fremsendt
til miljøafdelingen senest d. 15. august 2014. ”
Da miljøafdelingen ikke modtog den efterspurgte redegørelse inden for fristen, blev der rykket for
denne i brev d. 8/9 2014 og ved telefonsamtale d. 24. sep. 2014.
D. 30/9 2014 oplyser Peer Rasmussen ved telefonsamtale at vaskepladsen bruges ca. 20 gange om
året, hvor alle 10 lastbiler vaskes. Der anvendes sæbe og vand. Der vaskes med højtryksrenser.
Hedvandsrenser anvendes til hængere, hjul, kold vand på førerhusene. Der står ifølge Peer meget
lidt vand på pladsen, når denne er rengjort efter vaskene.
Virksomheden har haft et forbrug af vand på 112 m3 i 2014.
Norddjurs Kommune er desuden blevet opmærksom på, at vandet fra vaskepladsen, ifølge
kloaktegningen afledes til regnvandsledningen.
Ved et tilsyn på virksomheden d. 25/6 2015 er vaskepladsen blevet målt op. Pladsen er 21x8 meter,
men er delvis overdækket af et halvtag på 8x3 meter. Det uoverdækkede areal udgør således 144 m2.
Lovhjemmel
Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 42, gælder det at:
”Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste
anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske
forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give
påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte
foranstaltninger.
Stk. 2. Påbud kan endvidere gives over for aktiviteter, som skønnes at indebære en nærliggende
risiko for væsentlig forurening eller uhygiejniske forhold.”
Vurdering
Virksomheden ligger i et område med almindelig drikkevandsinteresse. Der er ingen aktive boringer
inden for en radius af 300 meter. Der er seperatkloakeret ved Energivej, dvs. der findes en streng til
regnvand (ubelastet overfladevand) og en streng til spildevand, som afledes til Randers central
renseanlæg. Regnvandet afledes til sø syd for Auning, hvorfra det ledes videre via Auning Kær
Vandløb og Vejle Å til Alling Å. Ifølge kloaktegning, afledes spildevand fra vaskepladsen til en via en
olie- og benzinudskiller til regnvandssystemet. Vand fra en vaskeplads betragtes som
processpildevand og skal således afledes til spildevandssystemet.
I Miljøstyrelsens Brancheorientering for autoværksteder (nr. 6, 2000) står der desuden:
”Vaskevand med indhold af vejsnavs, støv og olie/kemikalier bortledes almindeligvis til kloak via
sandfang og olieudskiller. Affedtnings- og vaskemidler i spildevandet kan nedsætte
olieudskillerens evne til at tilbageholde olie.”
”Spildevandet fra autovask kan blandt andet indeholde tungmetaller og PAH’er fra olie og

tjæreprodukter, phthalat (DEHP) fra rustbeskyttelsesmidler og nonylphenolethoxylater (NPE),
der kan stamme fra plastkomponenter, maling/lak, oliespild og bremsevæske. DEHP og NPE er to
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af de stoffer/stofgrupper, der har været i fokus i de seneste års debat om anvendelse af
kommunalt spildevandsslam i landbruget”.
”Belægningen på arealer, hvor der kan ske spild af benzin- eller andre olieprodukter, skal være
tæt og kunne modstå olie/benzinprodukter samt andre produkter som vaske- og
affedtningsmidler uden fare for nedsivning til jorden. Bemærk, at olieprodukter kan opløse
asfalt. Grusbelægning og SF-sten lagt i grus er ikke tæt. Det kan være svært at vurdere, om en
belægning af SF-sten lagt i cementgrus er tæt. Det er væsentlig lettere at holde øje med, om
belægningen er tæt og bliver ved med at være det, hvis befæstelsen er helstøbt, olieresistent,
kørefast beton”.
I Branchevejledning for vognmænd (Miljøstyrelsen, 2013) står der:
”Vaskepladser skal være på tæt underlag, have et afløb og der skal være en spildevandstilladelse.
Etablering af en ny vaskeplads kræver både en byggetilladelse og en spildevandstilladelse.
Kontroller jævnligt at vaskepladsens belægning er fast og tæt.
Udled vaskevand og skyllevand via olie- og benzinudskilleranlæg”.
Det er Norddjurs Kommunes vurdering at aktiviteterne på pladsen svarer til en høj belastning. Der er
tale om et vognmandsfirma med mange lastbiler og de vaskes relativt ofte. Mængden af olie
opsamlet i virksomhedens olie- og benzinudskillere vidner også om en stor belastning.
Vaskepladsens beskaffenhed er dårlig. Vaskepladsen er 28 år gammel og meget slidt. Visse områder
er nedsunkne, andre har sten der er skredet fra hinanden. Der var sorte plamager på overfladen flere
steder og ansamlinger af vand.
Norddjurs Kommune vurderer på baggrund af observationer ved miljøtilsynet og det i sagen oplyste,
at vaskeaktiviteterne på pladsen, pga. dennes beskaffenhed og afledningsforhold, udgør en
nærliggende risiko for væsentlig forurening.
Varsling af påbud
Inden påbud gives, skal modtageren jfr. lovens § 75 gøres bekendt med sagen. Påbuddet har været
varslet i brev af 9. juli 2015. Der var frist for bemærkninger til sagen d. 21. august 2015. Norddjurs
Kommune har ikke indenfor fristen modtaget bemærkninger til dette. Auning Transport har dog ved
telefonsamtale, efter fristens udløb, givet besked om at pladsen med høj sandsynligvis allerede er
koblet til spildevandsstrengen og at der var igangsat undersøgelser heraf. Derfor er vilkår 4 i dette
påbud formuleret som et dokumentationskrav, evt. med opkobling, hvis det modsatte skulle vise sig
at være tilfældet.
Virksomheden har ret til aktindsigt i alle kommunens oplysninger af betydning for sagen, og opfordres
til at bidrage med oplysninger, der kan belyse sagen, og fremsætte eventuelle kommentarer, således
at kommunen har modtaget disse snarest muligt og senest den 21. august 2015.
Klagevejledning
Afgørelsen kan i henhold til Miljøbeskyttelsesloven påklages skriftligt til Natur- og Miljøklagenævnet
af adressaten, Miljøministeren og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager
via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på
www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer,
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. 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 den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden
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videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om,
hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, det vil sige den 23. okt. 2015 kl. 23.59.
Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i
Klageportalen.
Gebyret tilbagebetales, hvis
- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen
ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i
sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har
haft et afgørelsesudkast i partshøring.
Søgsmål
I medfør af § 101 i Miljøbeskyttelsesloven skal søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de
regler, der fastsættes i medfør af loven, være anlagt inden 6 måneder, efter at afgørelsen eller
beslutningen er meddelt.

Venlig hilsen
Lisbeth Røge
Miljømedarbejder
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