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KLAGE 
 

Klage over Tønder kommunes tilladelse til udledning af processpildevand fra vaskeplads til Kisbæk 

ved Øster Terp Maskinservice, Visbjergvej 16, Øster Terp, 6240 Løgumkloster. Tilladelsen er 

meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1, på en række vilkår. Sags id.: 06.01.15-P19-61-20 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund påklager hermed afgørelsen om tilladelse til udledning af spildevand 

fra vaskeplads ved Øster Terp Maskinstation til Kisbæk, der er et mindre tilløb til Brede Å. 

 

Kisbæk er et beskyttet vandløb efter Naturbeskyttelsesloven og er i vandområdeplan 2015-2021 

målsat til ”God økologisk tilstand”. Den seneste tilstandsbedømmelse (VP2) af vandløbet viser at den 

samlede økologiske tilstand er ”dårlig”. Bedømmelsen skyldes en lav eller manglende fiskebestand. 

Der er fastlagt et indsatsprogram med udskiftning af bundmateriale i vandløbet samt fjernelse af 

okker. 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund påklager afgørelsen med fokus på, at det primært er landbrugs-

maskiner, der skal rengøres på vaskepladsen. At tilladelsen ikke indeholder en udførlig beskrivelse af 

hvilke aktiviteter, samt vilkår om hvordan f.eks. marksprøjter og andre landbrugsmaskiner, der kan 

påføre vandløbet forurening, skal håndteres. 

Det bør fremgå som et vilkår, at maskiner der har været brugt til udspredning af pestticider, ikke må 

rengøres på vaskepladsen, men skal rengøres på en godkendt vaskeplads, inden de indleveres til 

reperation. 

Slamsugere og gyllespredere, kan også være problematiske, da der ingen rensning er af 

overfladevandet udover sandfang og olieudskiller, inden udledning til det målsatte vandløb 
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Fra Tilladelsen : 

Oplysninger ifølge ansøgning  
I tilknytning til smedeværkstedet etableres der en udendørs vaskeplads på 150 m2. Va-
skepladsen skal primært bruges til vask af landbrugsmaskiner og materiel inden repara-
tion. Der anvendes primært damprensning af emnerne, men rengøring med sæbe kan fo-
rekomme.  
Spildevand og overfladevand fra pladsen udledes via sandfang og olieudskiller til Kisbæk.  
Sandfanget er et ACO-sandfang med et volumen på 3000 l.  
Olieudskilleren er en koalescenstype model ACO Oleopator kl. l (ACO Art nr. 711211), 

med har et indbygget slamvolumen på 600 l og en opsamlingskapacitet på 512 l olie. 

Den hydrauliske kapacitet er opgivet til 6 l/s. 

Miljøteknisk beskrivelse  
Vandløbets målsætning og tilstand  
Processpildevandet udledes til Kisbæk der løber langs virksomhedens vestlige skel. Kis-
bæk har sammenløb med Brede Å ca. 7,5 km nedstrøms udledningen.   
Kisbæk er et beskyttet vandløb efter Naturbeskyttelsesloven og er i vandområdeplan 
2015-2021 målsat til ”God økologisk tilstand”. Den seneste tilstandsbedømmelse (VP2) af 
vandløbet viser at den samlede økologiske tilstand er ”dårlig”. Bedømmelsen skyldes en 
lav eller manglende fiskebestand. Der er fastlagt et indsatsprogram med udskiftning af 

bundmateriale i vandløbet samt fjernelse af okker.  
 
Den hydrauliske belastning fra udledningen vurderes at være af underordnet da Kisbæk 
har en medianminimumsvandføring på 20 l/s og den forventede udledning fra vaskeplad-
sen i regnvejrssituationer vil være cirka 2 l/s.  
Det forventes at spildevandet vil indeholde rester af olie og smørefedt fra de rengjorte 
emner samt sæbestoffer og blødgører. Olie og fedtstoffer vil blive opsamlet i udskilleran-
lægget. Til kontrol af opsamlingen stilles krav om analyser for olie.  

Derudover kan der forekomme små mængder af metal. Metallerne vil primært findes på 
partikulær form og forventes bundfældet i sandfanget og i olieudskillerens slamfang. Der 
stilles derfor ikke vilkår om analyser af metaller.  
 
Habitat-screening  
Udledningen sker i oplandet til Brede Å. Brede Å er omfattet af bestemmelserne i Habi-

tatbekendtgørelsen. 

Vurdering og konklusion  
Vi vurderer, at udledningens omfang og sammensætning ud fra det oplyste, er af en så-

dan karakter, at der kan gives tilladelse til udledning af processpildevandet fra vaske-

pladsen, som beskrevet, forudsat at vilkårene i tilladelsen overholdes. 

Vi vurderer:  
- at udledningen af spildevandet og overfladevandet fra vaskepladsen ikke vil medføre en 

forringelse af de nuværende forhold i Kisbæk.  
- at udledningen ikke forhindrer, at målsætningen i vandløbet kan opfyldes.  
- at udledningen hverken i sig selv eller sammen med andre kilder og projekter i området 
vil medføre nogen væsentlig negativ påvirkning af bevaringsmålsætninger for Natura 
2000 områder eller for arter opført på Habitatdirektivets bilag IV.  
 
For at sikre vandløbets fysiske tilstand og udseende stilles der vilkår om, at udledningen 
ikke må give anledning til erosion af bund og brinker i vandløbet.  
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De stillede vilkår skal sikre at ejer/driftsansvarlige for virksomheden er bekendt med at 
udskilleranlægget skal vedligeholdes for at fungere optimalt.  
Til kontrol og vurdering af udledningen skal der måles og analyseres for parametre i en 
2-årig periode.  
Vilkår for grænseværdier for udledningen af DEHP og LAS er fastsat ud fra Miljøkravsbe-
kendtgørelsen. DEHP og LAS kan indgå i mindre mængder i sæbe og rengøringsmidler. 
DEHP kan endvidere frigives fra maling og plastmaterialer på maskiner.  

Samtidig skal vilkårene medvirke til at sikre mod forurening af jord og grundvand og 

sikre at der ikke sker utilsigtede udledninger til vandløbet. 

 

Vaskepladsbekendtgørelsen burde være taget i anvendelse i meddelte tilladelse 

Danmarks Sportsfiskerforbund vil henlede Nævnets opmærksomhed på, at tIlladelsen burde være 

meddelt med hjemmel i Vaskepladsbekendtgørelsen, hvis ikke der indsættes vilkår om rengøring af 

maskinel inden de indleveres til Øster Terp Maskinservice, hvis de har været brugt til udsprøjtning af 

pesticider. 

 

I indledning i Vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen står følgende: 

Bekendtgørelsen om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 

(vaskepladsbekendtgørelsen) fastsætter krav om, hvor nye vaskepladser må etableres, krav til 

sprøjteudstyret samt hvor og hvordan påfyldning og vask af sprøjteudstyr må finde sted. 

(Min under stregning) 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund er derfor af den overbevisning, at godkendelsen er meddelt med 

hjemmel i en forkert henvisning, Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1. Der burde retteligt været givet 

tilladelse efter vaskepladsbekendtgørelsen, BEK nr 1401 af 26/11/2018. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Brinch Thygesen 
Natur- og Miljøkonsulent 

 


