
Tidslinje for aktiviteter på Esbjerg Brandskole/Falck/RelyOnNutec 

 

 

Hvornår  Hvad 

1968 Esbjerg Kommune etablerer Esbjerg Brandskole på Uglviggårdsvej 3, 6705 

Esbjerg Ø 

 

1966-1990 Brugen af PFAS i Danmark slår igennem  

 

1981 Brandskolen meddeles tilladelse af Ribe Amt til af ledning af vejvand fra 

øvelsesgade til kommunevandløb nr. 15 Novrup Bæk via olie – og 

benzinudskillere og bundfældningsbassin. Tilladelsen meddeles til 1984. 

 

1982 Husholdningsspildevandet samles i en fælles ledning med udløb til Novrup 

Bæk. Tagvand fra en større bygning føres til nedsivning i faskine. 

Kommunen er spildevandsmyndighed.  

 

1984 Ribe Amt meddeler Esbjerg Kommune, Civilforsvaret udledningstilladelse af 

overf lade fra brandøvelsesanlæg til Uglvig bæk. Vandet udledes via 

bundfældningsbassin og olieudskillere til Novrup bæk. 

 

1987 Esbjerg Kommune, Stadsingeniørkontoret meddelte påbud om standsning af 

udledning af olielignende stoffer fra befæstede arealer via drænrør til 

Novrup Bæk. 

 

1988 Esbjerg Brandskole søger tilladelse til udledning af slukningsvand og 

overf ladevand fra et projekteret slukningsområde til kommunevandløb nr. 

15.  

 

1988/89 Spildevandsledningen ”Novrupledningen” etableres. 

1990 Sagen stilles i bero, da Brandskolen har indledt forhandlinger med Esbjerg 

Kommune om en tilslutning af spildevand til Novrupledningen. 

 

1991 Esbjerg Kommune meddeler tilladelse til af ledning af regnvand til Novrup 

Bæk under forudsætning af en række vilkår.  

 

1991 Esbjerg Kommune ønsker at Ribe Amt genoptager sagen med direkte 

udledning af overf ladevand ved store regnskyl m.m. 

 

1991 Møde mellem Brandskolen og Ribe Amt, Esbjerg Kommune meddeles at 

udledningstilladelsen trækkes tilbage og udledning af slukningsvand- og 

overf ladevand skal stoppes. 

 

April 1991 Der gives tilladelse til opførelse af rensningsanlæg til rensning af emulgeret 

vand på matr. 2 a Uglviggårdsvej 3, Esbjerg. 



 

1993 Esbjerg Brandskole får en midlertidig udspredningstilladelse fra Ribe Amt til 

udspredning af spildevand i 5 år. 

 

1993-1995 Esbjerg Brandskole bygger rensningsanlæg og membranforsejler  på alle 

brandøvelsesområder. Brandslukningsvand, olie, skum og pulverrester 

pumpes via en række pumpebrønde til det interne rensningsanlæg. 

Rensningsanlægget består af 6 bassiner, med hver deres funktion. Efter 

rensning genbruges vandet som slukningsvand. 

 

1997 Esbjerg Kommune sælger 54 % af Esbjerg Brandskole til Falck. 

 

1997 Brandskolen får midlertidig udsprøjtningstilladelse for 10 år af overf ladevand 

efter store regnskyl efter vandet har været behandlet i det nye 

rensningsanlæg. Ribe Amt meddeler denne udsprøjtningstilladelse. 

 

2002 Brugen af PFAS falder markant. Specielt hvor det har været muligt af f inde 

alternative stoffer. 

 

2002/2003 Esbjerg Kommune der på daværende tidspunkt ejer 46 % af Esbjerg 

Brandskole sælger hele virksomheden til Falck. Falck ejer herefter 100%. 

 

2006 - 2009 EU-regulering af PFAS (PFOS m.f l. er udfaset i bl.a. brandslukningsskum) 

 

2011 Anvendelse af restlagre af PFOS-holdigt brandslukningsskum forbydes efter 

den 27. juni i Danmark. 

 

2013 Region Syddanmark har projekt omkring PFAS i grundvand. 3 boringer er 

undersøgt og som det fremgår af rapporten er der påvist indhold af PFAS-

relaterede stoffer i den ene boring. 

