Til ansøgning om udledning af processpildevand (Tjekliste 6)
Dette er en liste over de oplysninger, vi normalt har brug for til at behandle denne type ansøgning. I skal
være opmærksomme på, at sagsbehandlingen først kan starte, når vi har modtaget alle nødvendige
oplysninger. I tilfælde af at vi har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte jer, eventuelt med henblik på et
opstartsmøde. Hvis I skal ansøge om en miljøgodkendelse kan I vedhæfte et dokument med oplysningerne
til denne tjekliste i Byg og Miljø. Andre ansøgninger bedes sendt til spildevand@sonderborg.dk.
1) Ejeroplysninger samt adresse på virksomheden
a. Ansøger - Navn, Adresse, Telefon nr., E-mail
b. Virksomhed - Navn, Adresse, Telefon nr., E-mail, CVR nr.
c. Ønsket opstartsdato
2) Oplysninger om kontaktpersoner Kloakmester, Rådgivende ingeniører
a. Navn, Adresse, Telefon nr., E-mail

3) Afløbstegning.
a. Tegningen skal være påført koter, fald og materialebeskrivelser. Tegningen skal være
udarbejdet af autoriseret kloakmester eller afløbsingeniør.
4) Recipienten
a. Beskrivelse af recipienten
b. Angiv udledningspunkt på kort/tegning
c. Teknisk beskrivelse af udledningspunktets fysiske udformning
5) Spildevandsteknisk beskrivelse
a. Overordnet beskrivelse af de aktiviteter, der producerer spildevand.
b. Mængden af spildevand fra de enkelte processer
c. Beskrivelse af frekvensen for hvornår der udledes og hastigheden l/s
d. Teknisk beskrivelse af en evt. renseløsning til spildevandet og rensegraden
e. Beskrivelse af spildevandets sammensætning
f. Beskriv hvilke stoffer spildevandet kan indeholde (miljøfremmede stoffer, olie, metaller mm.).
g. Datablade med beskrivelse af alle enkelt stoffer med CAS# på alt kemi der kan ende i
spildevandet. Det gælder for f.eks. vaskemidler, rengøring, fra produktionen og
tilsætningsstoffer
h. Angiv mængder af anvendt kemi.
i. Angiv spildevandets pH og temperatur samt indhold af næringsstoffer, COD, BI5
j.
Såfremt spildevandet renses inden det ledes til kloak – skal denne rensning beskrives –
herunder forventet rensegrad
k. Det skal beskrives, om I som virksomhed benytter den bedst tilgængelige teknik (BAT) til
netop denne type af spildevand
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I er naturligvis altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis I har spørgsmål.

Vand & Natur
Sønderborg Kommune
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg
T 88 72 40 84
spildevand@sonderborg.dk
www.sonderborg.dk
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