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1. Tilladelse 

Solrød Kommune meddeler hermed tilladelse til afledning af regn- og spildevand fra fjernvarmecentralen 

på Lerbækvej 17, 2680 Solrød Strand, matrikel 17u, Solrød By, Solrød, til KLAR Forsynings regn- og 

spildevandsledninger. 

 

Tilladelsen meddeles med hjemmel i § 28 stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 1218 af 25. 

november 2019 (Miljøbeskyttelsesloven), samt § 13 i Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter 

miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 nr. 1317 af 4. december 2019 (Spildevandsbekendtgørelsen). 

 

Tilladelsen erstatter tidligere spildevandstilladelse af 30. oktober 2009.  

2. Generel information 

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) har den 8. marts 2017 søgt om ny spildevandstilladelse. 

Ansøgningen om ny tilladelse skyldes opførelsen af en gasmotorbygning på ejendommen og afledningen 

af spildevand i forbindelse med driften af gasmotoren. Virksomheden har løbende været i dialog med 

kommunen og undersøgt forskellige muligheder for rensning af spildevandet og har i 2020 lagt sig fast på 

et anlæg til rensning. 

 

Ud over tag- og overfladevand afledes følgende typer spildevand fra virksomheden: 

 

Sanitært spildevand 

Spildevand fra lokale aftapninger af fjernvarmevand (sker ikke ved normal drift) 

Spildevand fra kedeludtømninger (anslået til 20 m3 ca. 1 gang hvert 10. år) 

Kondensvand fra røggas i gasmotor (kondensat) 

 

3. Vilkår 

Solrød Kommune meddeler tilladelse til afledning af spildevand til det offentlige spildevandssystem samt 

tag- og overfladevand til det offentlige regnvandssystem på nedenstående vilkår.  

 

Generelle vilkår 

 

1. Hvis spildevandsmængden eller sammensætningen ændres i forhold til det i ansøgningen beskrevne, 

skal dette forinden meddeles til Solrød Kommune, som skal vurdere om ændringen kræver revision af 

tilladelsen.  
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2. Ved eventuelle uheld og spild, hvor der er fare for afledning af stoffer/kemikalier ud over det tilladte, 

skal Solrød Kommune v. Team Miljø (tlf. 56182000/56182225) samt KLAR Forsyning (tlf. 56652222) straks 

kontaktes. 

 

3. Ved væsentlige spild skal dette alarmeres på 112. 

 

4. Et eksemplar af denne skal findes på adressen og være tilgængelig for den driftsansvarlige. 

 

5. Solrød Kommune skal orienteres om evt. ejerskifte eller ophør af virksomheden. 

 

Indretning og drift 

 

6. Det skal sikres, at evt. oliespild på påfyldningspladsen til fyringsolietanken ikke kan afledes til den 

nærliggende regnvandsbrønd. 

 

7. Påfyldningspladsen til fyringsolietanken skal være etableret på en sådan måde, at der ikke kan løbe 

overfladevand til fra de omkringliggende arealer. 

 

8. Belægningen på påfyldningspladsen til fyringsolietanken skal være tæt og uden synlige revnedannelser. 

Væsentlige skader og revnedannelser i belægningen skal straks udbedres. I tvivls tilfælde kontaktes 

tilsynsmyndigheden.  

 

9. Det skal være muligt at udtage stikprøver af det rensede spildevand. Stikprøven skal kunne udtages fra 

frit faldende vandstråle. 

 

10. Rengøring skal ske i overensstemmelse med den fremsendte procedure for rengøring og gulvvask. 

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

A- og B stoffer anvendt som konserveringsmidler og farvestoffer må dog forekomme, hvis de udgør min-

dre end 1 % af vaskemidlet, og der ikke forhandles produkter uden sådanne stoffer.  

 

11. Drift og tømning af olieudskillerne skal ske i overensstemmelse med følgende: 

 Olieudskillerne skal være tilmeldt en tømningsordning, og tømmes og bundsuges mindst 1 gang 

årligt i overensstemmelse med Solrød Kommunes Erhvervsaffaldsregulativ. Alternativt skal virk-

somheden søge om fritagelse for den kommunale tømningsordning.  

 Brugt koalescensfiltermateriale, der ikke genindsættes i olieudskiller, skal bortskaffes som farligt 

affald i overensstemmelse med Solrød Kommunes Erhvervsaffaldsregulativ.  

