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Tilslutningstilladelse til offentlig spildevandskloak for 

virksomheden Eco Au2 Clean, Hørsholm Midtpunkt 193, 2970 

Hørsholm. 

 

1. Baggrund 

Eco Au2 Clean har d. 23. april 2018 ansøgt om tilladelse til afledning af 

spildevand fra bilvaskeplads til offentlig kloak (bilag 1). Ansøgningen sker 

efter Hørsholm Kommune ved tilsyn i marts 2018 kunne konstatere, at 

virksomheden udleder processpildevand uden forudgående at have 

indhentet tilladelse til dette. 

 

Virksomheden udfører manuel bilvask med damp og højtryksrenser, og 

bruger ca. 35 L vand pr. bilvask. Vaskepladsen benyttes 6 dage om ugen 

året rundt, og der vaskes en bil i timen. 

 

2. Afgørelse 

På baggrund af ansøgning og supplerende oplysninger i sagen, meddeler 

Hørsholm Kommune hermed Eco Au2 Clean tilladelse til afledning af 

spildevand fra bilvaskeplads fra ejendommen Hørsholm Midtpunkt 193, 

2970 Hørsholm, matr. nr. 21a, Usserød By, Hørsholm, til det offentlige 

kloaksystem på nedenstående vilkår.  

Lovgrundlaget for tilladelsen er Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 31, samt 

§ 13 stk. 1 i Spildevandsbekendtgørelsen2.  

                                                           

 

 
1 LBK nr. 966 af 23/06/2017: Lov om miljøbeskyttelse 
2 BEK nr. 1469 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. 
efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4:  
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3. Materiale i sagen 

 Tilsynsnotat, dateret 26. marts 2018  

 Ansøgning om spildevandstilladelse, dateret 23.04.2018 (bilag 1) 

 Kort over kloakopland og offentlige kloakforhold (bilag 2) 

 Supplerende oplysninger fra HNN entreprenørfirma A/S, 

modtaget 11.06.2018 (bilag 1) 

 Supplerende oplysninger modtaget 22. juni 2018  

 Producentoplysninger for sandfang og olieudskiller (bilag 3) 

 

4. Vilkår 

Generelle forhold 

1. En kopi af tilslutningstilladelsen skal til enhver tid være tilgængelig 

hos Eco Au2 Clean for de personer, der har ansvaret for 

virksomhedens indretning og drift. 

 

2. Hvis sandfang og olieudskiller ikke er tilmeldt den kommunale 

tømningsordning, skal der foreligge en fritagelse fra denne3. Dette 

ansøges ved at kontakte Hørsholm Kommune. 

 

3. Ved mindre kemikaliespild der kan have betydning for 

spildevandsafledningen skal Novafos A/S straks underrettes på 

telefon 4420 8000, og ligeledes Hørsholm Kommune på telefon 4849 

2550 og email tek-post@horsholm.dk. 

Ved større spild alarmeres på 112. 

 

4. Ved ejerskifte eller ophør af virksomheden skal Hørsholm Kommune 

underrettes snarest og senest efter 14 dage. 

 

Indretning af vaskeplads og afløb 

5. Afløbet skal etableres som beskrevet i ansøgningsmaterialet (bilag 1). 

 

6. Vaskehallen skal have monteret en separat vandmåler, som måler 

vandforbruget til hele vaskehallen, inkl. vandforbruget til rengøring. 

 

7. Vaskepladsen skal have fast gulv.  

 

                                                           

 

 
3 Hørsholm Kommune (2016) Regulativ for erhvervsaffald § 18 

mailto:tek-post@horsholm.dk
https://www.horsholm.dk/media/3145/hoersholm_erhverv.pdf


 
 

 

 
 

 

 

  
  

Sagsnr: 18-6135 

3/12 

8. Udskiller og sandfang skal installeres i henhold til producentens 

anvisninger4. 

 

9. Virksomheden skal inden ibrugtagning lade udføre tæthedskontrol af 

udskillersystemet. Tæthedskontrollen skal ske i henhold til DS 4555. 

 

10. Det skal være muligt at udtage en stikprøve fra en frit faldende 

vandstråle, i et punkt mellem olieudskiller og hovedkloak, og før 

opblanding med øvrigt spildevand. 

Drift af vaskeplads 

11. For at undgå at olieudskillerens effektivitet nedsættes, må der ikke 

anvendes koldaffedtningsmidler på vaskepladsen. 