 

Vær opmærksom på at er angivet i mikrogram

 
 

April 2015 Esbjerg Kommune kontakter Falck ifm. opdatering af Spildevandsplanen i 

forhold til registrering af direkte udledninger til søer og å-systemer 

 

Esbjerg Kommune oplyser Falck, at der på baggrund af samtalen den 14. 

april konkluderes, at der ikke sker direkte udledning fra skolens renseanlæg 

og at udspredningen dermed er ophørt. 

 

Spildevandsplanen bliver herefter opdateret, så der ikke længere er noteret 

en direkte udledning til Uglvig Bæk fra Brandskolen.  

 



September 

2015 

Henvendelse fra Falck i forbindelse med en gennemgang af deres forhold på 

miljøsiden. Her nævnes, at Falck i forbindelse med kraftige vandmængder 

har måtte lave tiltag for at undgå overløb fra skolens rensningsanlæg.  

Der spørges til om der er mulighed for at søge om en udspredningstilladelse. 

I mailen nævnes, at der skulle være givet en sådan i amternes tid. 

Esbjerg Kommune oplyser, hvordan Falck kan søge om en 

udspredningstilladelse. Esbjerg Kommune f inder efterfølgende Ribe Amts 

udspredningstilladelse fra 1997 i arkivet. 

 

April 2018 I forbindelse med Esbjerg Kommunes vedligeholdelse af Uglvig Bæk tages 

kontakt til Brandskolen for at få afklaret, hvordan overskudsvand fra 

brandøvelserne bortskaffes. Her bliver det klart, at ingen var klar over, at 

udspredningstilladelsen udløb i 2007. 

 

Dialog mellem Falck Safety Services og Esbjerg Kommune, hvor Esbjerg 

Kommune oplyser, at den nuværende praksis ikke kan fortsætte, og at 

Brandskolen kan tilsluttes spildevandssystemet. 

 

Midlertidig tilladelse til af ledning af spildevand til spildevandssystemet ifm. 

afprøvning af nye brandslukningsprodukter. 

 

20. 

september 

2018 

Overdragelse af Falck Safety Services fra Falck til Polaris. Navneændring pr. 

23.1.2019 til RelyOnNutec Denmark A/S. 

 

4. oktober 

2018 

Påbud om ophør af udsprøjtning af overskydende vand og sluknings vand og 

fra brandslukningspladsen ved Falck Safety Services, Uglviggårdsvej 3, 

Esbjerg Ø. 

 

8. februar 

2019 

Nedsivningstilladelse til nedsivning af tagvand fra 2 bygninger. 

2019 Der er etableres kantsten rundt om alle befæstede arealer på 

brandøvelsespladsen, ydermere fornyes en stor del af det befæstede areal 

på pladsen. 

 

2019 Der etableres procedure for driftsnedbrud af rensningsanlæg samt oprettes 

en intern telefonisk vagtordning blandt teknikerne på lokationen. 

 

22. marts 

2019 

Esbjerg Kommune fremsender ”Tilladelse til af ledning af processpildevand”, 

hvor der fremgår følgende: 

”Esbjerg Kommune har fået målt indholdet af PFAS-forbindelser i 

sedimentet i Uglvig Bæk, hvor spildevandet i en årrække fra 1980’er og 

frem til engang i 1990-erne, er blevet udledt til.  

Der er ikke påvist et indhold af PFAS-forbindelser i sedimentet over 

detektionsgrænsen på 0,01 mg/kg TS.” 

 

16. maj 

2019 

Tilslutningstilladelse til processpildevand samt nedsivningstilladelse til tag og 

overf ladevand. Spildevand pumpes til forsyningens spildevandsledning fra 

16. maj 2019. 

 

Maj 2019 DGE kontaktes af RelyOnNutec ifm. et akut opstået forurenings-spild med 

lampeolie på brandskolens øvelsesområde. Forureningen kan ikke 

umiddelbart afgrænses ved afgravning og DGE anbefaler, at arbejdet 

stoppes og at man afventer et undersøgelsespåbud fra Esbjerg Kommune. 

 

Juli 2019  Esbjerg Kommune udsteder et undersøgelsespåbud. 

September 

2019 

DGE udfører miljøtekniske undersøgelser jf. kommunens 

undersøgelsespåbud og den akutte forurening afgrænses tilfredsstillende. 

