Relevante oplysninger ved ansøgning om tilslutningstilladelse samt etablering af
vaskeplads eller -hal
Generelle oplysninger:
1. Virksomhedens navn, adresse, tlf. nr., CVR- nr. og kontaktperson.
2. Beliggenhed og planforhold (kommuneplan, byplanvedtægt/lokalplan).
3. Hvornår ”udledning” tænkes påbegyndt.
4. Beskrivelse af virksomhedstype og den del af produktionen, der udledes spildevand fra.
5. Planer/tegninger over virksomhedens bygninger.
6. Et flow- og procesdiagram.
7. Kloaktegninger, inkl. oplysning om, i hvilken stikbrønd tilslutning til den kommunale
spildevandsledning er foretaget.
Beskrivelse:
8. Beskrivelse af arbejdsproces.
9. Oplysning om hvad der skal vaskes på pladsen (vogne, maskiner, sprøjter osv.)
10. Oplysning antal ”emner” der vaskes, gerne med oplysning om vandforbrug pr. vask pr.
emne.
11. Vaskes der med slange, børste mv.?
12. Anvendes der højtryksrenser? Hvis ja, suppleres med teknisk beskrivelse af højtryksrenser.
13. Anvendes vaskemidler og øvrige hjælpestoffer- kvalitativ og kvantitativ beskrivelse?
14. Oplysninger om spildevandets sammensætning, hvad der skal vaskes af med eventuel
angivelse af hvilke stoffer, der kan forventes i spildevandet. Omtale af eventuelle
foreliggende analyseresultater.
15. Foretages olieskift eller andre aktiviteter f.eks. motorvask på vaskepladsen.?
16. Fremkommer der spildevand fra andre steder end vaskeplads? Hvis ja, suppleres med
beskrivelse herfor.
17. Forventede mængde spildevand pr. døgn eller pr. år, gerne variation i spildevandsstrøm.
18. Maksimale spildevandsstrøm fra vaskepladsen i l/s.
19. Samlede årlige vandforbrug ved vaskeplads.
20. Er der særskilt vandmåler for vaskeplads?

Vaskepladsen:
21. Indretning af vaskeplads.
22. Størrelse af befæstede areal.
23. Afledning af tagvand og overfladevand fra befæstede arealer – / tegninger/beskrivelse
regnvand, er pladsen overdækket?
24. Er pladsen overdækket?
25. Diagram over evt. recirkulationssystem - /beskrivelse.
26. Beskrivelse af rengøring af vaskehal-/plads, herunder rengøring af tekniske installationer.
Olieudskiller, sandfang, prøveudtagningsbrønd og eventuel brønd for genbrugsvand:
(Teknisk datablad fra producent skal vedlægges ansøgningen).
27. Olieudskillerens type (skal være mærket efter CEN- norm).
28. Olieudskillerens størrelse i liter.
29. Olieudskillerens gennemstrømskapacitet (l/s).
30. Er olieudskilleren udstyret med alarm, flydelukke og koalescensfilter.
31. Prøveudtagningsbrøndens størrelse i liter.
32. Genbrugsbrøndens størrelse i liter.
33. Sandfangets størrelse i liter.
34. Tømningsfrekvens for olieudskiller, genbrugsbrønd og sandfang.
35. Virksomhedens redegørelse, bilagt relevante beregninger, for dimensionering af olieudskiller
og tilhørende sandfang

Vaskemidler og hjælpestoffer
(oplysningerne fås hos leverandøren af vaskemidlerne):
36. Hvad er det årlige forbrug af rengøringsmidler samt eventuelle hjælpestoffer.
37. Oplysninger om A, B og C- stoffer i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 11, 2002, om
tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg, angivet pr. produkt for alle
indholdsstofferne heri.
38. Er produktet med i nyeste udgave af Keminøglen?
39. Hvor og hvordan opbevares vaskemidlerne og hjælpestoffer?
BAT- bedst tilgængelige teknologi
40. Redegørelse for, at den anvendte proces bygger på mindst forurenende teknologi.