 

12. Olieudskilleren skal tømmes senest, når olieprodukter udgør 70 % af 

opsamlingskapaciteten. Ved tømning af olieudskiller skal også det 

bundfældede materiale (slam) fjernes. Efter tømning skal 

olieudskilleren fyldes med vand i overensstemmelse med 

leverandørens anvisninger.  

 

13. Mindst én gang årligt, og altid ved tømning, skal olieudskiller og 

sandfang inspiceres. Virksomheden skal i forbindelse med tømning af 

olieudskiller og sandfang efterse, at disse er i forsvarlig stand. 

Flydelukke skal samtidig efterses. Såfremt der ved inspektion eller 

tæthedskontrol af olieudskiller og inspektion af sandfang konstateres 

skader eller uregelmæssigheder, skal Hørsholm Kommune straks 

kontaktes. Ved konstateret utæthed må vaskepladsen ikke anvendes 

før forholdet er udbedret. 

 

14. Virksomheden skal føre driftjournal over følgende: 

a. Antal bilvaske pr. år (se desuden vilkår nr. 22) 

b. Vandforbrug pr. år (se desuden vilkår nr. 22) 

c. Angivelse af anvendte kemikalier og produkter, herunder 

vaskeprodukter, voksprodukter, rengøringsmidler og 

lignende. 

d. Dokumentation for tømning af sandfang og olieudskiller. 

                                                           

 

 
4 Watercare installationsvejledninger (www.watercare.dk)   
5 Dansk Standard 455 (2012) Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af 
afløbsanlæg i jord 

https://watercare.dk/downloads/installationsvejledninger.aspx
http://www.watercare.dk/
https://webshop.ds.dk/da-dk/s%C3%B8gning/93-030-eksterne-vand-og-afl%C3%B8bssystemer/ds-4551985-rettet-2012-udgave
https://webshop.ds.dk/da-dk/s%C3%B8gning/93-030-eksterne-vand-og-afl%C3%B8bssystemer/ds-4551985-rettet-2012-udgave


 
 

 

 
 

 

 

  
  

Sagsnr: 18-6135 

4/12 

e. Dokumentation for og resultat af tæthedsprøvning af 

olieudskiller. 

f. Dokumentation for og resultat af service af vaskepladsens 

olieudskiller og sandfang. 

g. Dokumentation for udbedringer/reparationer 

h. Hvis der foreligger en fritagelse for den kommunale 

tømningsordning, skal der ligeledes foreligge kvitteringer for 

aflevering af farligt affald fra sandfang og olieudskiller. 

Ovenstående oplysninger skal forevises Hørsholm Kommune på 

forlangende og opbevares tilgængeligt for tilsynsmyndigheden i mindst 5 

år. 

 

Krav til spildevandsafledning 

15. Der må benyttes én højtryksrenser. 

 

16. Spildevandet skal overholde kravværdier angivet nedenfor: 

Parameter Enhed Grænseværdi Målværdi 

Vandmængde m3/år -  

pH minimum 6,5  

maksimum 9,0  

Temperatur ºC, maksimum 50  

Suspenderet stof mg/L 500  

Cadmium mg/bilvask  0,45 

Kobber mg/bilvask  15* 

Bly mg/bilvask  15 

Zink mg/bilvask  450 

DE  mg/bilvask  1* 

Mineralsk olie mg/bilvask 20 mg/l**      

10 mg/l*** 

3.000**  

1.500*** 

* Tilsigtede grænseværdier6 

** Ved anvendelse af Reflab analysemetode 5:2005 

***Ved anvendelse af DS 209 

 

17. Virksomheden må ikke anvende vaske- eller rengøringsmidler, der 

indeholder A- eller B-stoffer6 og procentdelen af ikke-vurderede 

stoffer i produktet må ikke være større end 1 %.  

                                                           

 

 
6 Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg, Miljøstyrelsen 
nr. 2/2006 
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Ophør med brug af Delta F2, indeholdende A-stoffet NTA, skal ske 

indenfor 6 måneder efter denne tilladelses ikrafttræden. Frist for ophør 

er d. 19 januar 2019. 

 

Egenkontrol 

18. Der skal årligt udtages én stikprøve efter olieudskiller, men før 

opblanding med øvrigt spildevand. Prøven må tidligst tages 8 uger 

efter tømning/etablering af sandfang og olieudskiller. Stikprøven skal 

tages fra en frit-faldende vandstråle under forhold, der er 

repræsentative for vaskepladsens anvendelse.  

 

Overholder første stikprøve fremsatte krav til koncentration (vilkår 

nr. 16), vil dette vilkår ophøre, og vilkår nr. 19 benyttes til fremtidig 

kontrol. 

