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Ansøgning om tilladelse til afledning af processpildevand til
spildevandsforsyningsselskab.
Ansøgning i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 4
1. Virksomhedsoplysninger
Virksomhedens navn
Vejnavn og nr.
Postnr. og By.
Matrikelnr. og ejerlav
CVR nr.
P nr.
Tlf.
Mobil
E-mail
Ansøgningsdato
Henvisning til evt. bilag

2. Baggrund for ansøgning

 Ny tilslutning

 Ny eller ændret produktion

 Andet f.eks. påbud, lovliggørelse

Kort beskrivelse

3. Oplysninger om spildevand
Pr. år
gennemsnit Max.

Pr. døgn
gennemsnit Max.

Offentligt kloaksystem

Andet (hvilket)





Ja

Nej

Er afledning påbeg.



 evt. dato

Afledningssteder

Antal

Pr. time
gennemsnit Max.

Mængde afledt m3

Afledning sker til

Beskrivelse af
afledningssted *

* Afledningsstedet/steder indtegnes på bilagt plan
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4. Nærmere beskrivelse af de processer, hvorfra spildevandet opstår

Spildevandsproducerende anlæg påtegnes vedlagte plantegning
Vedlæg evt. supplerende materiale/oplysninger som bilag

5. Spildevandets indhold (stofgrupper)
Rengøringmidler/vaskemidler
 (datablade vedlægges)
Organiske stoffer
 eks.sukker, fedtstof, protein, alkohol
Uorganiske stoffer
 eks.mineraler, metaller
Tungmetaller
 eks. Bly, chrom, kviksølv, nikkel

 Farvestoffer

 Næringssalte (N + P)

 Radioaktive stoffer

Organiske opløsningsmidler
 (datablade vedlægges)

 Bakterier

 Olie/fedt

 Mikroorganismer

 Mineralsk olie

 (datablade vedlægges)

 Slam (uopløst stof)

 Andet *

Giftstoffer

* Hvis andet, oplyses dette -

6. Evt. supplerende bemærkninger

7. Egne renseforanstaltninger

 Privat spildevandsanlæg

 Neutralisationsanlæg

 Udskilleranlæg

 Filter, rist, si

 Sandfang

 Andet

Fabrikat, type, kapacitet

Evt. renseeffekt

Hvis andet, oplys dette
Anlæg nr. påtegnet bilag

Nærmere beskrivelse af anlæg, herunder tegninger bedes vedlagt som bilag

7. Egne renseforanstaltninger – fortsat
Hjælpemidler eller tilsætningsstoffer anvendt ved spildevandsrensning (art/betegnelse)
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Bortskaffet slam eller andre restprodukter fra renseprocessen
Art, affaldstype
Modtager

Årlig mængde

8. Renere teknologi / genanvendelse
Begrund den valgte rensning i relation til renere teknologi (Bedst Anvendelige Teknologi)

9. Spildevandets nærmere sammensætning
Er der foretaget analyser af spildevandet som beskriver sammensætningen, bedes rapporten vedlagt som bilag
Stof / parameter

Koncentration før
rensning/behandling

Koncentration efter
rensning/ behandling

Spildevandets pH-værdi
Temperatur ved udledning
Andre bemærkninger
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10. Forslag til egenkontrol – herunder prøvetagning og analyse
Forslag til analyseparametre
Forslag til analysehyppighed
Prøvetagningssted
Evt. mulighed for
egenkontrol (temp. pH mv.)
Andre bemærkninger

11. Dato og underskrift

Orientering om behandling af personoplysninger
Når du har en sag hos Skive Kommune, vil Skive Kommune behandle nødvendige oplysninger om dig. Efter
databeskyttelsesforordningen skal vi orientere dig om, at vi indsamler og registrerer oplysninger. Vi skal
også orientere dig om de rettigheder, du har efter databeskyttelsesforordningen.
Du har ret til indsigt i de oplysninger, Skive Kommune behandler om dig, ret til at få urigtige oplysninger
berigtiget eller slettet, ret til begrænsning af behandling, ret til indsigelse, ret til dataportabilitet samt ret til at
klage over behandlingerne.
Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger samt om dine rettigheder på
https://www.skive.dk/borger/databeskyttelse/.
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