
 
 

1 
 

Ølgod Produktforretning A/S 
Gårdevej 16 
6870 Ølgod 
 
Mail: olgod@produktforretning.dk 
 
 
 
 
 
 
 

Teknik og Miljø 
Bytoften 2, 6800 Varde 
Tlf. 79946800 
teknik@varde.dk 

05.11.2021 

Marius Gronenberg 
Direkte tlf. 79947469 
magr@varde.dk 

Sag 18/5021 
Dok 145233/21 

 
Tilladelse til udsprøjtning og nedsivning af spildevand, Ølgod Produktforretning A/S,  
Gårdevej 16, 6870 Ølgod 

Ansøgning 

Ølgod Produktforretning A/S har den 08.11.2019 søgt om fornyelse af tilladelse til udsprøjtning af 
overfladevand til ikke-jordbrugsmæssigt formål fra befæstede arealer på matr. 4u Galtho By, Tistrup, 
beliggende Gårdevej 16, 6870 Ølgod. 

Udsprøjtning af spildevand på jordoverfladen til ikke-jordbrugsmæssigt formål kræver jf. § 44 i 
spildevandsbekendtgørelsen1 tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens2 § 19. 

Tilladelse 

Varde Kommune meddeler hermed jf. § 19 i miljøbeskyttelsesloven tilladelse til udsprøjtning og nedsivning 
af overfladevand fra virksomheden Ølgod Produkthandel A/S, Gårdevej 16, 6870 Ølgod på et areal på matr. 
4u Galtho By, Tistrup. 

Denne tilladelse erstatter tidligere tilladelse til udsprøjtning af overfladevand fra 10.06.2009. 

Vilkår 

Tilladelsen gives under følgende vilkår: 

Vilkår til udledning/udsprøjtning og nedsivning 

1. Der må kun udledes overfladevand fra virksomhedsgrunden matr. 4e og 4u Galtho By, Tistrup. 

2. Udledningen skal finde sted på matr. 4u Galtho By, Tistrup på det i kortbilaget angivne areal. 

3. Opsamlingstanken skal tømmes løbende, efterhånden som den fyldes. 

4. Spildevandet fra opsamlingstanken skal fordeles jævnt over udsprøjtningsarealet. 

5. Udsprøjtningen må ikke give anledning til dannelse af aerosoler. 

6. Udsprøjtningsarealet må ikke afdrænes, og der må ikke ske overfladisk afstrømning fra arealet. 

 
1 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 1393 af 21.06.2021 
2 Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), nr. 358 af 06.06.1991, jævnfør lovbek. nr. 1218 af 25.11.2019 
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Vilkår for periodiske jordundersøgelser 

7.  Der skal hvert andet år udtages 2 blandeprøver af jorden under sandpudelaget. Hvert prøvefelt skal 
svare til halvdelen af det faktiske udsprøjtningsareal. Ifm. prøvetagningen skal der tegnes et prøvekort 
med angivelse af prøvefelter og placering af enkelprøver. 

8. Prøvetagningen skal udføres som blandeprøver à 5 delprøver af et anerkendt firma med miljø som 
speciale og erfaring inden for jordbundsundersøgelser, og analyserne skal være udført af et 
akkrediteret firma. 

9. Jordprøverne skal analyseres for totalkulbrinter, PAH’er og metallerne Pb, Cd, Cr, Cu, Ni og Zn.  

10.  Hvis indhold af nogen af de analyserede stoffer overstiger Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterierne, skal 
der aftales en eventuel justering af undersøgelsesprogrammet med Varde Kommune.  

11.  Hvis indhold af nogen af de analyserede stoffer overstiger Miljøstyrelsens jordafskæringskriterierne, 
skal der straks aftales med Varde Kommune de nødvendige tiltag til reducering af stofferne samt 
flytning af den forurenede jord til en godkendt modtager. 

12.  Flytning af sand og jord væk fra nedsivningsarealet skal ske efter reglerne i jordflytnings-
bekendtgørelsen3 og anmeldes til Varde Kommune. 

13.  Analyseresultater fra den periodiske undersøgelse af jorden og anmeldelser af jordflytning sendes 
løbende til Varde Kommune via mail til teknik@varde.dk. 

Yderligere Oplysninger 

Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19 kan jævnfør lovens § 20 til enhver tid og uden erstatning 
ændres eller tilbagekaldes med hensyn til miljøbeskyttelsen. 