 Olieudskillerne skal mindst en gang årligt inspiceres for synlige fejl og mangler. Hvis der konstate-

res utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder på olieudskilleranlæggene, skal installatio-

nen efterses og udbedres af autoriseret kloakmester. Solrød Kommune skal straks underrettes om 

det konstaterede.  

 Olieudskillerne tømmes, renses, kontrolleres, inspiceres indvendigt og tæthedsprøves hvert 5. år af 

kompetent virksomhed. 
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Emissionsvilkår 

12. Nedenstående grænseværdier skal overholdes i spildevandet, der afledes fra lokale aftapninger af 

fjernvarmevand og kedeludtømninger til det offentlige spildevandssystem: 

 

Parameter Grænseværdi Enhed 

pH 6,5 - 9,01) pH 

Temperatur ≤ 50 °C °C 
1)pH bør ligge i intervallet 6,5 til 9,0, men spidsværdier bør kunne accepteres, jf. tilslutningsvejledningen. 

 

Analysemetoderne skal til enhver tid være i overensstemmelse med bekendtgørelse om kvalitetskrav til 

miljømålinger nr. 1071 af 28. oktober 2019.  

 

13. Nedenstående grænseværdier skal overholdes i spildevand der afledes til det offentlige 

spildevandssystem: 

 

Parameter Grænseværdi Enhed 

pH 6,5 - 9,01) pH 

Temperatur ≤ 50 °C °C 

Nitrifikationshæmning2) < 20 % % 

Mineralsk olie 20 mg/l 

COD3) 600 mg/l 

Suspenderet stof3) 500 mg/l 

Sulfat3) 500 mg/l 

Chlorid3) 1000 mg/l 

Fluorid3) 20 mg/l 

Arsen 13 µg/l 

Cadmium 3 µg/l 

Chrom 300 µg/l 

Kobber 100 µg/l 

Kviksølv 3 µg/l 

Nikkel 250 µg/l 

Bly  100 µg/l 

Zink 3000 µg/l 

PAH   

Acenaphthen  

 

 

 

Sum maks. 3 

µg/l 

Fluoren µg/l 

Phenanthren µg/l 

Fluoranthen µg/l 

Pyren µg/l 

Benzo(b+j+k)fluoranthen µg/l 

Benzo(a)pyren µg/l 

Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l 



 

 

 

SIDE 6/13 

Benzo(g,h,i)perylen µg/l 
1)pH bør ligge i intervallet 6,5 til 9,0, men spidsværdier bør kunne accepteres, jf. tilslutningsvejledningen. 
2)Parameteren nitrifikationshæmning kan undlades såfremt grænseværdien er dokumenteret overholdt i to 

på hinanden følgende analyser. 
3)Parameteren kan undlades såfremt den første analyse viser, at koncentrationen er <10% af 

grænseværdien eller under detektionsgrænsen.  

 

Analysemetoderne skal til enhver tid være i overensstemmelse med bekendtgørelse om kvalitetskrav til 

miljømålinger nr. 1071 af 28. oktober 2019.  

 

14. Virksomheden skal udtage en stikprøve to gange årligt, der dokumenterer, at grænseværdierne er 

overholdt i spildevand der afledes til det offentlige spildevandssystem. Analyserapporterne skal 

fremsendes til Solrød Kommune senest en måned efter prøveudtagningen. 

 

154. Spildevandsprøven skal udtages af et akkrediteret prøvetagningsfirma og analyseres af et akkrediteret 

laboratorium. Udgifter til prøveudtagning og analyse afholdes af virksomheden. 

 

16. Hvis en analyseparameter tre år i træk ligger langt under grænseværdien, kan virksomheden ansøge 

kommunen om nedsættelse af hyppighed eller fritagelse for denne parameter. 

 

17. Ved overskridelse af en eller flere af grænseværdierne, skal virksomheden senest en måned efter 

fremsende en redegørelse til Solrød Kommune, hvori årsagen til overskridelsen belyses. Solrød Kommune 

kan bede virksomheden udarbejde en handlingsplan for, hvorledes overskridelsen kan afhjælpes. 

 

18. Skønner Solrød Kommune det nødvendigt, kan kommunen kræve, at virksomheden får udført en 

ekstra analyse af spildevandet med henblik på at dokumentere, at grænseværdierne er overholdt. 

 

Egenkontrol 

19. Virksomheden skal løbende føre driftsjournal for: 

 Inspektion, vedligehold og eventuelle fejl/reparationer af anlæg til rensning af røggaskondensat. 

