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Stamdata 
 
Virksomhed GO´ON Gruppen A/S 

Vestre Hovedgade 38A, 7560 Hjerm 
CVR 31877385 

Virksomhedens kontaktpersoner Niels Bohrs Vej 17b, 8660 Skanderborg 
Miljøleder/ansvarlig Henrik Damsgaard 
Telefon 53732442 
E-mail hed@goongruppen.dk 

Ejendommens matrikelnummer Matr.nr.: 4dz, Hjerm Hede, Hjerm 
Ejendommens ejer Hjerm Butikshus ApS 

Højgårdsparken 46 
7560 Hjerm 

Virksomhedens aktivitet Ubemandet tankstation 
Forsyningsselskab STRUER ENERGI SPILDEVAND A/S 

Jyllandsgade 1 
7600 Struer 
Telefon: 96842230 
E-mail: kundeservice@struerenergi.dk 

Tilsynsmyndighed Struer Kommune 
Center for Plan og Miljø 
Østergade 13 
7600 Struer 
Telefon: 96848481 
E-mail: teknisk@struer.dk 
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1. Baggrund 
COMPLETE SOLUTIONS ApS har den 19. april 2021, på vegne af Hjerm Butikshus ApS, 
ansøgt om tilslutningstilladelse til overfladevand fra ny tankstation. Der ansøges om tilslut-
ning til Struer Energi spildevandskloak via et olieudskilleranlæg.  
 
På grundlag af oplysninger i sagen meddeler Struer Kommune hermed spildevandstilslut-
ningstilladelse til afledning af industrispildevand fra ubemandet tankstation beliggende Ve-
stre Hovedgade 38A, 7560 Hjerm, matrikel nr. 4dz, Hjerm Hede, Hjerm. 
 
Afledningen af industrispildevand sker via sandfang og olieudskiller til spildevandsforsy-
ningsselskabets spildevandskloak via spildevandsledning. 
 
2. Virksomhedens spildevandsforhold 
Fra den ubemandede tankstation afledes overfladevand fra påfyldnings- og standplads til 
spildevandskloak og videre til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg. 
 
Spildevandet stammer fra regnvand samt månedlige rengøringer af pladsen med højtryks-
renser.  
 
Spildevandet fra pladsen ledes igennem et sandfang på 1.200 liter og et olieudskilleran-
læg. 
 
Olieudskilleranlægget er med en gennemstrømningskapacitet på 6 l/sek. og olieopsam-
lingskapacitet på 1.000 liter. Olieudskilleren er fra Unisep og af typen koalescensudskiller 
(klasse I udskiller). Olieudskilleren er med alarm og automatisk flydelukke. 
 
Efter udskilleranlægget etableres en prøvetagningsbrønd. 
 
Tilladelsen gives ud fra følgende forudsætninger, og under de i det nedenstående afsnit 
stillede vilkår. 
 
Spildevand fra påfyldnings- og standplads 
Påfyldnings- og standpladsen udføres i tæt beton og med et areal på ca. 50 m2. Ved stan-
derne etableres overdækning på ca. 12 m2. 
 
Pladsen etableres med fald mod afløb midt på hver standplads. 
 
Prøveudtagningsbrønd 
Prøveudtagning skal ske i prøvetagningsbrønd. Der er etableret en prøvetagningsbrønd 
efter olieudskilleranlægget og inden fremført stik til spildevandsforsyningsselskabets spil-
devandsanlæg. 
 
3. Kommunens bemærkninger 
Kloakeringsstatus 
Virksomheden ligger i et område, der er separatkloakeret2. 
 
Uforurenet tag- og overfladevand 
Uforurenet tag- og overfladevand ledes til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsan-
læg via regnvandsledningen. 
 

 
2 Jf. Struer kommune, Spildevandsplan 2020-2027  
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4. Kommunens vurderinger 
Vurdering af klasse I eller klasse II udskilleranlæg 
Spildevand fra påfyldnings- og standpladser vil erfaringsmæssigt kunne indeholde emulge-
ret olie ved vask af pladsen.  
 
Der etableres en klasse I olieudskiller, og dette vurderes i den konkrete sag passende til 
den aktuelle type af spildevand, som forventes at være emulgeret, da der anvendes vand 
med tryk. 
 
Vurdering af olieudskillerens kapacitet 
Olieudskillerens nominelle størrelse beregnes, jævnfør Norm for afløbsinstallationer DS 
432 og DS/EN 858-2. Se bilag 4 for Struer Kommunes beregning. 
 