DGE og RelyOnNutec afventer derefter Esbjerg Kommunes stillingtagen og 

evt. efterfølgende oprensningspåbud. 

November 

2019 

Regionen kontakter Esbjerg Kommune for at få en udtalelse vedr. 

påbudsmuligheder ifm. ulovlig udledning af brandslukningsvand. 



September 

2020 

Der foretages der oprensning af slam fra brønde og 

rensningsanlæg. Slammet køres til RGS Nordic som T4-jord, som bliver 

termisk behandlet i Holland. 

September 

2020 

Esbjerg Kommune udsteder et oprensningspåbud og giver samtidig 

tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord jf. Miljøbeskyttelseslovens 

§19. 

November 

2020 

RelyOnNutec rekvirerer DGE til at foretage screeningsundersøgelser f or 

PFAS i brandskolen renseanlæg, tilhørende brønde og anvendte 

skumvæsker og pulver m.v.  

Der påvises ikke PFAS i hverken træningsskum eller pulver. 

November 

2020 

DGE har udført miljøtilsyn med afgravning og oprensning af tidligere 

konstaterede jordforureninger med lampeolie samt udtaget kontrollerende 

jordprøver m.v. Der er samlet afgravet ca. 330-350 tons forurenet jord, der 

er blevet oplagt på et befæstet areal i umiddelbar nærhed af udgravningen, 

jf. Esbjerg Kommune tilladelse ef ter Miljøbeskyttelseslovens §19. Den 

udførte oprensning er blevet dokumenteret ved udtagning af bund- og 

frontprøver til efterfølgende kemiske analyser. Analyseresultaterne viser, at 

der ikke er efterladt forhøjet indhold af miljøfremmede stoffer efter 

afgravning og oprensning af den tidligere påviste forurening. Der efterlades 

således ikke en restforurening og det kan konkluderes, at forureningen fra 

uheldet er f jernet tilfredsstillende. DGE anser, med baggrund i 

ovenstående, Esbjerg Kommunes oprensningspåbud af 7/9-20 for opfyldt. 

Januar 2021 DGE og RelyOnNutec afholder et dialogmøde med Esbjerg Kommune vedr. 

muligheder ifm. nedbringelse af PFAS-koncentrationer i brandskolens 

spildevand samt muligheder for ændringer af analyseomfanget i 

spildevandstilladelsen m.v. 

16. marts 

2021 

Ansøgning til Esbjerg Kommune om ændring af gældende vilkår da alle 

vandprøver viser grænseværdier under kravet for tilslutningen. (Ikke PFAS) 

RelyOnNutec anmoder kommunen om en vilkårsændring, således at RelyOn 

Nutec ikke længere skal teste spildevandet for de emner som ikke er påvist i 

vandet, eks. dioxiner, olie mfl. 

  

 

Tidslinje for dialog om handlingsplan  

 - til reduktion af PFAS-forbindelser og med henblik på afvikling 

22. marts 

2019 
Tilslutningstilladelse 
Vilkår 8: Processpildevandet skal overholde følgende grænseværdier: 

Parameter Grænseværdi 

Vandmængde, flow 20 l/s 

pH Min.  6,5 

Max. 9,0 

Temperatur max. 35 °C 

Mineralsk olie 20 mg/l 

Sum af PAH (8 stk.)A 2 μg/l 

Dioxiner 0,003 μg/l 

Sum af PFAS (12 stk.)B 0,1 μg/l ** 

Nitrifikationshæmning 

- max. 
- vejledende krav 

 

50 % 

20 % 



A: Sum af 8 stk. PAH-forbindelser (Acenaphthen, fluoren, phenanthren, fluoranthen, pyren, 

Benzo(b+j+k)fluoranthene, Benzo(a)pyren, Indeno(1,2,3-cd)pyren). 
B: Sum af 12 stk. PFAS-forbindelser (PFBS, PFHxS, PFOS, PFOSA, 6:2 FTS, PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, 

PFDA). 