Det i tilladelsen beskrevne projekt skal i øvrigt følges. Hvis projektet ændres, eller hvis der konstateres 
andre forureningsforhold eller tegn herpå, skal kommunen straks underrettes med henblik på eventuel 
revurdering. 

Tilladelsen er gældende i en 10-årig periode indtil 05.11.2031, hvorefter der skal søges om fornyet 
tilladelse. 

 

Klagevejledning og aktindsigt 

Afgørelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 19 kan ifølge lovens § 98 påklages til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet af ansøger, Sundhedsstyrelsen samt af enhver med individuel væsentlig interesse i sagens udfald. 

Klagefristen udløber den 03.12.2021, som er 4 uger efter, at afgørelsen er annonceret på Varde Kommunes 
hjemmeside. 

Tilladelsen kan jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 96 udnyttes fra det øjeblik, den er meddelt, da en klage 
ikke har opsættende virkning. Dog sker igangsættelse på eget ansvar, idet klagemyndigheden i tilfælde af 
klage kan ændre eller ophæve en tilladelse. Varde Kommune anbefaler, at tilladelsen ikke udnyttes før 
klagefristen er udløbet. 

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klage-
portalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen. Når du klager, skal 
du betale et gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i sagen.  

 
3 Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, nr. 1452 af 07.12.2015 
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Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus – 
www.naevneneshus.dk. 

Såfremt klagen ønskes indbragt for domstolene jævnfør § 101 i miljøbeskyttelsesloven, skal søgsmål være 
anlagt senest 6 måneder efter, at endelig afgørelse er meddelt. 

Varde Kommune gør opmærksom på, at I har ret til aktindsigt ifølge forvaltningsloven. 

 

I er velkomne til at kontakte mig på tlf. 7994 7469 eller e-mail magr@varde.dk. 

Venlig hilsen 

Marius Gronenberg 
Geolog 

 

Kopi af tilladelsen er sendt til 

Ølgod Produktforretning, att. Thomas Smedegaard, ts@produktforretning.dk 
Konsulent for Ølgod Produktforretning A/S, Per Edgar Jørgensen, peredgar2@mail.dk 
Varde Kommune, Erhvervscenteret, amoj@varde.dk, heox@varde.dk 
Region Syddanmark, myn@rsyd.dk 
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dnvarde-sager@dn.dk 
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Beskrivelse af opsamling og udsprøjtning af overfladevand 

Det er blevet oplyst at vandet opsamles fra oplagspladsen og kørearealerne.  

Vandet ledes til en samletank, som har et volumen på 30 m3. Der opsamles ca. 1000 m3/år. Tanken er 
tilsluttet sandfang og olieudskiller (bilag 2), hvorfra vandet ledes videre til udsprøjtningsarealet (bilag 1). 

Vandet ønskes udsprøjtes på en del af matr. 4u, Galtho by, Tistrup der har et areal på 1600 m2. På dette 
areal lægges en sandpude, som vil blive udskiftet efter retningslinjerne i tilladelsens vilkår.  

Udsprøjtningen vil finde sted med sprinkler eller lignende. 

Miljømæssig vurdering 

Udsprøjtning og nedsivning af spildevand fra et anlæg til genbrug af kan indebære en risiko for natur, 
grund- og overfladevand, da spildevandet kan indeholde høje koncentrationer af olieprodukter, tung-
metaller og andre miljøfremmede stoffer. 

Arealanvendelse og kortlægning 

Ølgod Produktforretning A/S er en virksomhed, hvor der indsamles og modtages jern- og metalskrot fra 
firmaer og private til kartering og genbrug. 

De to matrikler 4e og 4u Galtho By, Tistrup er kortlagt som forurenet på V1, og 2 mindre arealer på 
ejendommen er kortlagt på V2, da der har været genbrug af metalaffaldsprodukter siden 1977 (lokalitet 
555-77004). 

Spildevand fra virksomheden 

Tag- og overfladevand fra virksomhedsgrunden opsamles i en samletank.  

Vandanalyser fra vandet i samletanken fra 2016 og 2018 har vist et lavt indhold af tungmetaller arsen  
og kviksølv men et indhold af nikkel, cadmium og især bly, som overskrider Miljøstyrelsens grundvands-
kvalitetskriterierne.  