Den nominelle størrelse er ud fra forudsætningerne angivet i bilag 4 beregnet til 3 l/s uden 
brug af vaskekemikalier. 
 
Det ansøgte anlæg er en olieudskiller på 6 l/s, og dette anlæg er dermed lidt overdimen-
sioneret jævnfør ovenstående beregning. 
 
Vurdering af 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. 
 
Sandfangets størrelse er på 1.200 liter. 
 
Det vurderes, at sandfangets kapacitet er tilstrækkeligt. 
 
Vurdering af alarmsystemer 
Olieudskilleren er etableret med alarm og flydelukke. 
 
Vurdering vedrørende prøvetagningsbrønd 
Der kan udtages prøver af spildevandet fra olieudskilleranlægget i en 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. På virksomheden 
brønden beliggende over 5 meter fra udskilleren. 
 
Vurdering af kontrolprogram 
Struer Kommune vurderer, at der er tale om afledning af en meget begrænset industrispil-
devandsmængde med miljømæssigt uproblematiske stoffer. 
 
Udskilleranlægget er korrekt dimensioneret og afledningen sker til spildevandskloak. 
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Derfor pålægges virksomheden ved meddelelsen af denne tilladelse ikke krav om rutine-
mæssig kontrol med udtagning af spildevandsprøver til analyse, men i stedet krav til in-
dretning og drift, som regelmæssigt tilsyn med sandfang og olieudskiller.  
 
Der er stillet et vilkår om, at hvis der opstår mistanke om, at virksomhedens industrispilde-
vand indeholder skadelige stoffer, kan Struer Kommune forlange, at virksomheden skal la-
de spildevandet analysere for disse af akkrediteret laboratorium dog højst 2 gange årligt. 
 
Egenkontrollen vurderes også at bestå af pejling og tømning af olieudskiller, som føres til 
logbog. 
 
Generelle oplysninger 
Hvis spildevandsproduktionen ændres i forhold til det oplyste, skal det forinden meddeles 
Struer Kommune. 
 
Hvis de i tilladelsen beskrevne forhold ændres væsentligt, kan det føre til bortfald af denne 
tilladelse. Virksomheden skal i så fald indsende en ny ansøgning om tilladelse til afledning 
af industrispildevand. 
 
Struer Kommune kan i henhold til § 30 i miljøbeskyttelsesloven ændre vilkår fastsat i nær-
værende tilslutningstilladelse, hvis vilkårene anses for utilstrækkelige og forhold i recipient, 
på renseanlæg, i kloaknet eller renere teknologi på området taler herfor. Eventuelle vilkårs-
ændringer vil i så fald blive meddelt som påbud, og der vil være klageadgang. 
 
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. 
 
Der gøres endvidere opmærksom på, at bestemmelserne i Struer Kommunes erhvervsaf-
faldsregulativ3, samt bestemmelserne i Struer Kommunes forskrift om opbevaring af olier 
og kemikalier m.m.4 til enhver tid skal overholdes. 
 
Høringsbemærkninger 
Virksomheden og spildevandsforsyningsselskabet har haft et udkast til spildevandstilslut-
ningstilladelsen til udtalelse. I den forbindelse er der ikke fremsendt bemærkninger til ud-
kastet.  

 
3 Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra d. 02-09-2019 
4 Struer Kommune Forskrift om håndtering og opbevaring af olier og kemikalier, dateret 07.02.2019 
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5. Tilladelsens vilkår 
På grundlag af de foreliggende oplysninger i sagen gives der hermed tilladelse til afledning 
af industrispildevand fra påfyldnings- og standplads fra ubemandet tankstation Vestre Ho-
vedgade 38A, 7560 Hjerm til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg via spil-
devandskloak i henhold til spildevandsbekendtgørelsens5 § 13, jævnfør § 28 i miljøbeskyt-
telsesloven og i øvrigt på følgende vilkår: 
 
Generelt 
 
1. Denne tilladelse omfatter virksomhedens afledning af industrispildevand fra påfyld-

nings- og standplads fra ubemandet tankstation via sandfang og olieudskiller til spilde-
vandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg. 

 
2. I tilfælde af uheld, hvor der er fare for afledning af olie eller kemikalier til spildevands-

forsyningsselskabets spildevandsanlæg, skal afløbet straks stoppes og Miljøvagten 
skal kontaktes via telefonnr. 112. 