 Inspektion, tømning og pejling af olieudskillerne (dato, mængde af slam og olie/vand, dokumentation 

for bortskaffelse af slam og olie/vand, rensning og bortskaffelse af koalescensfiltermateriale). 

 Inspektion og eventuelle fejl/reparationer af olieudskillerne. 

 Datablad for evt. anvendte vaskemidler. 

 Årligt forbrug af vaske- og rengøringsmidler. 

 

20. Driftsjournaler skal opbevares tilgængeligt for tilsynsmyndigheden i minimum 5 år. 

 

4. Høring 

Et udkast til tilladelsen har været i høring hos ansøger og KLAR Forsyning. Tilladelsen er tilrettet af flere 

omgange på baggrund af kommentarer fra både ansøger og KLAR Forsyning. 
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5. Hjemmel 

Tilladelsen er givet med hjemmel i § 28 stk. 3 Miljøbeskyttelsesloven, samt § 13 i 

Spildevandsbekendtgørelsen.  

 

Solrød Kommune kan i henhold til § 30 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven påbyde, at der foretages nødvendige 

forbedringer, ændringer eller fornyelse af olieudskiller og øvrige tekniske anlæg til rensning af 

overfladevandet, hvis Solrød Kommune vurderer, at de ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, eller 

opfylder eller tilgodeser de krav, der er fastsat i denne tilladelse.  

Solrød Kommune kan jf. § 30 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven ændre vilkår fastsat i nærværende tilladelse, 

hvis vilkårene anses for utilstrækkelige og uhensigtsmæssige.   

Kan en evt. forurening ikke afhjælpes, kan Solrød Kommune nedlægge forbud imod fortsat drift af 

anlægget jf. Miljøbeskyttelseslovens § 30 stk. 2. Medfører en forurening overhængende alvorlig for 

sundheden, kan forbud umiddelbart nedlægges jf. Miljøbeskyttelseslovens § 30 stk. 3.  

Solrød Kommunes eventuelle afgørelse efter § 30 stk. 1 – 3 i Miljøbeskyttelsesloven vil ikke kunne påklages 

til anden administrativ myndighed.  

 

6. Klage- og søgsmålsvejledning 

Tilladelsen er offentligt bekendtgjort den 13. januar 2021 på Solrød Kommunes hjemmeside 

www.solrod.dk under ”Høringer og afgørelser”. 

  

Denne afgørelse kan inden for 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, dvs. senest den 10. 

februar 2021. Afgørelsen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 påklages til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet af ansøger og de i lovens §§ 98-100 nævnte klageberettigede foreninger og 

organisationer, samt enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald. 

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via 

Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem 

Klageportalen til Solrød Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 

Klageportalen. Ved klager, skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for 

virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret 

tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 

Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes fritagelse for brug af Klageportalen, 

skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 

Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer 

afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

 

Søgsmål 

Kommunens afgørelse kan jf. miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1 indbringes for domstolene indtil seks 

måneder efter den offentlige bekendtgørelse. Hvis der klages over afgørelsen, er fristen seks måneder fra 

endelig afgørelse. 

 

Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. 

http://www.solrod.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Kopi af afgørelsen sendt til 

 

Sundhedsstyrelsen, seost@sst.dk 

KLAR Forsyning, klar@klarforsyning.dk, mle@klarforsyning.dk   

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk, solroed@dn.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk, solroed@dof.dk 

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk   

Friluftrådet, fr@friluftsraadet.dk 

Forbrugerrådet Tænk, fbr@fbr.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/skkj/Desktop/Godt%20at%20gemme%20-%20vigtige%20dokumenter,%20skabeloner%20og%20tilladelser/Spildevand/Tilslutningstilladelser/seost@sst.dk
mailto:klar@klarforsyning.dk
mailto:mle@klarforsyning.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:solroed@dn.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:horsens@dof.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:fbr@fbr.dk


 

 

 

SIDE 9/13 

7. Spildevandsteknisk beskrivelse 

Fjernvarmecentralen består af en varmeveksler, som aftager varme fra VEKS samt 2 gasoliefyrede 

fjernvarmekedler, som kun anvendes ved spidsbelastning. Herudover er der i 2015 etableret en 

biogasmotor og samtidig er den ene fyringsoliekedel blevet ombygget til drift på både fyringsolie og 

biogas. 

