
Faxe Kommune – april 2015 

 

Oplysningskrav ved ansøgning om:  
Tilslutning af spildevand /overfladevand til offentlig kloak. 

Udledning af spildevand/overfladevand til vandmiljøet (søer, vandløb eller havet). 

 

Faxe Kommune skal som udgangspunkt have samtlige oplysninger, der angives i det følgende. 

Såfremt Faxe Kommune finder det nødvendigt eller relevant, vil yderligere oplysninger blive 

indhentet. 

 

Oplysningerne ligger til grund for Faxe Kommunes vurdering af, hvor meget spildevand der afledes, 

samt hvad spildevandet kan forventes at indeholde af f.eks. miljøfremmede stoffer. Dertil skal 

oplysningerne give et fyldestgørende overblik over eventuelle forskellige spildevandsstrømme, samt 

hvor de ledes til. For at kommunen kan vurdere afløbstekniske installationer, er det nødvendigt, at 

alle angivne oplysninger fremsendes. 

 

Oplysningskrav Udfyldes af ansøger 

Virksomhedens navn, adresse, telefon, e-mail, 

CVR- og P-nummer. Herunder kontaktperson. 

 

 

Baggrund for ansøgning om tilslutningstilladelse. 

 

 

Hvornår afledningen påbegyndes. 

 

 

Kort beskrivelse af virksomhedstype og 

aktivitet/produktion. 

 

 

Spildevandets oprindelse, herunder om der er 

tale om: 

 

 Sanitært spildevand (fra mandskabslokaler, 

toiletter og rengøring), 

 Spildevand fra vask og rengøring af materiel 

og køretøjer, derunder om der anvendes 

højtryksrens og/eller sæber og hvorvidt 

vandet er varmt/koldt (angiv gerne 

temperatur hvis det er muligt). 

 Overfladevand fra særlige arealer (jern og 

metal mv.) og 

 Overfladevand fra øvrige, befæstede 

arealer. 

 

 

For hver spildevandstype angives oplysninger 

om spildevandsmængde, sammensætning og 

afløbssteder, derunder: 

 

 Den forventede maksimalt afledte 

mængde spildevand pr. år til offentlig 

kloak/vandmiljø. 

 Oplysninger om hvilke stoffer, der kan 

forventes at være i det afledte spildevand, 

herunder sæbestoffer, kemikalier og 

miljøfarlige stoffer (fx olie).  

 Datablade for evt. sæber og kemikalier – de 

 



skal indeholde miljøoplysninger. 

 Oplysninger om hvilket renseanlæg/hvilken 

recipient spildevandet ledes til, samt hvor 

tag- og overfladevand ledes til.  

 

For befæstede arealer oplyses, hvordan 

overfladen tænkes/er indrettet med 

afstrømning og afløb, samt hvad der løber til 

hvilke olieudskillere. 

 

 

Beskrivelse af evt. rensning af spildevandet på 

virksomheden. 

 

 

Afløbsinstallationer – f.eks. opholdsgrave, 

sandfang, olieudskiller, koalescensudskiller og 

prøvetagningsbrønd, derunder: 

 

 Datablad eller lignende for 

sandfang/olieudskiller/koalescensudskiller. 

 

Følgende skal fremgå: 

 (For eksisterende anlæg: Hvornår 

installationer er nedgravet). 

 Størrelse af sandfang. 

 Type, størrelse og kapacitet for olieudskiller, 

koalescensudskiller eller fedtudskiller. 

 Hvorvidt der er alarmer for væskestand og 

lagtykkelse i olieudskiller. 

 Hvorvidt der er flydelukke i olieudskiller. 

 Dimensionering/beskrivelse af 

prøvetagningsbrønd og hvordan der kan 

tages prøver fra den. 

 Dimensioneringsgrundlag, dvs. en 

beregning, der viser, at udskiller/renseanlæg 

har en tilstrækkelig kapacitet. Beregning 

skal så vidt muligt vedlægges. 

 Evt. øvrige oplysninger. 

 

 

Oversigtsplaner over virksomhedens 

beliggenhed og indretning. 

 

 Oversigtsplan/kort i passende 

målestoksforhold, med angivelse af 

virksomhedens placering (målestoksforhold, 

evt. koder og nordpil skal fremgå). 

 

 Situationsplan (kan evt. kombineres med 

ovenstående) med angivelse af samtlige 

bygninger og andre dele af virksomheden 

på ejendommen, fx vaskeplads. Det skal 

angives, hvad bygninger, og udendørs 

anlæg m.v. benyttes til.  

 

 Ajourført kloakplan, der viser virksomhedens 

 



afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, 

olieudskillere, fedtudskiller, brønde, evt. 

tilslutningssteder til offentlig kloak – med 

angivelse af kote for terræn, anlæg og 

ledninger.  

 

Øvrige oplysninger, der skal fremsendes:  

 

 Placering af evt. udendørs vaskeplads med 

angivelse af belægningstype, overdækning 

og samlede areal, der har afledning til 

olieudskiller.  

 Placering og areal af befæstede arealer, 

samt befæstningstype (f.eks. beton eller 

sten). 

 Placering af evt. oplag af råvarer, 

hjælpestoffer og affald. 

 Evt. oplagsplads til farligt affald. 

 Evt. kilder til forurening. 

 

 

Redegørelse for BAT 

 

 En teknisk, økonomisk og miljømæssig 

vurdering af mulighederne for BAT (bedst 

tilgængelig teknologi) - dvs. - 

reduktion/afvikling af afledning af stoffer 

ved substitution af råvarer, ændring af 

produktionsprocesser eller rensning af 

spildevandet med forslag om konkret 

tidsplan for gennemførelse af planen. 

 

 

Forslag til egenkontrol og vilkår (f.eks. 

prøveudtagningshyppighed, analyse-

parametre, forslag til rutiner for vedligeholdelse 

og kontrol af renseforanstaltninger m.v.) for 

virksomheden. 

 

 

 

 

Ved spørgsmål kontaktes Natur & Miljø, Faxe Kommune: 

 

 Tlf.: 56 20 30 00 eller 

 E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk 

        

 

 

 

mailto:naturogmiljoe@faxekommune.dk