 
Senest 14 dage efter uheldet skal virksomheden indsende en rapport til Struer Kom-
mune, indeholdende en beskrivelse af uheldet, omfanget og indsatsen mod miljømæs-
sige skader, samt en beskrivelse af forebyggende foranstaltninger, der begrænser risi-
koen 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 kloakplan for afledning fra påfyldnings- og standpladsen skal være på 

adressen og være tilgængelig for den driftsansvarlige. 
 

5. Kloakarbejder skal udføres af en aut. kloakmester.  
 
6. Når anlægget er etableret, skal der indsendes færdigmelding og tegning til Struer Kom-

mune. 
 
7. Anlægget skal være færdigmeldt inden 1 år fra dato på tilladelsen, derefter bortfalder 

tilladelsen.  
 
Indretning 
 
8. Pladsens belægninger skal løbende inspiceres for skader og revnedannelser. Væsent-

lige skader og revnedannelser skal straks udbedres. 
 
9. Pladsen skal være indrettet med fald mod afløbet, således det sikres, at der sker en ef-

fektiv afledning af vand fra pladsen til afløbet, og der ikke kan ske overløb fra pladsen 
til de omkringliggende arealer. 

 
10. Pladsen skal være indrettet således, at der ikke kan ske indløb af overfladevand fra 

omkringliggende arealer til pladsen. 
 

 
5 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 2292 af 30. december 2020 om spildevandstilladelser m.v. 
efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 
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Renseforanstaltninger 
 
11. Al industrispildevand fra påfyldnings- og standplads skal passere sandfang og olieud-

skiller samt prøveudtagningsbrønd. 
 
12. Olieudskilleren skal have en kapacitet på mindst 3 l/s og være med koalescensele-

ment. 
 
13. Olieudskilleren skal inspiceres og tømmes mindst en gang om året og efter leverandø-

rens anvisning, dog senest når den indeholder 70 % af det samlede opsamlingsvolu-
men. 

 
14. Sandfang skal tømmes regelmæssigt og tømmes samtidigt med, at udskilleren tøm-

mes. Sandfang skal senest tømmes, når de er ½ fulde. 
 

15. Olieudskilleren skal tilses og pejles efter behov, dog mindst 1 gang i kvartalet.  
 
16. Hvis lagtykkelsen af det bundfældede materiale i olieudskilleren overstiger 10 cm, skal 

det fjernes. 
 

17. I forbindelse med tømningen skal koalescenselementet rengøres eller skiftes i over-
ensstemmelse med leverandøranvisningen. 

 
18. Efter tømning skal udskiller fyldes med vand. 
 
19. Når olieudskilleren tømmes og bundsuges, skal der foretages en inspektion af den 

tømte udskiller for synlige fejl og mangler. 
 
20. Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i anlægget, skal 

disse udbedres inden fortsat brug. 
 
21. Olieudskiller og sandfang skal være tilmeldt en tømningsordning ved en transportør, 

som er registreret i Energistyrelsens affaldsregister6. 
 
22. Der skal føres journal over pejling, tømning og inspektion af olieudskiller og sandfang. 

Journalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal forevises tilsynsmyn-
digheden på forlangende. 

 
23. Der skal være etableret en brønd egnet til udtag af spildevandsprøver anbragt efter af-

løb fra olieudskiller og inden tilslutningen til spildevandsforsyningens spildevandsled-
ning. Den skal udformes, så det er muligt at udtage en repræsentativ prøve af spilde-
vandet fra en frit faldende vandstråle. 

 
Emissionskrav 
 
24. Spildevandet skal overholde følgende grænseværdier: 
 

Parameter Grænseværdi Enhed Analysemetode/ 
kontrolregel 

pH(1) min. 6,5 - DS 287 

 
6 Se link: https://affaldsregister.ens.dk/Default.aspx 
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Parameter Grænseværdi Enhed Analysemetode/ 
kontrolregel 

maks. 9,0 - 
Nitrifikationshæm-
ning (1),(2) 50 % ISO 9509:19891 

Mineralsk olie 20 mg/l DS/EN ISO 9377-2:2001 
Tabel 2. Emissionsgrænseværdier, analysemetoder og kontrolomfang. 