 

19. For kontrol af spildevandets sammensætning kan Hørsholm 

Kommune kræve, at der udtages én stikprøve årligt mellem 

olieudskiller og hovedkloak, og før punkter med tilledning af 

overfladevand. Prøven må tidligst gennemføres 8 uger efter tømning 

af sandfang og olieudskiller. Stikprøven skal tages fra en frit-faldende 

vandstråle under forhold, der er repræsentative for vaskepladsens 

anvendelse.  

 

20. Der analyseres for nedenstående parametre: 

Analyseparameter Analysemetode Bemærkning 

pH Måles potentiometrisk med 

elektrode 

Måles direkte i vandstrømmen 

Temperatur Måles med termometer 

Suspenderet stof DS 207 Analyse på 1 stikprøve 

Bly Detektionsgrænse minimum 10 µg/l.  Analyse på 1 stikprøve 

Udtages i syrevaskede prøveflasker. 

Oplukning i henhold til DS 259 eller 

DS 2210 

Cadmium Detektionsgrænse minimum 0,3 

µg/l.  

Kobber Detektionsgrænse minimum 50 µg/l.  

Zink Detektionsgrænse minimum 300 

µg/l.  

DEHP Detektionsgrænse 0,50 µg/l. Analyse på 1 stikprøve. 

Mineralsk olie Den af Miljøstyrelsen anbefalede 

analysemetode - for nærværende 

modificeret (DS/R 209:2006), Reflab 

metode 5:2005 

Analyse på 1 stikprøve. 

Prøve udtages direkte fra 

vandstrømmen over i specielt 

renset prøveflaske. 
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21. Spildevandsprøven skal udtages og analyseres af et akkrediteret 

firma. 

 

22. I uger med prøvetagning skal vandforbrug og antal vaske registreres 

per døgn, over 7 dage. Alternativt kan anvendes månedsvis 

opgørelse. På denne baggrund kan det gennemsnitlige vandforbrug 

per vask over de 7 døgn beregnes. 

 

23. Analyseresultaterne, registreret vandforbrug (jf. vilkår 22) og antallet 

af vaskede biler skal fremsendes til Hørsholm Kommune senest 14 

dage efter resultaterne er modtaget. 

 

Stofmængderne i mg/vasket bil beregnes ved at gange den 

pågældende uges gennemsnitlige spildevandsafledning per vask med 

den i prøven målte stofkoncentration. 

  

24. Er de beregnede stofmængder større end målværdierne (jf. vilkår 

16), skal virksomheden senest én måned efter at dette er konstateret 

fremsende en redegørelse til kommunen, som forklarer årsagen til 

overskridelsen.  

 

25. Hørsholm Kommune kan på baggrund af redegørelsen kræve 

supplerende egenkontrol if. vilkår 19 – 23. Resultaterne skal 

fremsendes til Hørsholm Kommune senest 14 dage efter resultaterne 

er modtaget.  

 

26. Udgifter til prøvetagning og analyser afholdes af virksomheden. 

 

Generelle oplysninger 

Hvis spildevandsproduktionen ændres i forhold til det oplyste, skal det 

forinden meddeles Hørsholm Kommune, som tager stilling til, om 

ændringen kræver revision af tilslutningstilladelsen. Det gælder f.eks. ved 

indførelse af nye anlægstyper, vaskemetoder, ændring af 

spildevandssystemet, ændret forbrug af kemikalier m.v. 

Det skal bemærkes, at hvis de i tilladelsen beskrevne forhold ændres 

væsentligt, så bortfalder denne tilladelse. Ejeren af vaskepladsen skal i så 

fald indsende en ny ansøgning om tilladelse til afledning af spildevand. 

 

Hørsholm Kommune kan i henhold til § 30 i miljøbeskyttelsesloven1 

ændre vilkår fastsat i nærværende tilslutningstilladelse, hvis vilkårene 

anses for utilstrækkelige og forhold i recipient, på renseanlæg, i kloaknet 



 
 

 

 
 

 

 

  
  

Sagsnr: 18-6135 

7/12 

eller renere teknologi på området taler herfor. Eventuelle 

vilkårsændringer vil i så fald blive meddelt som påbud, og der vil være 

klageadgang. 