 

Fjernvarmecentralen er beliggende inden for spildevandsopland A33 og regnvandsopland A3D.  

 

Spildevand 

Ifølge ansøgers oplysninger, afledes der ved normal drift ikke fjernvarmevand til kloakken. I forbindelse 

med reparationer udledes under 1 m3 vand. Ved tømning af kedlen udles ca. 20 m3 vand. Dette sker ca. 1 

gang hvert 10. år.  

Ansøger oplyser, at fjernvarmevandet ikke indeholder miljøfremmede stoffer. Fjernvarmevandet er pH 

justeres NaOH og vil ved afledning til det offentlige spildevandssystem have en pH værdi på ca. 9,5. 

Vandet vil typisk blive afledt til kloakken ved en temperatur under 50 °C. 

 

Gasmotorens røggas danner kontinuerligt kondensvand (kondensat), som afledes til den det offentlige 

spildevandssystem. Mængden af kondensat afhænger af temperatur og luftfugtighed. Ansøger anslår 

mængden af kondensat til 100-200 m3 årligt. 

Der er udtaget analyser af det urensede kondensat. Kondensatet har en pH på ca. 2, et relativt højt indhold 

af tungmetaller og et mindre indhold af PAH’er. Kondensatet renses derfor inden afledning til den 

offentlige kloak. Rensningen er opdelt i to trin. Først justeres kondensatets pH med NaOH så det har pH-

værdi på ca. 7-8. Herefter ledes kondensatet videre til et ionbytteranlæg, som renser det for tungmetaller. 

En nærmere beskrivelse af ionbytteranlægget inkl. principdiagram er vedlagt tilladelsen. 

Kondensatet vil have omgivelsestemperatur ved afledning til kloakken. 

 

Fra gasmotorbygningen kan der afledes spildevand fra udslagsvask samt afløb i motorrummet. Dette ledes 

via olieudskiller udleder til eksisterende hovedledning i Lerbæksvej. Ansøger vurderer at mængden af 

afledt spildevand vil være beskeden. Der er derfor etableret en klasse 1 koalescensudskiller med en 

hydraulisk kapacitet på 3 l/s og et olieopsamlingsvolumen på 200 liter. 

 

Udendørs på den sydlige del af ejendommen er der etableret påfyldningsplads til fyringsolietank. 

Påfyldningspladsen er med tæt belægning og er ikke overdækket. Overfladevand fra påfyldningspladsen 

afledes via olieudskiller til spildevandssystemet. Olieudskiller er tilmeldt tømningsordning og kontrolleres 

med 5 års mellemrum. Der er ikke alarm på olieudskilleren. Tær ved påfyldningspladsen findes en 

regnvandsbrønd, som leder til Solrød Bæk. 

 

Spildevand fra gasmotorbygningen er jf. kloakplanen tilsluttet stikledning i den nordlige del af 

ejendommen nedstrøms spildevandsbrønd A33950B. 

 

Spildevand fra kedeludtømning, lokale aftapninger, påfyldningsplads samt sanitært spildevand afledes jf. 

kommunens oplysninger til stikledning tilsluttet spildevandsbrønd A33920B. 
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Tag- og overfladevand 

Den maksimalt tilladte afløbskoefficient for ejendommen er jf. Solrød Kommunes spildevand på 0,6 

(erhverv). Ejendommens afledningsret er beregnet som angivet nedenfor: 

 

Afledningsret (l/s) = maksimalt tilladte afløbskoefficient x areal (ha) x regnintensitet på 130 l/s/ha x 

klimafaktor på 1,3 

 

Dette giver en afledningsret på: 0,6 x 0,5899 ha x 130 l/s/ha x 1,3 = 60 l/s 

 

Ejendommens afløbskoefficient er beregnet ud fra følgende:  

 

Overfladetype Afløbskoefficient Areal (ha) Red. areal (ha) 

Tæt belægning 1,0 0,4006 0,4006 

Grus 0,4 0,0601 0,0240 

Græs el.lign. 0,1 0,1291 0,0129 

Total  0,5898 0,4375 

 

Dette giver en afløbskoefficient på: 0,4375 ha / 0,5898 ha = 0,74  

 

Da den maksimalt tilladte afløbskoefficient på 0,6 er overskredet, skal der etableres forsinkelse af den 

overskydende del af regnvandet. 