** Vejledende krav indtil 1. januar 2021. 

Vilkår 15  
Virksomheden skal inden den 1. januar 2020 fremsende en handlingsplan for, 
hvorledes afledningen af PFAS-forbindelser kan reduceres med henblik på afvikling. 
Handlingsplanen skal omfatte en teknisk, økonomisk og miljømæssig vurdering af 
mulighederne for reduktion/afvikling af afledningen af disse stoffer ved substitution 
af råvarer, ændring af produktionsprocesser eller rensning af spildevandet.  
Handlingsplanen skal indeholde en konkret tidsplan for gennemførelsen af valgte 

løsninger, således at grænseværdier for PFAS-forbindelserne i vilkår 8 kan overholdes. 
Vilkår 16 
Hvis fuldstændig afvikling/substitution af PFAS-stofgruppen ikke er mulig skal 
virksomheden på samme vis redegøre for muligheden for at implementere 
løsninger, som medfører overholdelse af grænseværdierne for PFAS-forbindelser. 
Vilkår 17 
Handlingsplanen skal godkendes af Industrimiljø, og vilkår til drift og indretning, 
revurderes herefter. 
 
Miljøteknisk vurdering i tilslutningstilladelsen 
Vilkårene stilles ud fra miljøkvalitetskriterierne for drikkevand og grundvand /3/10/. 
Det er Industrimiljøs vurdering, at virksomheden ikke umiddelbart kan leve op til 

grænseværdierne for PFAS-forbindelser med den nuværende indretning og drift, og at der 

kræves væsentlige ændringer i drift, brug af fluorholdige skumtyper eller supplerende 

renseteknologi. 

Der stilles derfor krav om, at virksomheden senest 1. januar 2020 skal fremsende en 
handlingsplan for, hvorledes afledningen af PFAS-forbindelser kan reduceres med henblik på 
afvikling eller reducering. Handlingsplanen skal omfatte en teknisk, økonomisk og 
miljømæssig vurdering af mulighederne for reduktion/afvikling af afledningen af disse stoffer 
ved substitution af råvarer, ændring af produktionsprocesser eller rensning af spildev andet 
(BAT-løsninger). Handlingsplanen skal indeholde en konkret tidsplan for gennemførelsen af 
valgte løsninger. 
Hvis fuldstændig afvikling/substitution af PFAS-stofgruppen ikke er mulig skal virksomheden 

på samme vis redegøre for muligheden for at implementere løsninger, som medfører 

overholdelse af kravværdierne for PFAS-forbindelser. 

Vilkår om handlingsplan for substitution af PFAS-forbindelser er bl.a. begrundet med 

klassifikationen som A-stoffer jf. kriterierne i Miljøstyrelsens Industrispildevandsvejledning 

samt at PFAS-forbindelsernes alvorlige sundhedsrisici for mennesker. 

Der stilles derfor krav om, at grænseværdierne i vilkår 8 for PFAS-forbindelser er vejledende 
indtil 1. juli 2020, således tiltag fra ovennævnte handlingsplan, kan implementeres. Fra 1. 
juli 2020 er grænseværdierne for PFAS-forbindelser gældende. 
 

23. 

oktober 

2019 

På miljøtilsynet er tilslutningstilladelsen herunder vilkår 15 er et 

opmærksomhedspunkt. 

16. 

december 

2019 

Årsrapport 2019 

Denne årsrapport skal anses som en opstartsrapport, indeholdende 

dokumentation for prøvetagning samt handleplan for nedbringelse af 

overskridende grænseværdier. 



RelyOnNutec oplyser sammen med årsrapport: ”Der undlades helt at anvende 

Flourholdig skumvæske til brandslukningsøvelser pr. 15.10.2019. Det for ventes 

derfor at PFAS værdien vil falde til under grænseværdien, i takt med at alt 

vandet bliver udskiftet i rensningsanlægget.” 

 

*Okt. 2021 

RelyOnNutec har oplyst, at der fra 2009 og fremefter er anvendt træningsskum 

uden indhold af PFOS. 

3. 

februar 

2020 

Tilsynsskema/opfølgning på miljøtilsynet af 23. oktober 2019 
Uddrag fra mail sendt fra Teknik & Miljø til RelyOnNutec den 3. februar 2020 

Tilslutningstilladelsen. 

Du skal endvidere være opmærksom på, at i jf. vilkår 24 i tilslutningstilladelse af 22. 
marts 2019 skal fremsende en årsrapport pr. 1. marts.  