 

5. Spildevandsteknisk beskrivelse 

Beliggenhed 

Eco Au2 Clean er beliggende på adressen Hørsholm Midtpunkt 193, 

matrikel 21a. Usserød By, Hørsholm, i opland A18 (bilag 2). Ejendommen 

er inkluderet i kloakopland A18, som er separatkloakeret, således at 

husspildevand føres til Usserød Renseanlæg til rensning, mens tag- og 

overfladevand ledes gennem regnvandskloak og udledes til Blårenden, 

som leder ud i Usserød Å. Virksomheden har ansøgt om at aflede 

processpildevand til den offentlige spildevandskloak som fører til Usserød 

Renseanlæg. 

 
Tabel 1. spildevandstekniske oplysninger  

Vaskeplads: Udendørs vaskeplads med tag og afskærmning til udeareal 

Anlægstype: Olieudskiller (klasse 1) og sandfang 

Sandfang:  
 

Producent Watercare 

Volumen 1200 L 

Olieudskiller: Producent Watercare 

Type Klasse 1 

Nominel størrelse 6 L/s 

Opsamlingskapacitet >150 L 

Alarm for olie Nej 

Flydelukke Ja 

Størrelse af 

befæstet areal: 

40 m2  

Vandforbrug pr. 

vask: 

Ca. 35 L og 1 vask i timen 

Max. 

spildevandsstrøm* 

<0,2 L/s 

Vandforbrug pr. år  63000 L (63 m3) 

Antal vaske pr. år: ≈ 1800 (vandforbrug pr. år/vandforbrug pr. vask) 

Antal 

højtryksrensere: 

1 stk., ydeevne: 150 bar, 450 L/time 

Produkter  

 

Produktnavn Forbrug (L/år) ABC-vurdering 

Speedy – Nano Wash & Wax 125 C 

Alu-Glans, letmetalrens 75 C 

Delta F2/Delta force Plus + Nano 100 A 

* Sættes til 2 L/s grundet brug af højtryksrenser, jf. Rørcenteranvisning 0068 
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Indretning af vaskeplads og afløb 

Virksomheden udleder spildevand fra vaskeplads, hvor der vaskes 

almindelige personbiler. Vaskepladsen er indrettet med fast belægning, 

og med tag og lukket side udadtil, således at der ikke tilføres regnvand til 

afløbet fra vaskepladsen. Selve vaskepladsens areal er ca. 40 m2, og der er 

fald mod midten, hvor der etableres afløb. 

 

Processpildevand vil blive afledt via et nyt udskillersystem (bilag 3, Tabel 

1). Vandet fra vaskeprocessen løber med fald til kloakrist på 

vaskepladsen, hvorunder der er placeret et 1200 L sandfang. Der 

etableres klasse I koalescensudskiller af mærket WaterCare7 efter 

sandfanget (bilag 3).  

 

Udskilleren er dimensioneret iht. Dansk Teknologisk Instituts 

Rørcenteranvisning 0068 til 6 L/s 

Sandfanget er dimensioneret til 1200 L 

 

Udskilleren etableres med udluftning, har en kapacitet på 6 L/s og et 

opsamlingsvolumen på >150 L. Udskillerens totale volumen er 1800 L. Der 

benyttes pvc-rør med oliebestandige ringe, imellem sandfang og udskiller. 

Fra udskilleren afledes til spildevandskloak, med mulighed for 

prøvetagning inden opblanding med andet spildevand. 

 

Drift af vaskeplads 

Bilvask udføres manuelt og der benyttes højtryksrenser til skylning af 

bilerne. Der bruges ca. 30-40 L vand pr. vask, og der vaskes ca. én bil i 

timen (Tabel 1). Der benyttes tre forskellige produkter til vask og polering. 

Ét af produkterne, Delta F2, indeholder trinatrium nitriloacetat, NTA, (2,5 

- 5 %), som er et A-stof6. De øvrige produkter indeholder kun C-stoffer. 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 
7 WaterCare koalescensudskiller kl. 6 L/s, varenr. 22 33 72 105. 
8 Rørcenteranvisning 006 (2004) Olieudskilleranlæg. Vejledning i projektering, 
dimensionering, udførelse og drift 

https://watercare.dk/CustomerData/Files/Folders/6-brochure/496_watercare-koalescensudskiller-olieudskillere.pdf
https://www.teknologisk.dk/ydelser/roercenter-anvisninger-og-rapporter-fra-roercentret/486
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6. Spildevandsteknisk vurdering 

Indretning og drift 

I henhold til overholdelse af Autoværkstedsbekendtgørelsen9, tages der i 

denne vurdering kun stilling til hvorvidt vaskepladsen er 

spildevandsmæssigt forsvarligt indrettet. 