  

Tag- og overfladevand afledes via to eksisterende stikledninger nord og syd på ejendommen. Den 

nordlige stikledning er jf. ansøgningsmaterialet tilsluttet nedstrøms regnvandsbrønd A3D310B og den 

sydlige er tilsluttet regnvandsbrønd A3D280B. Ansøger har derfor opdelt ejendommen i et nord og syd 

areal ud fra, hvor der afledes til. Ansøger vil på den baggrund aflede uforsinket til det sydlige stik og 

forsinke regnvandet som afledes via det nordlige stik. 

Det nordlige areal har et reduceret areal på 0,2247 ha og det nødvendige forsinkelsesvolumen er beregnet 

ud fra dette areal vha. af spildevandskomiteens regneark til skrift 30 med en klimafaktor på 1,3. På 

baggrund af beregningen er der derfor etableret et rørbassin på 25 m3 til forsinkelse af det overskydende 

regnvand 

 

Afledningen til den sydlige stikledning sker uden forsinkelse og er på 35 l/s. Afledning til den nordlige 

stikledning sker via forsinkelsesbassinet på 25 m3, som udstyres med vandbremse på 23 l/s. Herved sikres 

det, at den maksimalt tilladte afledning fra ejendommen på 60 l/s ikke overstiges. 

 

8. Spildevandsteknisk vurdering 

Vilkårene i tilladelsen er fastsat på baggrund af oplysninger fra ansøgningen samt yderligere oplysninger 

indsamlet af Solrød Kommune. 
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Generelle vilkår 

Ved evt. uheld, hvor der er fare for afledning af stoffer, der kan have miljømæssige konsekvenser for det 

offentlige kloaksystem, renseanlægget eller recipient stilles der vilkår om, at Solrød Kommune samt KLAR 

Forsyning underrettes.  Herved vil afværgeforanstaltningen kunne iværksættes hurtigst muligt. Ved 

væsentlige spild stilles der vilkår om, at dette alarmeres på 112. 

 

Der er stillet vilkår til, at spildevandsmængden eller sammensætningen ikke må ændres i forhold til det i 

ansøgningen beskrevne, uden at dette først meddeles til Solrød Kommune. Herved sikres det, at 

virksomheden ikke øger stofudledningen, uden at Solrød Kommune først har vurderet, om en evt. ændring 

kræver revision af tilladelsen 

 

Indretning og drift 

Der er stillet en række vilkår til spildevandsafledningernes indretning og drift. Vilkårene er stillet for at 

beskytte miljøet, det offentlige regn- og spildevandssystem og renseanlægget. 

 

Emissionsvilkår 

Analyser af det rensede kondensat fra gasmotorenhar vist, at ionbytteranlægget kan rense for 

tungmetaller til et niveau, hvor de ikke overskrider grænseværdierne fastsat efter Vejledning fra 

Miljøstyrelsen Nr. 2 2006 – Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg 

(tilslutningsvejledningen). Der er derfor stillet vilkår om, at indholdet af tungmetaller i det rensede 

kondensat ikke må overskride grænseværdierne i tilslutningsvejledningen.   

 

Kondensatet kan herudover indeholde PAH’er. PAH (polycykliske, aromatiske hydrocarboner) er en gruppe 

af polyaromatiske stoffer (samlet PAH), hvor flere af stofferne er kræftfremkaldende eller under mistanke 

for at være det. PAH er ifølge tilslutningsvejledningen et A-stof, og børe elimineres til et absolut minimum, 

der er derfor ikke fastsat en specifik grænseværdi for PAH i spildevand i tilslutningsvejledningen. 

 

Der er nævnt ni polycykliske aromatiske hydrocarboner t i slambekendtgørelsen. Alle ni er klassificeret som 

A-stoffer og er på den baggrund uønskede i spildevand, som ledes til et renseanlæg. Derfor er der sat krav 

om undersøgelse for de ni PAH i kondensatspildevandet. PAH’erne der skal analyseres for, er svært 

nedbrydelige under både aerobe og anaerobe forhold, de er hydrofobe og adsorberes relativt kraftigt til 

partikler i spildevandet, hvorfor de kan forventes at findes i spildevandsslam samt suspenderet stof. I 

samråd med KLAR Forsyning, der ejer og driver Solrød Renseanlæg, er der fastsat en grænseværdi for 

samlet indhold af PAH’er i det rensede kondensat på 3 µg/l. Denne grænseværdi er fastsat for at sikre, at 

afledningen af røggaskondensat ikke medfører, at indholdet af PAH’er i spildevandsslammet på 

renseanlægget overskrider kravene i slambekendtgørelsen.  

