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Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 3 til tilslutning af spildevand fra
Nyborg Genbrugsstation, Lollandsbvej 6, 5800 Nyborg, matr.nr. 13a, og 11q,
Vindinge By, Vindinge, CVR-nr.: 29827079. P-nr.1020070672

Sammendrag
I forbindelse med etablering af ny genbrugsstation i Nyborg Kommune har det rådgivende ingeniørfirma FM Larsen på vegne af Nyborg Forsyning & Service A/S udarbejdet en miljøansøgning af 4. januar 2017, som også inkludere en miljøteknisk beskrivelse af spildevandsforholdene herunder de nødvendige dimensioneringsberegninger for afløbsinstallationerne.
Nyborg Kommune meddelte ved skrivelse af 28. marts 2017 en miljøgodkendelse til Nyborg
Genbrugsstation. Forudsætningerne for miljøgodkendelsen, herunder miljømæssig vurdering af
ansøgningen er anført i godkendelsens afsnit ”Miljøteknisk Redegørelse”.
Forudsætningerne for spildevandstilladelsen er ligeledes her indeholdt i afsnittet ”Miljøteknisk
redegørelse”, som dog udelukkende indeholder informationer og vurderinger knyttet til genbrugsstationens spildevandsafledning. For øvrige informationer omkring indretning og miljømæssige forhold henvises til miljøgodkendelsens miljøtekniske redegørelse.
Kommunens afgørelse
Nyborg kommune meddeler – i henhold til § 28 stk. 3 i kap. 4 i miljøbeskyttelsesloven1 og spildevandsbekendtgørelsen2 - tilladelse til tilslutning af genbrugsstationens spildevand til forsyningens kloaksystem på følgende vilkår:
Indretning og drift
1. Sanitært spildevand tillades udledt direkte til forsyningens spildevandsystem.
2. Vaskevand og overfladevand fra vaskeplads samt befæstet område ved containere for
metalskrot, i alt ca. 80 m2, tillades udledt til forsyningens spildevandssystem i Lollandsvej via sandfang med en opsamlingsvolumen på min. 0.92 m 3 og en koalescensudskiller
med en flowkapacitet på min. 5 l/s samt en prøvetagningsbrønd.
3. Overfladevand fra læsseplads ved modtagebygning og eventuelt vaskevand fra kassevaskeanlæg i modtagebygning tillades udledt til forsyningens spildevandssystem i Lol1
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Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 om lov om miljøbeskyttelse
Bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016 om spildeandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap.
3 og 4

landsvej via sandfang med en opsamlingsvolumen på min. 0.25 m3, en koalescensudskiller med en flowkapacitet på min. 3 l/s, en lukkeventil samt en prøvetagningsbrønd.
(Såfremt kassevaskeanlæg ikke etableres i modtagebygning bortfalder krav om kl. I udskiller (koalescensudskiller) og en traditionel gravemetrisk olieudskiller kan anvendes.
Krav om prøvetagningsbrønd bortfalder ligeledes).
4. Overfladevand fra det betonbelagte område ved komprimatoranlægget tillades udledt til
forsyningens spildevandssystem i Lollandsvej uden særlige vilkår.
5. Overfladevand fra øvrige befæstede arealer samt tagarealer tillades udledt til forsyningens regnvandsledning ved Lollandsvej via dertil indrettet nedsivnings- og forsinkelsessystem (Deep Green), sandfang med en opsamlingsvolumen på min. 2.65 m 3, en lameludskiller med en flowkapacitet på 10/22-200 samt en kombineret prøvetagnings- og
neddroslingsbrønd.
6. Overfladevandet fra maskinhal og slusebygning samt mindre areal ved maskinhallen tillades dog udledt til forsyningens regnvandssystem udelukkende via sandfang og lameludskilleren samt prøvetagnings- og neddroslingsbrønd.
7. Inden eventuel etablering og idriftsættelse af et kassevaskeanlæg i modtagebygning
skal der fremsendes en indretnings –og driftsbeskrivelse til godkendelse hos Nyborg
Kommune.
8. Der må på vaskepladsen udelukkende foretages vask af eget materiel. Såfremt der ønske ændringer i såvel omfang af vask som brug af rensemidler skal dette forinden meddeles Nyborg Kommune som tilsynsmyndighed.
9. Befæstede arealer skal renholdes og der skal foretages oprensninger af vejbrønde samt
afløbsrender på arealerne så sand og grus samt andre materialer ikke føres til nedsivningsanlæggene.
Tilsyn og kontrol
10. Genbrugsstationens sandfang og olieudskillere skal være tilsluttet en godkendt tømningsordning. Udgifter forbundet med tømninger og inspektioner af sandfang/-olieudskillere afholdes af ejeren.
11. Nyborg kommune kan som tilsynsmyndighed, hvis det findes nødvendigt, pålægge NFS
med passende varsel at lade udtage og analysere spildevandsprøver fra vaskepladsen.
12. Der skal føres journal over spildevands- og regnvandsafledningen, der som minimum
skal indeholde oplysninger om:
-

