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Oplysninger om ejer- og ansvarsforhold. 
1. Virksomhedens navn. 
2. Virksomhedens adresse og matrikel nummer. 
3. Oplysninger om virksomhedens ejer: Navn, adresse og telefonnum-

mer. 
4. Oplysninger om den der er ansvarlig for virksomheden: Navn, adresse 

og telefonnummer. 
5. Oplysninger om ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er belig-

gende eller ønskes opført: Navn, adresse og telefonnummer. 
6. Oplysninger om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og tele-

fonnummer. 
 
Oplysninger om virksomhedens art. 
7. Beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om ny-

anlæg eller driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksom-
hed. 

8. Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidel-
ser/ændringer. 

 
Oplysninger om etablering. 
9. Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsar-

bejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter 
planlagte udvidelser eller ændringer, oplyses tillige den forventede 
tidsmæssige horisont for gennemførelse af disse. 

10. Hvis virksomhedens drift er midlertidig, skal det forventede tidspunkt 
for virksomhedens ophør oplyses. 

 
Tegninger over virksomhedens indretning. 
11. Tegning og snit i passende målestok, der viser produktions- og lagerlo-

kalers placering og indretning, herunder placering af produktionsanlæg 
m.v. Befæstede arealer skal også vises. Hvis der foretages arbejde 
udendørs, angives det. 

 

 

 

 

 

 

 

Ansøgning om tilladelse til afledning af spildevand til 
offentlig kloak. 
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12. Tegning over kloakker, herunder sandfang, olieudskillere og fedtudskil-
lere, samt oplysninger om nedgravede rørforbindelser og tan-
ke/beholdere. 

 
Beskrivelse af virksomhedens produktion. 
13. Produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, mikroorganismer, 

energi, vand og hjælpestoffer. 
14. Beskrivelse af virksomhedens indretning, anlæg, produktionsapparat 

m.v. 
15. Systematisk detaljeret beskrivelse af virksomhedens procesforløb, der 

har relation til virksomhedens spildevand, herunder hvilke delprocesser 
der opstår processpildevand i (vedlæg flowdiagram). 

16. Hvor kan der opstå driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væ-
sentlig forøget forurening i forhold til normal drift. 

17. Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå drifts-
forstyrrelser og uheld, nævnt under pkt. 16.  

18. Den daglige driftstid for virksomheden. Det skal angives, hvis virksom-
heden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage. 

 
Oplysninger om det samlede spildevand. 
19. Det samlede vandforbrug fra vandværk og/eller egen boring (m3/år). 
20. Mængden af processpildevand og sanitært spildevand (m3/år). 
21. Oplysning om virksomhedens samlede areal samt beregning af virk-

somhedens samlede udledning af overfladevand efter udvidel-
sen/ændringen. 

 
Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik. 
22. Redegørelse for i hvilket omfang det valgte projekt bygger på anven-

delse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Eventuelle BAT-noter næv-
nes. Redegørelse skal indeholde oplysninger: 
− om mulighederne for substitution af særligt skadelige eller betænke-

lige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer, 
− om mulighederne for genanvendelse og recirkulering af spildevandet 

og 
− om mulighederne for at anvende bedste tilgængelige rensningstek-

nik. 
 
Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstalt-
ninger vedr. spildevand. 
23. Oplysninger om mængde, sammensætning og udløbssteder for det 

spildevand virksomheden udleder, herunder oplysninger om tempera-
tur, pH og koncentration af forurenende stoffer samt mikroorganismer. 
Der angives maksimal mængde af spildevand i l/s, m3/time, m3/døgn 
samt m3/år, samt væsentlige variationer i udledningen over døgn, uge, 
måned eller år. 

24. Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og spildevandets sammen-
sætning før og efter rensning i relation til Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier. Oplysninger om brug af hjælpestoffer ved rensningen 
(art og årlig mængde). 
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25. Oplysninger om slam eller andre restprodukter fra renseprocessen (art, 
bortskaffelsessted samt årlig mængde). 

 
Forslag til vilkår og egenkontrol. 
26. Virksomhedens forslag til vilkår og kontrol med overholdelse af fastsatte vilkår for 

virksomhedens etablering og drift. Forslaget skal også forholde sig til mulige 
driftsforstyrrelser og uheld. Ved anvendelse af mikroorganismer skal virksomhe-
den beskrive metoder til identifikation og overvågning af de aktuelle mikroorga-
nismer i produktionen og i omgivelserne. 

 
 
 
Ansøgningen skal indeholde ovenstående oplysninger og sendes til: 
 
Esbjerg Kommune 
Industrimiljø 
Torvegade 74 
6700 Esbjerg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