 

Analyse for nitrifikationshæmning skal laves for at undersøge, om spildevandet har en akut giftighed over 

for renseanlæggets processer. Analysen kan undlades såfremt grænseværdien er dokumenteret overholdt i 

to på hinanden følgende analyser. 
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Herudover er der stillet krav om analyse for COD, suspenderet stof, chlorid, sulfat og fluorid. Parametrene 

kan undlades såfremt den første analyse viser, at koncentrationen er <10% af grænseværdien eller under 

detektionsgrænsen. 

 

Der er ligeledes stillet vilkår om grænseværdier for pH, temperatur og mineralsk olie i det afledte 

kondensat. 

 

Som kontrolniveau anbefaler tilslutningsvejledningen, at kontinuerte udledninger af spildevand 

kontrolleres med 2-6 prøver pr. år, hvis tungmetalindholdet er omkring grænseværdierne, ikke indeholder 

A-stoffer og der afledes under 4.000 m3/år. Det rensede kondensat forventes at have et lavt indhold af 

PAH’er og indhold af tungmetaller under grænseværdierne. Der er samtidig tale om en lille 

spildevandsafledning. Solrød Kommune vurderer, at virksomhedens rensede kondensat kan placeres på 

dette kontrolniveau og at virksomheden derfor årligt skal udtage to prøver der dokumenterer, at 

grænseværdierne er overholdt i kondensatet.  

 

Hvis en analyseparameter flere år i træk ligger langt under grænseværdien, kan virksomheden ansøge 

kommunen om nedsættelse af hyppighed eller fritagelse for denne parameter. 

 

Der er stillet vilkår om grænseværdier for pH og temperatur for lokale aftapninger af fjernvarmevand samt 

kedeludtømninger. Analyser skal udtages hvis der bliver behov for at aflede aftappet fjernevarme vand 

eller vand fra kedeludtømninger til den offentlige spildevandskloak. Grænseværdierne er fastsat, således at 

de sikrer, at spildevandssystemet og renseanlæggets processer er optimalt beskyttet til at kunne fungere 

tilfredsstillende. pH bør ligge i intervallet 6,5 til 9,0, men spidsværdier bør kunne accepteres, jf. 

tilslutningsvejledningen. 

 

Hvis der opstår mistanke om, at det afledte spildevand ikke overholder grænseværdierne, er der indsat 

vilkår om, at Solrød Kommune kan kræve, at virksomheden får udført en ekstra analyse af spildevandet 

med henblik på at dokumentere, at grænseværdierne er overholdt.  

 

Prøvetagning og analyse skal ske efter Miljøstyrelsens til enhver tid anbefalede metoder, der findes på 

hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger, 

www.reference-lab.dk, eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og 

usikkerhedsniveau. Prøverne skal udtages og analyseres af et akkrediteret firma/laboratorium. 

 

Egenkontrol 

Der er stillet vilkår om, at der føres driftsjournal for inspektion, tømning, pejling af olieudskillerne mm. 

samt årligt forbrug af evt. vaske- eller rengøringsmidler. Der skal ligeledes føres driftsjournal for 

inspektion, vedligehold samt eventuelle fejl og reparationer af anlægget til rensning af røggaskondensat. 

Dette er for at tilsynsmyndigheden har mulighed for at danne sig et indtryk af, hvordan driften foregår 

samt for at sikre, at virksomheden har fokus på forsvarlig afledning af spildevand til det offentlige 

spildevandssystem.  

 

http://www.reference-lab.dk/
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BAT 

Det er et krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder skal begrænse forureningen mest 

muligt ved at anvende den bedst tilgængelige teknik (BAT). 

 

Solrød Kommune vurderer, at virksomheden lever op til kravet om at forebygge og begrænse forurening, 

da spildevandet pH justeres og kondensatet ligeledes renses inden afledning til den offentlige 

spildevandskloak. 

Samlet vurdering 

På baggrund af vilkårene fastsat i denne tilladelse vurderer Solrød Kommune, at det er miljømæssigt 

forsvarligt at meddele tilladelse til, at virksomheden kan aflede det beskrevne regn- og spildevand til det 

offentlige regn- og spildevandssystem.  

 

Solrød Kommune kan jf. miljøbeskyttelseslovens § 30 til enhver tid revidere tilladelsen og ændre vilkår, 

såfremt de vurderes at være utilstrækkelige eller utidssvarende. 


