Oplysninger om afledning af spildevand fra vaskeplads
eller påfyldningsplads
Virksomhedens navn:
Virksomhedens adresse:
Virksomhedens telefonnr.:
Virksomhedens kontaktperson:
Virksomhedens CVR. nr.
Virksomhedens P. nr.
En kort beskrivelse af virksomheden:

Andre aktiviteter end toiletter, baderum eller kantine, hvor der bruges
vand:
Værksted
Vaskehal/vaskeplads
Påfyldningsplads
Andet: _____________
Bemærkninger:
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Vaskeplads/påfyldningsplads bruges:
Dagligt
Få gange om ugen
Få gange hver måned
Nogle gange om året
På vaskeplads vaskes:
Busser og lastvogne
Varevogne og personvogne
Materiel
Skurvogne, traktorer, stilladser m.m.
Andet som er __________________
Kloakplaner:
Virksomheden skal vedlægge en aktuel kloakplan for den del af ejendommen,
hvor vaskepladsen er placeret.

Vandforbruget på vaskeplads:
Antal vaske fx pr. uge: ________________
Forbrug af vand pr. vask: ________________ liter
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Vandforbruget på vaskepladsen udgør: ______________ m pr. uge
Vandforbruget er beregnet

eller målt med bimåler
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Drift af vaskeplads:
Der benyttes:

Spand og børste
Vandhane med slange
Højtryksrenser

Højtryksrenserens kapacitet: _____________ liter pr. minut
Vaskevandets temperatur:

Koldt vand
Varmt vand
Damp

Drift af påfyldningsplads:
Vaskes påfyldningspladsen udfyldes nedenstående:
Hvor kommer vandet fra?

Spand og kost
Vandhane med slange
Højtryksrenser

Højtryksrenserens kapacitet _____________ liter pr. minut
Vaskevandets temperatur

Koldt vand
Varmt vand
Damp

Hvor ofte: ________________
Bemærkninger:

Anvendte rengøringsmidler
Anvendes der rengøringsmidler (rensemidler, sæbe m.m.): ja/nej
Rengøringsmiddel

Leverandør

Kg. eller liter pr. år

Virksomheden skal fremsende sikkerhedsdatablade for alle rengøringsmidler
samt dokumentation for indhold af A-, B- og C-stoffer, hvis produktet ikke er
mærket med miljømærkerne, Blomsten eller Svanen.
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Årstal for etablering af vaskeplads/påfyldningsplads: _______________
Olie-/benzinudskiller
Type (navn og eventuelt nummer): _________________________________
Udskillerens gennemstrømskapacitet (liter/sek.): ______________________
Udskillerens opsamlingskapacitet for olie (liter): _______________________
Olieudskilleren har:

Alarm for olielag
Alarm for høj vandstand
Flydelukke
Koalescensfilter

Modtager udskilleren kun vand fra vaskepladsen/påfyldningspladsen?
Ja
Nej, også fra _________________________
Hvis vaskepladsen/påfyldningspladsen ikke er overdækket, skal arealet af det
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befæstede areal, hvorfra regnvandet ledes til udskilleren angives (m ):
____________
Er der umiddelbart efter olieudskilleren etableret en prøvetagningsbrønd?
Ja, diameter: ____________
Nej
Beregning, der ligger til grund for størrelse af olieudskiller, skal vedlægges.
Sandfang
Sandfangets bredde: ______________ meter
Sandfangets længde: ______________ meter
Sandfangets dybde: _______________ meter
Eller:
Der er ikke sandfang før olieudskilleren, men:
brønd med rist, diameter: ___________
sandfanget er en del af olieudskilleren
andet:____________

Side 4/5

Andre bemærkninger om indretning og drift af
vaskeplads/påfyldningsplads etc.:

Udfyldt dato:

Underskrift:

For virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen (listevirksomheder)
og maskinværksteder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen skal dette
skema vedhæftes ansøgning om spildevandstilladelse i Byg og Miljø,
www.bygogmiljoe.dk
For øvrige virksomheder kan skemaet sendes via nedenstående
kontaktoplysninger.
Kontakt:
Syddjurs Kommune
Natur og Miljø
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft
Mail: virksomheder@syddjurs.dk
Tlf.nr.: 87 53 54 10
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