tidspunkter for inspektion og tømninger af sandfang og olieudskillere
egne observationer i forbindelse med visuel kontrol sandfang og olieudskillere samt
afløbsrender og vejbrønde
tidspunkter for oprensninger af vejbrønde og afløbsrender på de befæstede arealer
observationer og handlinger udført i forbindelse med eventuelle uheld og spild på
genbrugsstationen
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13. Driftsjournalen skal opbevares på genbrugsstationen i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.
14. Den ansvarlige for den daglige drift på genbrugsstationen skal underrette Nyborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen og kloakforsyningen, såfremt der sker uheld eller
driftsforstyrrelser, hvor der er fare for udledning stoffer og kemikalier. Underretning skal
ligeledes ske, hvis anden væsentlig forurening er sket eller der opstår fare herfor.
Ovennævnte underretning bevirker ingen indskrænkning i den ansvarliges pligt til at søge eventuel uheld effektivt og hurtigt afværget eller forebygget.
Generelle forhold
Alle planlagte ændringer i genbrugsstationens indretning og drift med indflydelse på spildevandsafledningen skal, inden ændringen foretages, meddeles til kommunen for vurdering i forhold til den gældende spildevandstilladelse.
Spildevandstilladelsen er ikke retsbeskyttet i en fast tidsperiode. Spildevandstilladelsen kan
tages op til revision, såfremt den er utidssvarende, utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig.
Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:
- virksomheden,
- ejeren af ejendommen, hvor anlægget er beliggende,
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- embedslægeinstitutionen,
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over
den konkrete afgørelse, og
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller
rekreative interesser som formål, og som har meddelt kommunen, at de ønsker
underretning om afgørelsen.
En klage over tilladelsen, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal
indsendes via Klageportalen, der ligger på hjemmesiden www.nmkn.dk.
Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunes hjemmeside den 5. maj 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal derfor have modtaget eventuel klage senest den 2. juni 2017, der er dagen
for klagefristens udløb, for at komme i betragtning.
Adgangen til Klageportalen sker via www.borger.dk eller www.virk.dk. Der er direkte link til
disse steder på forsiden af hjemmesiden www.nmkn.dk. Vejledning om hvordan man logger på
og anvender Klageportalen, findes på disse hjemmesider. Bl.a. korte videovejledninger,
”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i klagenævnet.
Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen,
hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Nyborg Kommune. Kommunen videresender
herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan
imødekommes.
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Klagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af klageportalen. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra
klagenævnet. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget
gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.
Virksomheden vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over tilladelsen
har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter
endelig afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.
Udtalelse fra ansøger
Et udkast til spildevandstilladelse har været forelagt Nyborg Forsyning & Service A/S til kommentering i en 14 dages høringsperiode. Den 18. april modtog Nyborg Kommune en mail fra
Nyborg Forsyning & Service , hvor det meddeles at der ingen bemærkninger er til det fremsendte udkast til afgørelse og tilhørende Miljøtekniske Redegørelse.
Underretning om afgørelsen
Nyborg Kommune har underrettet følgende om afgørelsen:
Landsdækkende organisationer og myndigheder:
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité, nyborg@dn.dk
Embedslægerne Syddanmark, syd@sst.dk
Naturstyrelsen, nst@nst.dk

Venlig hilsen

Lars-Ole Christensen
sagsbehandler, biolog
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