 

Der tages ikke i denne tilladelse stilling til hvorvidt afløbsinstallationer 

overholder Byggeloven10 og Bygningsreglementet11, men udelukkende 

hvorvidt dimensioneringen er tilstrækkelig ift. spildevandsstrøm og -

mængde.  

 

Hørsholm Kommune vurderer, at hhv. olieudskiller og sandfang har en 

tilstrækkelig kapacitet, og er indrettet korrekt. 

 

Der stilles ikke vilkår om en maksimal afledning af processpildevand fra 

vaskehallen, da afledningen har et forholdsvist begrænset omfang. Denne 

vurdering forudsætter, at der fortsat kun benyttes én højtryksrenser af 

gangen, hvilket er et vilkår i denne tilladelse. 

 

Vaskekemikalier og rengøringsmidler 

Der ønskes ikke A- og B-stoffer afledt til offentlig kloak. Der stilles derfor 

som vilkår, at benyttede produkter ikke må indeholde A- og B-stoffer. Da 

der i øjeblikket benyttes et produkt som indeholder A-stoffet NTA, stilles 

som vilkår, at dette produkt udfases indenfor en periode på 6 måneder 

fra ikrafttræden af denne tilladelse. Dette er aftalt med virksomheden, 

forud for udstedelsen af denne tilladelse. 

 

Prøvetagning og kontrolkrav 

Der stilles vilkår om prøvetagning og analyser af olieindholdet m.m. i 

spildevandet efter olieudskilleren. 

 

Hørsholm Kommune vurderer, at processpildevand fra vaskepladsen som 

udgangspunkt medfører behov for kontrolniveau 06. Dette vurderes på 

baggrund af, at det eneste A-stof efter udfasning af NTA vil være olie, og 

at der er tale om en mindre afledning af spildevand.  

                                                           

 

 
9 BEK nr. 1312 af 08/11/2016: Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med 
etablering og drift af autoværksteder m.v. 
10 LBK nr. 1178 af 23/09/2016: Bekendtgørelse af byggeloven 
11 BEK nr. 1615 af 13/12/2017: Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=184569
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183662
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196435
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Kontrolniveau 0 medfører som udgangspunkt, at der bør udtages en 

enkelt, karakteriserende spildevandsprøve efter olieudskilleren til 

vaskehallen.  

Der fastsættes vilkår om én årlig stikprøve, og dette vilkår ophører 

såfremt grænseværdierne er overholdt det første år. Virksomheden skal 

udføre supplerende spildevandsanalyser samt fortsætte den årlige 

prøvetagning, i tilfælde af overskridelser, hvor Hørsholm kommune ikke 

finder at årsagssammenhængen er tilstrækkelig belyst.  

 

Hørsholm Kommune stiller drifts- og vedligeholdelseskrav om tømning, 

pejling og inspektion af hhv. sandfang og olieudskiller. Der skal føres 

driftjournal over dette. 

 

Grænseværdier 

Grænseværdier stilles som mængdekrav, dvs. at grænseværdierne er 

stillet pr. vask, og ikke som et koncentrationskrav. 

 

Grænseværdierne følger dels anvisningerne i tilslutningsvejledningens 

tabel 2.8.16, og er dels fastsat på baggrund af ENVINAS paradigme for 

spildevandstilladelser til vaskehaller12.  

 

7. Høring 

Partshøring, Novafos A/S 

Novafos A/S har haft et udkast til denne tilladelse i høring i perioden 22. 

juni til 28. juni 2018. Kommentarer og rettelser er specificeret herunder: 

 

Vilkår 12. Det ville være relevant at tilføje, at olieudskilleren skal tømmes 

når den er 70% fuld, og mindst en gang årligt (som det fint står i 

udkastet). 

Vilkår er rettet. 

 

Vilkår 16. Det fremgår ikke tydeligt, hvordan kommunen har tænkt sig at 

sikre overholdelse af vilkårene i tabellen. Hvis vilkåret ikke følges op af en 

eller anden form for kontrol, giver det ikke rigtigt mening at det står der. 

Det kunne evt. fremgå at der tages x antal prøver årligt i de første x år, og 

                                                           

 

 
12 ENVINA ØST (2013) Paradigme for spildevandstilladelser til vaskehaller. 

http://www.spildevandsinfo.dk/lynette/itf5.50/knw/wit/ltfknowledge.nsf/WebLTFEmbedView/981B32A72AC90082C1257BF2004AC37A/$FILE/Paradigme%20for%20spildevandstilladelser%20til%20vaskehaller%20-%20Envina%20%C3%98st%20-%20rev.%2026-02-15.pdf
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hvis værdierne overholdes kan egenkontrollen forsvinde, men med 

mulighed for at bede om yderligere prøver. 