1) Absolut krav. 
2) Grænseværdien på 50 % er et absolut krav. Nitrifikationshæmning i intervallet 20 – 50 % udløser un-
dersøgelser, der har til formål at belyse hvilke forhold, der giver anledning til nitrifikationshæmningen. 

 
Prøvetagningskontrol 
 
25. Virksomheden skal ved kommunens forlangende lade udtage en flowproportional 

døgnprøve, dog højst 2 gange årligt. 
 
26. Spildevandsprøverne analyseres for de i vilkår 24 angivne parametre. 
 
27. Prøverne skal udtages i prøvetagningsbrønd efter udløb fra olieudskiller. 
 
28. Spildevandsprøverne skal udtages af et akkrediteret prøvetagningsfirma og analyseres 

af et akkrediteret laboratorium, jf. miljøkvalitetsbekendtgørelsen7. 
 
29. Analyseresultaterne og registreret vandafledning skal fremsendes til Struer Kommune 

senest 14 dage efter, at virksomheden har modtaget resultaterne fra analysefirmaet. 
 
Kontrolkrav (egenkontrol) 
 
30. Hvis en emissionsgrænseværdi overskrides i spildevandsprøven, skal virksomheden 

inden for en måned lade udtage endnu en prøve til analyse for den eller de parametre, 
hvor emissionsgrænseværdierne er overskredet. Hvis den supplerende analyse viser, 
at emissionsgrænseværdierne er overholdt, anses vilkår 24 for overholdt. 

 
31. Hvis den supplerende spildevandsprøve viser overskridelser af emissionsgrænsevær-

dierne, skal virksomheden senest én måned efter, at dette er konstateret, fremsende 
en redegørelse til kommunen, som forklarer årsagen til overskridelsen. Redegørelsen 
skal indeholde en handleplan til nedbringelse af belastningen. Planen skal sikre, at 
emissionsgrænseværdierne kan overholdes og indeholde en tidsplan for, hvornår pla-
nen kan være gennemført. 

 
32. Efterfølgende skal virksomheden på forlangende af og efter aftale med Struer Kommu-

ne udtage spildevandsprøver til dokumentation for at emissionsgrænseværdierne er 
overholdt. 

 
33. Udgifter til prøvetagning og analyser afholdes af virksomheden. 

 
 
Driftsjournal 
 
34. Virksomheden skal føre driftsjournal over følgende: 

 
7 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1770 af 28. november 2020 om kvalitetskrav i miljømålin-
ger 
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a. Dokumentation for inspektion og tømning af sandfang og olieudskiller, herunder 

opsamlede mængder olie. 
b. Pejling af sandfang og olieudskiller 
c. Rensning og udskiftning af koalescensfilter 
d. Evt. fejl/mangler og udførte reparationer med relation til funktionen af olieudskil-

leranlægget 
 
Driftsjournalen skal opbevares tilgængeligt for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år og forevi-
ses på forlangende. 
 
6. Klagevejledning 
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 organisatio-
ner (2016 niveau – prisreguleres årligt). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageporta-
len. 
 
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjem-
meside (www.naevneneshus.dk). 
 
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 frita-
get 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 Mil-
jø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imø-
dekommes. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. 
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgen-
de hverdag. 
Klagen skal således være modtaget senest torsdag den 24. juni 2021 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. 
 
7. Søgsmålsvejledning 
Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 
101 være anlagt inden 6 måneder efter offentliggørelsen. 
 

http://www.borger.dk/
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8. Aktindsigt 
Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af 
virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt. 
 
9. Offentliggørelse 
Denne afgørelse offentliggøres den 27. maj 2021 på Struer Kommunes hjemmeside på 
www.struer.dk. 
 
10. Underretning 
Kopi af afgørelsen er sendt til: 
STRUER ENERGI SPILDEVAND A/S, CVR 33053622 
Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk, trnord@stps.dk 
GO’ON Gruppen A/S, Henrik Damsgaard, e-mail hed@goongruppen.dk 
Hjerm Butikshus ApS, CVR 41389036 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Rikke Ruth Fiskbæk 
Biolog, Center for Plan og Miljø, Struer Kommune 
 
  

http://www.struer.dk/
mailto:stps@stps.dk
mailto:trnord@stps.dk
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Bilag 1 Indretning  
 

 
Placering af tankanlæg. 
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Bilag 2 Kloaktegning 
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Bilag 3 Kloakeringen - spildevandsplan 
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Bilag 4 Dimensionering af olieudskiller 
 
 