Virksomheden skal hvert år udarbejde en årsrapport, som beskriver analyseresultater og tilhørende 

driftsscenarier samt driftsjournal med opgørelse af forbrugte vandmængder samt øvrige råvarer og 

hjælpestoffer (olieprodukter og brandslukningsmidler). Årsrapporten skal fremsendes til 

tilsynsmyndigheden inden den 1. marts det efterfølgende kalenderår. 

 
Du skal være opmærksom på, at i jf. vilkår 15 skal fremsende en handlingsplan for 

hvorledes afledning af PHAS-forbindelser reduceres. Muligvis har vi drøftet denne tidsplan, 
men nu erindres du om den. 

Du skal være opmærksom på, at i jf. vilkår 22 skal sikre, at analyseresultater sendes 

direkte fra analyselaboratoriet til Industrimiljø og Din Forsyning. Udledt vandmængde i det 
målte døgn skal oplyses. 

        Vilkår 22 
Virksomheden skal sikre, at analyseresultaterne sendes direkte fra analyselaboratoriet til Industrimiljø samt Din 
Forsyning A/S – spildevandsanalyser@dinforsyning.dk med oplysning om udledt vandmængde i det målte døgn. 

4. marts 

2020 

Tilsynsskema/opfølgning på miljøtilsynet 
Uddrag fra mail sendt fra Teknik & Miljø til RelyOnNutec 

Der er kun et par enkelte forhold, som jeg vil erindre dig om. 

- Analyseresultater sendes ikke direkte fra Eurofins til Esbjerg Kommune, 

Miljø 

- Obs på en handlingsplan for nedbringelse af PFAS i spildevandet, der 

tilsluttes kloaksystemet, såfremt kravværdi ikke kan nås. Jeg er 

opmærksom på at i vil se om værdierne ikke falder. 

Såfremt du ikke har bemærkninger til vedlagte, så betragter jeg tilsynet den  

23. oktober 2019 som værende afsluttet. 
 

5. marts 

2020 

Tilsynsskema/opfølgning på miljøtilsynet af 23. oktober 2019 
Uddrag fra mail sendt fra RelyOnNutec til Teknik & Miljø 

Hvad angår PFAS notatet, antager jeg at der på nuværende tidspunkt ikke skal 
fremsendes en handlingsplan?, Vi forventer at den oprindelige handlingsplan 
resultere i at PFAS værdierne nedbringes til grænseværdien?  
Skulle værdierne imod forventning ikke falde til grænseværdierne, vil vi naturligvis 
rådføre os ved en miljø ekspert samt forsyningsselskabet, således at dette bringes i 
orden.  
Vi monitorere dette skarpt og har punktet med på vores månedlige driftsmøde, 
således at fokus holdes. Ud over dette har jeg ingen kommentere til rapporten.  
 

8. 

december 

2020 

Møde angående nedbringelse af PFAS på Uglviggårdsvej 3  
Uddrag fra mail sendt fra RelyOnNutec til Teknik & Miljø 
 

Jeg skriver til jer angående driftsstatus på nedbringelsen af PFAS i vores processpildevand jf. 
Tilladelsen til afledning af processpildevand til spildevandsforsyningsselskabets 
kloaksystem.  
Vi kan konstatere at vi fortsat har udfordringer med at nedbringe indholdet af PFAS i vores 
processpildevand i henhold til de anførte grænseværdier anført i pt.1.1.2 i tilladelsen. Dette 
trods flere aktive tiltag i vores drift, samt mindre træningsaktivitet i 2020 grundet 
COVID19.   

mailto:spildevandsanalyser@dinforsyning.dk


Jeg vil gerne invitere jer ud til os, til en drøftelse af vores udfordringer. Her vil vi ligeledes 
gennemgå hvad vi har gjort indtil nu, samt en kommende plan for imødekommelsen af 
grænseværdierne fremadrettet. 
Håber i vil hjælpe os med ovenstående problemstilling?  
 

15. 

januar 

2021 

 
16. marts 

2021 

Ansøgning om ændring af gældende vilkår, jf. tilladelse til afledning af 

processpildevand 

Der meddeles ikke en vilkårsændring. Der er ikke truffet en afgørelse om ikke at 

meddele en vilkårsændring.  

 

7. 

oktober 

2021 

Brev fra RelyOnNutec til Teknik & Miljø 

 

 



  

 