Egenkontrol af spildevandssammensætning findes under afsnit om 

egenkontrol. Der er indsat et ekstra vilkår til egenkontrol, så overholdelse 

af vilkår 16 sikres igennem vilkår 18 – 21. Hørsholm Kommune finder 

disse vilkår proportionale i sammenligning med den forureningsrisiko og 

belastning af renseanlæg og miljø, som overskridelse af grænseværdierne 

medfører. 

 
Vi er i tvivl om hvilken betydning det har, når man bruger højtrykspuling 
og sæbe samtidigt til bilvask. Er det risiko for at olien emulgerer, og 
dermed ikke opfanges i olieudskilleren (pga. manglende opholdstid). Dette 
kan undgås ved at stille funktionskrav til de sæber som benyttes. 
Sandfang og OBU er dimensioneret rørcenteranvisning 006 ift. at der er 
tale om en vaskeplads, og dette er nu indskrevet i den 
spildevandstekniske beskrivelse, jf. afsnit 5. Der er desuden medtaget en 
beregning på dimensioneringen. 
 
En beskrivelse af olieudskillerens opholdstid og opsamlingsvolumen ville 
også være relevant at få oplyst. 
Opsamlings- og totalvolumen er nu medtaget i den spildevandstekniske 
beskrivelse. Producenten oplyser ikke om opholdstid for olieudskillere. 
 
I forhold til ABC stofferne er vi enige med jer i at A og B stoffer skal 
udfases, og at det er meget fint at disse udfases (også selv om der går 
nogen tid). 
Der er udarbejdet en handlingsplan for udfasning for brug af produkter 
som indeholder A- og B-stoffer, med en frist på 6 måneder, jf. vilkår 17. 
 
Partshøring, Eco Au2 Clean 
Udkast til denne tilladelse har været i høring hos ansøger i perioden d. 11. 
juli til 18. juli 2018 og igen 03. oktober 2018 til 09. november 2018.  
 

Partshøring, Hørsholm Midtpunkt 
Udkast til denne tilladelse har været i høring hos ejendommens ejer, 
Hørsholm Midtpunkt, i perioden d. 11. juli til 18. juli 2018, og igen 03. 
oktober 2018 til 09. november 2018.  
 

8. Klage og søgsmål 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives inden 4 uger fra den dag 

afgørelsen er meddelt, i dette tilfælde d. 10. december 2018. 
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Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dkm, 

www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-

ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hørsholm Kommune via 

Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for 

borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige 

myndigheder. I Klageportalen sendes din klage automatisk først til 

Hørsholm Kommune. Hvis Hørsholm Kommune fastholder afgørelsen, 

sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får 

besked om videresendelsen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden 

om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af 

Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, 

skal du sende en begrundet anmodning til Hørsholm Kommune, som 

videresender din anmodning til nævnet, der træffer afgørelse om, 

hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på 

www.nmkn.dk. 

 

Efter Miljøbeskyttelseslovens § 1011, kan denne afgørelse prøves ved 

domstolene inden 6 måneder fra den dato, hvor den endelige afgørelse er 

meddelt, dvs. 13. maj 2018. 

Du kan læse mere indgående om klage og søgsmål i 

Miljøbeskyttelseslovens kapitel 111. 

 

Venlig hilsen 

 

 

Kopi til:  
Eco Au2 Clean v. Atilla Gülen, ecoau2clean@gmail.com 
Dades A/S (sendes via e-boks på CVR: 25326296) 
Datea att. Torben Bloch, TOB@newsec.dk  
HNN Entreprenørfirma A/S att. Hans Nordgaard Nielsen, hans@hnn.dk  
Sundhedsstyrelsen/Embedslægen, hvs@sst.dk   
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk,   
Danmarks Naturfredningsforening Hørsholm, dnhoersholm-sager@dn.dk   
Naturstyrelsen, nst@nst.dk   
Novafos, novafos@novafos.dk  

Kristine Dyrnum 
Miljømedarbejder 

 

Bilagsoversigt 

Bilag 1: Ansøgning og supplerende oplysninger 
Bilag 2: Oversigtskort, Hørsholm Midtpunkt, 2970 Hørsholm  
Bilag 3: Producentoplysninger om olieudskiller og sandfang 
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