Derudover blev der målt indhold af oliestoffer (total kulbrinter) på henholdsvis 670 µg/l og 2600 µg/l, som 
er en markant overskridelse af grundvandskvalitetskriteriet på 9 µg/l. Samletanken er tilsluttet sandfilter og 
olieudskiller for at fjerne oliestofferne. 

Kemiske analyser fra jorden (sandpuden) ved nedsivningsarealet fra 2012, 2014 og 2018 har vist, at 
undergrunden ikke er særk belastet med miljøkritiske stoffer. Indhold af kulbrinter, cadmium og især bly i 
enkelte prøver er moderat over jordkvalitetskriterierne. Ingen af de analyserede stoffer er over jord-
afskæringskriteriet. 

Jord og grundvand 

Den øvre undergrund i området består jf. GEUS’ jordartskort hovedsageligt af smeltevandssand. 
Boringsprofiler fra de nærmeste boringer viser, at undergrunden består af sand ned til en dybde > 20 m u.t. 
øst for nedsivningsområdet. Den geologiske beskyttelse af undergrunden kan derfor anses som at være 
ringe. 

Lokalområdet er udpeget som område med drikkevandsinteresser. Der er ca. 470 m afstand til det 
nærmeste område med særlige drikkevandsinteresser (OSD Skovlund). Det nærmeste indvindingsopland til 
offentlig vandforsyning er af indvindingsoplandet til Skovlund-Ansager Vandværk, som befinder sig i OSD 
Skovlund ca. 1 km øst for projektområdet. 

Der er ingen enkeltindvinder eller anden indvinding af vand, som kræver drikkevandskvalitet. Alle 
ejendomme i lokalområdet bliver forsynet med drikkevand fra Gårde Vandværk og Skovlund-Ansager 
Vandværk. 
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Der er flere markvandsboringer i lokalområdet i en afstand på ≥ 300 m fra nedsivningsarealet. Der er en 
boring til indvinding af procesvand på virksomhedsområdet, DGU 113.484. 

Grundvandsspejlet i projektområdet kan ifølge højde- og grundvandspotentialedata og grundvandspejlinger 
fra flere boringer på virksomhedsgrunden forventes at være mellem ca. 3,5 og 5 m u.t. 

Varde Kommune vurderer at projektområdet er robust ift. grundvandsinteresser, da der er stor afstand til 
nærmeste OSD, indvindingsopland, enkeltindvindere og andre vandindvindingsboringer med krav om 
drikkevandskvalitet. 

Naturbeskyttede arealer og overfladevand 

Der er ingen naturarealer beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven eller Natura 200-områder i stor 
afstand til Gårdevej 16. Det nærmeste naturområde er en § 3-mose ca. 330 m syd for nedsivningsarealet. 

Der er intet vandløb i nærheden af projektområdet. De nærmeste vandløb er Kybæk og Engebæk, som 
befinder sig henholdsvis ca. 940 m vest og 1,4 km øst for projektområdet. Kybæk og Engebæk er beskyttet 
efter naturbeskyttelseslovens § 3 og omfattet vandområdeplanerne 2015-2021, hvor de er målsat til god 
kemisk og økologisk tilstand. 

Varde Kommune skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af 
Habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke. 

Konklusion 

Varde Kommune er samlet set af den opfattelse, at udledning og nedsivning af spildevand fra virksom-
hedens arealer kan ske uden risiko for en væsentlig påvirkning af naturen og miljøet. 

Der er en ringe naturlig geologisk beskyttelse af undergrunden, men der er ellers ingen væsentlige grund- 
og drikkevandsinteresser ved projektområdet. Der er ingen naturarealer eller overfladevand i nærheden af 
projektområdet, som kunne blive påvirket negativt i væsentligt omfang af driften af et udtørringsbassin.  

Varde Kommune vurderer derfor alt i alt, at udsprøjtning og nedsivning af spildevand på udledningsarealet 
kan ske uden nogen væsentlige miljømæssige konsekvenser, under forudsætning af, at alle vilkår i denne 
tilladelse overholdes. 
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Bilag 1 – Kort over udsprøjtningsarealet 

 
 

 



 
 

7 
 

Bilag 2 – Tegning fra 2002 spildevandsforhold Gårdevej 16, Ølgod 

 


